Interview Esthecin

Esthecin:

VAN HAARUITVAL
NAAR HAARGROEI
DE REDEN OM ESTHECIN TE ONTWIKKELEN, WAS HET HAARVERLIES
VAN DE DOCHTER VAN DRS. HANS VAN MONTFORT. “MIJN DOCHTER
GING OP ZOEK NAAR EEN MIDDEL OM HAAR HAARGROEI TE
ONDERSTEUNEN, MAAR DIE ZOEKTOCHT MISLUKTE”, ALDUS HANS.

“BIJ AL MIJN KLANTEN DIE
ESTHECIN GEBRUIKEN IS EEN
VERBETERING TE ZIEN VAN
DE HAARKWALITEIT EN IS DE
HAARGRENS NAAR VOREN
GESCHOVEN”

OMDAT HANS ERVARING HEEFT IN DE MEDISCHE WERELD, BESLOOT
HIJ OM ZELF AAN DE SLAG TE GAAN MET HET ONTWIKKELEN
VAN EEN HAARSERUM. EN MET SUCCES! NA HET BESTUDEREN
VAN DE MANIER WAAROP HAREN GROEIEN, KEEK HIJ NAAR DE
MOGELIJKE OORZAKEN VAN HAARVERLIES. HIJ ONTWIKKELDE EEN
SERUM DAT HET NATUURLIJKE HERSTEL VAN DE HAARGROEICYCLUS
ONDERSTEUNT EN DE INVLOED VAN HET MANNELIJKE HORMOON
OP DE HAARZAKJES BLOKKEERT. IEMAND DIE INMIDDELS KAN
BEAMEN DAT ESTHECIN ÉCHT WERKT, IS RALPH VONCK, EIGENAAR
VAN KAPSALON HAIRBY COLLORS IN ROERMOND. WE GAAN MET
BEIDE HEREN IN GESPREK OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN

SAMENWERKING MET PROFESSIONALS

ESTHECIN VOOR PROFESSIONALS ÉN HUN KLANTEN.

Voordat we het hebben over de resultaten van het gebruik van Esthecin,
is het van belang om te weten wat het product precies inhoudt. Hans
vertelt: “De mate waarin haarverlies optreedt wordt bepaald door
erfelijke factoren, de hormoonspiegel, leefstijl zoals voedingsfactoren,
beïnvloeding vanuit toxische stoffen zoals rookgedrag, stofwisseling
en oxidatie zoals bij overmaat aan zonlicht. Om al deze factoren te
beïnvloeden, bevat Esthecin een samenspel van verschillende natuurlijke
ingrediënten, geheel van plantaardige oorsprong. Elk onderdeel heeft
een ander aangrijpingspunt in de ondersteuning van de natuurlijke
haargroeicyclus. Daarnaast is voor Esthecin een innovatieve liposomale
techniek ontwikkeld, die ervoor zorgt dat de werkzame ingrediënten
daadwerkelijk opgenomen worden in de cellen van de haarzakjes.
Uiteindelijk zorgt Esthecin ervoor dat de haarkwaliteit verbetert en de
haargroei wordt gestimuleerd.” Op de vraagt hoe snel je resultaat ziet,
antwoordt Hans: “Haren groeien langzaam, waardoor het enige tijd kan
duren voordat je resultaat ziet. Over het algemeen is de invloed van
Esthecin te beoordelen na twee tot vier maanden.”

MENSEN GELUKKIG MAKEN
Hans ervaarde door het haarverlies van zijn dochter hoe ongelukkig men
kan worden wanneer er sprake is van haaruitval. “Haarverlies heeft een
enorme impact bij zowel mannen als vrouwen. Ik heb bij mijn dochter
gemerkt hoeveel zelfvertrouwen een mooie haarbos kan geven. Dat was
ook de reden om Esthecin op de markt te brengen. Esthecin kan namelijk
veel meer mensen gelukkig maken.” Dat Esthecin mensen zelfvertrouwen
geeft, heeft ook Ralph Vonck ervaren. “Een klant van mij kent Hans via
haar man. Ze had last van dunner wordend haar en probeerde daarom
Esthecin. Ik wist niet wat ik zag toen ze na enkele maanden weer bij mij

