Drs. Van Montfort ontwikkelde serum tegen haaruitval

“ALS HET BIJ ESTHER WERKT, KAN IK ER
Het is de schrik van iedere
vrouw. Haarverlies dat zulke
extreme vormen aanneemt dat
er kale plekjes ontstaan. Het
overkwam Esther, de dochter
van drs. Van Montfort. Toen
zij geen enkel middel kon
vinden om het verlies van
haren tegen te gaan, besloot
haar vader op onderzoek
te gaan. Met revolutionair
resultaat want hij ontwikkelde
niet alleen een serum dat
verlies tegenging maar
de groei van nieuw haar
spectaculair stimuleerde.
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