
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.

Maar liefst een op de drie vrouwen 
heeft veel last van haaruitval of 
ongezond haar. Daardoor kun je 
behoorlijk onzeker worden. Bij 
mannen vinden we haarverlies 
vanaf een bepaalde leeftijd meestal 
wel acceptabel. Desnoods gaat 
de tondeuse of het scheermes 
eroverheen, omdat een sexy kale 
knikker aantrekkelijker is dan dun 
haar. Voor een vrouw ligt het verlies 
van haren veel gevoeliger. Alsmaar 
dunner wordend haar kan enorm 
knagen aan je zelfvertrouwen. 

HORMONALE VERANDERINGEN
Haarverlies kan veroorzaakt worden 
door een ziekte of geneeskundige 
behandeling. Maar ook gezonde 
mensen kunnen te maken krijgen 
met tijdelijk of blijvend haarverlies. 
Meestal ontstaat haarverlies door 
een combinatie van oorzaken. De 
meest voorkomende oorzaken 
blijken toch hormonale factoren. 
Het hormoon dihydrotestosteron 
(DHT) zorgt dat de haarzakjes in de 
hoofdhuid minder of geen haren 
meer aanmaken. Dit noemen we 
androgeen haarverlies. Bij mannen 
verdwijnen de haren vooral aan de 
bovenzijde van het hoofd. Als vrouw 
verlies je de haren juist eerder aan de 
achterkant. 

Vrouwen hebben in hun leven 
voortdurend te maken met 
hormonale veranderingen. Dat 

merk je aan je stemming tijdens de 
menstruatiecyclus, maar bijvoorbeeld 
ook bij een zwangerschap 
en de overgang. Bepaalde 
hormoonveranderingen zorgen 
ervoor dat zich in je lichaam meer 
DHT gaat vormen. Daardoor kan je 
hoofdhaar dunner worden, terwijl 
je op andere plekken overbeharing 
kunt krijgen. Vrouwen met een 
polycysteus-ovariumsyndroom 
(PCOS) zijn ook gevoeliger voor 
DHT. Alle hormonale veranderingen 
kunnen veroorzaken dat je haar 
verliest en dat je last krijgt van 
slapper en dunner wordend haar. 
En naarmate je ouder en grijzer wordt, 
kan dit het proces nog versterken.

VERBETER JE HAARKWALITEIT 
Aan je hormoonhuishouding 
kun je helaas weinig veranderen. 
Gelukkig kun je wel de kwaliteit 
van de haarzakjes in je hoofdhuid 
bevorderen. Als je de conditie van 
de haarzakjes op peil houdt, ga je 
ook je haarverlies tegen. Esthecin 
is een haargroeimiddel dat de 
haarzakjes voedt. Daardoor wordt de 
haargroei gestimuleerd en verbetert 
de haarkwaliteit. De meeste vrouwen 
die Esthecin twee keer per week in 
de hoofdhuid masseren, merken na 
enkele maanden al dat ze een vollere 
haardos en betere haarkwaliteit 
krijgen. Esthecin ondersteunt de 
haarzakjes om het haar ondanks de 
hormonale factoren te laten groeien.

HOE STOP JE HAARVERLIES?
WE KUNNEN ZELF VEEL DOEN OM GEZOND EN IN SHAPE TE BLIJVEN. EEN FIT LICHAAM 
GEEFT ENERGIE EN EEN VERZORGD UITERLIJK LAAT IEDERE VROUW STRALEN. HELAAS ZIJN 
WE NIET ALLEMAAL VAN NATURE GEZEGEND MET EEN MOOIE BOS HAAR DIE DAT PLAATJE 
COMPLEET MAAKT. MAAR WE KUNNEN DE NATUUR WEL EEN HANDJE HELPEN.
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