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HAARGROEIMIDDEL ESTHECIN
Esther van Montfort’s zoektocht naar een 
middel om haar haaruitval te stoppen, 
liep steeds weer op niets uit. Dit vormde 
voor haar vader, drs. Van Montfort, de 
aanleiding om Esthecin te ontwikkelen. 
Aan de Brightlands Maastricht Health 
Campus bestudeerde hij de dynamiek 
van haren en de mogelijke oorzaken van 
haarverlies bij mannen en vrouwen. Hij 
ontwikkelde op basis van zijn bevindingen 
het innovatieve haargroeiserum Esthecin, 
waarbij haarverlies omgezet wordt in 
haargroei. Esthecin betekent “ontwikkeld 
voor Esther”.

VERBETER DE CONDITIE VAN JE HAAR 
Wil je weten hoe je jouw haarverlies kunt 
tegengaan en hoe je de kwaliteit van je 
haren flink kunt verbeteren? Vraag dan 
via esthecin.com/persoonlijk-advies jouw 
gratis personal hair care plan aan.

Zo’n 50 tot 100 haren per dag 
verliezen is normaal. Maar stress, 
medicatie en genetische aanleg 
kunnen meer haaruitval veroorzaken. 
De meest voorkomende oorzaak van 
haarverlies bij mannen is echter de 
invloed van je mannelijke hormonen. 
Dit noemen we androgeen 
haarverlies. Hierbij wordt testosteron 
omgezet in dihydrotestosteron (DHT). 
Dit hormoon tast de haarzakjes aan. 
De haren blijven dan steken in de 
zogenaamde rustfase en hebben 
niet meer de kracht om te groeien. 
Als de haarzakjes twee tot drie jaar 
niet meer actief zijn, lossen ze op en 
komen niet meer terug. Wanneer de 
haarzakjes eenmaal zijn opgelost, 
is een haartransplantatie de enige 
oplossing.

VAN HAARUITVAL NAAR 
HAARGROEI
Het is dus belangrijk om op tijd 
aan de conditie van je haarzakjes 
te werken. Het haargroeimiddel 
Esthecin, op basis van natuurlijke, 
plantaardige ingrediënten, helpt je 
hierbij. Esthecin is uitvoerig getest 
door mannen met androgeen 
haarverlies. 

Bij alle deelnemers verbeterde de 
kwaliteit van de haren en schoof de 
haargrens weer langzaam naar voren. 
Het gebruik van Esthecin gedurende 
3 tot 4 maanden voorafgaand 
aan een haartransplantatie heeft 
bovendien een gunstig effect op het 
eindresultaat.

Ook ná een haartransplantatie 
verbetert Esthecin de kwaliteit van 
de getransplanteerde haren. Want 
hoewel getransplanteerde haarzakjes 
minder gevoelig zijn voor de 
hormonale factoren, blijft de oorzaak 
van het haarverlies (DHT) aanwezig. 

EENVOUDIG IN GEBRUIK
Je masseert het Esthecin haarserum 
twee keer per week in op de 
hoofdhuid. Na een paar minuten 
trekt het in en is er niks meer van 
te zien. Haren groeien langzaam en 
daarom is de invloed van Esthecin 
pas te beoordelen na 2 tot 4 
maanden. Dus voor meer haarvolume 
en de best mogelijke kwaliteit van je 
haren is het wel belangrijk dat je de 
behandeling volgens de richtlijnen 
van Esthecin langere tijd volhoudt.

95% VAN DE MANNEN KRIJGT VROEG OF LAAT LAST VAN HAARVERLIES. JE KRIJGT DUNNE OF KALE PLEKKEN 
OP JE HOOFD OF JE ZIET EEN TERUGTREKKENDE HAARGRENS. DAT KAN JE BEHOORLIJK ONZEKER MAKEN. 
ZEKER ALS HET HAARVERLIES AL OP JONGERE LEEFTIJD ZICHTBAAR WORDT. MET EEN MOOIE VOLLE BOS 
HAAR ZIE JE ER IMMERS GEZONDER, FITTER EN JONGER UIT. 
GELUKKIG KUN JE DE NATUUR EEN HANDJE HELPEN. 
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STOP JE TERUGTREKKENDE 
HAARGRENS


