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Drs. Van Montfort ontwikkelde serum tegen haaruitval

Drs. Van Montfort

“ IK ZAG NIEUWE 
HAREN VAN 
ONGEVEER EEN 
CENTIMETER”

“ALS HET BIJ ESTHER WERKT, KAN IK ER     OOK ANDERE VROUWEN MEE HELPEN”

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. 

Zeven jaar geleden kreeg Esther de 
schrik van haar leven. Ze merkte dat 
er bij het haren wassen, steeds meer 
haren uitvielen. “Voor ik mijn haren 
waste, kamde ik ze en er bleven steeds 
meer haren achter. Mijn haardos werd 
dunner en dunner tot aan het punt dat 
ik kale plekjes op mijn hoofd ging zien. 
Ik had geen idee hoe ik dat moest 
tegengaan en probeerde alle middelen 
die er op de markt zijn. Zonder 
succes.” Voor drs. Van Montfort was 
het pijnlijk om te zien hoe zijn dochter 
leed onder de situatie. Met zijn 
medische achtergrond kon hij zich niet 
neerleggen bij het feit dat de reguliere 
middelen niet werkten. Hij verdiepte 
zich in de manier waarop haren 

Op esthecin.com vertelt Esther haar 

verhaal. Hoewel het alweer jaren ge-

leden is dat haar haren uitvielen en 

ze inmiddels in het bezit is van een 

ongelooflijke bos haar, weet ze nog 

precies hoe ze zich voelde. Ze praat 

er over met andere vrouwen die ook 

kampen met haarverlies. “Zodra je 

iemand ontmoet die hetzelfde heeft, 

komen die gevoelens weer helemaal 

terug.” Het serum moet aanvankelijk 

twee maal per week worden aan-

gebracht en na drie maanden is het 

resultaat al duidelijk waarneembaar. 

Voor drs. van Monfort is het serum 

Esthecin een belangrijk moment in 

zijn carrière. “Voor mannen geldt 

dat kaalheid hun gevoel van zelfver-

trouwen kan aantasten en bij vrou-

wen staat een mooie bos haar voor 

vrouwelijkheid, aantrekkelijkheid en 

trots. Ik ben blij dat ik met Esthecin 

niet alleen hun haren maar ook hun 

zelfvertrouwen kan laten groeien. 

Net als bij mijn dochter.”

VOLLE HAARDOS

groeien, keek naar de mogelijke 
oorzaken van haarverlies en zette dit af 
tegen de verschillende shampoo’s, 
serums en medicatie die er verkrijg-
baar zijn om dit tegen te gaan.  Hij 
benaderde het haarverlies op een 
andere manier: “In plaats van het 
oplossen van een probleem heb ik 
gekeken hoe de normale haargroeicy-
clus functioneert en hoe deze kan 
worden bevorderd.”

Pillen en shampoo’s
“De middelen die op de markt zijn, 
hebben elk hun eigen benadering van 
het probleem. Minoxidil is een 
zogenaamde DHT-remmer, wat 
betekent dat het de omzetting van 

testosteron in dihydrotestosteron 
(DHT) tegengaat. DHT is een 
mannelijk hormoon dat de haarzakjes 
verzwakt. Het nadeel is dat het middel 
meerdere keren per dag moet worden 
aangebracht en invloed heeft op de 
hormoonhuishouding. Dit geldt ook 
voor de orale preparaten zoals 
Finasteride en Dutasteride die op 
recept verkrijgbaar zijn en niet aan 
vrouwen worden voorgeschreven 
vanwege de bijwerkingen. Shampoos 
met ketoconazal, ook op recept 
verkrijgbaar, remmen de DHT en 
cafeïne-shampoos bevorderen de 
doorbloeding. De werking er van is 
beperkt en het moet dagelijks worden 
gebruikt. Daarnaast bestaan er nog 

supplementen maar deze zijn eigenlijk 
alleen zinvol als er tekorten zijn in de 
voeding.”

Na drie maanden nieuwe haren
Drs. van Montfort ontdekte dat een 
preparaat op de hoofdhuid de beste 
manier was om een hoge concentratie 
werkzame stoffen op de juiste plek te 
krijgen. Hij ontwikkelde een serum dat 
niet alleen een DHT-remmer bevat 
maar daarnaast ook antioxidanten, 
ontstekingsremmende stoffen, 
voedingsstoffen en een detox. Deze 
voedingsstoffen liet hij verpakken in 
liposomen. Dit zijn microscopisch 

kleine vetbolletjes die opgebouwd zijn 
uit dezelfde fosfolipiden als de celwand 
van de haarzakjes. Als deze lipsomen 
samen komen versmelten deze en 
kunnen de werkzame stoffen effectief 
in het haarzakje worden gebracht en 
worden de ingrediënten getranspor-
teerd naar de cel. Esther probeerde het 
middel dat haar vader voor haar 
crëeerde uit en merkte na enkele 
maanden dat er iets aan het verande-
ren was. “Ik zag nieuwe haren van 
ongeveer een centimeter. Mijn haarbos 
werd steeds voller en dikker.” Iedere 
vrouw begrijpt direct hoe emotioneel 
dit voor haar was en haar vader wist 
direct dat dit middel op de markt 
moest komen: “Als het voor Esther 
werkt, kan ik er ook andere vrouwen 
mee helpen.”
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