42

De Kapper

nr

3 2020

in de kappersstoel zat. Ik ben erg sceptisch over haargroeimiddelen
en heb al veel verschillende producten voorbij zien komen die
tegenvallende resultaten lieten zien. Maar toen ik het resultaat bij
deze vrouw zag, was ik vrijwel direct verkocht. Via haar ben ik met
Esthecin in contact gekomen en inmiddels gebruik ik het bij een
groot aantal van mijn klanten. Bij iedereen zie je resultaat, bij de een
misschien meer en sneller dan bij de ander. Maar geloof me, het geeft
bij alle gebruikers meer zelfvertrouwen. Dat is prachtig om te zien.”

SCEPTISCH
Ralph geeft toe dat hij niet met het product was gaan werken als hij
zijn klant die Esthecin gebruikt niet had gekend. “Als iemand mij
had verteld dat Esthecin de haargroei ondersteunt en haarverlies
tegengaat, was ik niet overtuigd geraakt. Ik moet eerst resultaat
zien, voordat ik iets geloof. Hetzelfde geldt voor mijn klanten. Zij
zijn ook vaak sceptisch over haargroeimiddelen. Maar omdat zij
andere klanten zien bij wie het resultaat zeer positief is, raken ze
wel overtuigd. Bij al mijn klanten die Esthecin gebruiken is namelijk
een verbetering te zien van de haarkwaliteit en is de haargrens zelfs
naar voren geschoven.”
Op de vraag waarom Esthecin voor kappers relevant kan zijn,
antwoordt Ralph: “Als kapper wil je je klanten stralend de deur uit
zien gaan. Dat kan door een mooie kleuring, een nieuwe coupe,
maar ook door middel van Esthecin. Haarverlies is ontzettend
vervelend en het maakt mensen onzeker. Door Esthecin aan te bieden
kun je die onzekerheid wegnemen en mensen juist zelfvertrouwen
geven. Dat is toch geweldig!”

Esthecin is sinds de start de samenwerking aangegaan met professionals.
Een bewuste keuze volgens Hans. “Kappers hebben een goed beeld
van de haarkwaliteit en haargroei van hun klanten. Zij kunnen al vroeg
constateren wanneer er sprake is van haarverlies en kunnen goed
inschatten voor welke klanten Esthecin van toegevoegde waarde kan
zijn. Omdat wij willen dat het best mogelijke resultaat wordt bereikt bij
iedere klant, informeren we kappers op verschillende manieren over de
werking van Esthecin. Zo verzorgen we workshops waar kappers zich
gratis voor in kunnen schrijven en voorzien we hen van diepgaandere
informatie, zoals onderzoeksgegevens, de technische reden van het
effect van het product en wetenschappelijke literatuur over haaruitval
voor achtergrondinformatie. Op deze manier kunnen zij zich verder
verdiepen in het product voordat ze het haarserum voorstellen aan hun
klanten. Daarnaast krijgen professionals een inlog voor de professional
site waar we uitgebreidere informatie over Esthecin hebben staan, zoals
de onderzoeksresultaten en voor- en na foto’s. Ook staan er diverse
instructiefilms op, zodat gebruik van het product duidelijk uitgelegd kan
worden aan hun klanten.”
Ralph vult aan: “Als kapper heb je de verantwoordelijkheid om klanten
te adviseren op het gebied van haar. Zo is het vanzelfsprekend dat je je
klanten adviseert over een nieuw kapsel of een nieuwe kleur. Ik ben van
mening dat het ook vanzelfsprekend zou moeten zijn dat kappers de
klanten die last hebben van haarverlies moeten adviseren om Esthecin te
gebruiken. Hoe mooi zou het zijn als in iedere kapsalon klanten kunnen
worden geholpen met het tegengaan van haarverlies en het stimuleren
van de haargroei?”
Meer informatie: Esthecin
Tel. +31 (0)43 2050155 | www.esthecin.com
Hairby Collors
Tel. 0475 332 476 | www.hairbycollors.com
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