special

Haarverlies…
ACH JE GAAT ER TOCH NIET DOOD AAN!

Door bovenstaande reacties met die
strekking uit de omgeving voelen mensen
met haarverlies zich niet serieus genomen.
De zorgen die mensen zich maken
hierover is nog steeds een taboe
en dit delen met de omgeving
ervaart men dan ook als zeer vertrouwelijk. 58% van de vrouwen
en 19% van de mannen ervaart
haarverlies als een nachtmerrie.
Mensen worden dagelijks geconfronteerd met haarverlies als
ze in de spiegel kijken en/of de
haren zien die op kleren en grond
vallen. Ze durven nauwelijks meer
te kammen of te borstelen. Ze
ervaren schaamte, onzekerheid,
angst, aantasting van de vrouwelijkheid/mannelijkheid, een gevoel
van minder aantrekkelijk zijn en
vooral veel stress. Door deze gevoelens trekken ze zich meer terug
en vereenzaming en somberte
liggen op de loer. Kortom, het is

een concrete aantasting van de
levensvreugde.
De meest voorkomende oorzaak
van haarverlies bij zowel mannen
als vrouwen is hormonaal.
Daarnaast zorgen de hormonale
veranderingen bij het ouder
worden voor een kortere groeifase
in de haarcyclus. Hierdoor worden
de haren slapper en breken
makkelijk af. De haren worden
bovendien steeds dunner.
Uit een haarzakje groeien tussen de een en vier haren. In het
verouderingsproces zien we dat
niet alleen de haarschacht dunner
wordt; ook groeien er minder
haren uit een haarzakje. Bij het
weer activeren van de haarzakjes
worden de haren dikker, de groeifase verlengt en er groeien meer
haren uit een haarzakje. Je kunt je
voorstellen dat alleen al het verdubbelen van het aantal haren uit
een haarzakje een verdubbeling
betekent van de haarmassa!
Omdat de verouderingsprocessen
meestal sluipend verlopen, zijn
deze in het begin moeilijk waar te
nemen. Het tijdig starten met de
verzorging van de hoofdhuid is
daarom belangrijk. Het haargroeiserum Esthecin bevat een aantal
ingrediënten welke een remmende
invloed hebben op de verouderingsprocessen van de haarzakjes.
Ook de kwaliteit van de haren
wordt verbeterd. Esthecin verlengt
de groeifase, waardoor vroegtijdig
haarverlies wordt voorkomen. Het
bevat de zo belangrijke voedingsstoffen en remt de invloed van
de hormonen.

Iedereen wil oud worden, niemand
wil oud zijn. Een gezonde levensstijl draagt bij aan het voorkomen
van verouderingsprocessen. Het
is belangrijk er goed uit te blijven
zien en daarom kan je best een
beetje ondersteuning gebruiken
met de juiste middelen.
Meer informatie:
esthecin.com
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