Testrapport
In 1993 maakte een Canadees laboratorium resultaten bekend van een 12 maanden durende test met
Actigener® op 100 personen waarin bevestigd wordt dat Actigener® bijna alle hoofdroos, schilfering
en haaruitval stopt. De uitslag laat verder zien dat Actigener® jeuk en vet haar onmiddellijk opheft.
Onderstaand een vertaling uit het Engels:
MEDICAL PHARMACS
TESTRESULTATEN van Actigener®
-een samenvattingInleiding
In mei 1992 heeft de fabrikant haar productlijn Actigener® (shampoo, lotion en conditioner, op ons
verzoek, beschikbaar gesteld, met de specificaties van samenstelling. De Actigener® formule was
eerder in 1985 getest en goedgekeurd door de American Food and Drugs Administration (FDA).
Omdat de FDA keuring de biologische status van alle Actigener® formules bevestigt, hebben wij
hiernaar geen onderzoek gedaan. Het is wel noemenswaardig dat de Actigener® shampoo en lotion
samengesteld zijn uit 25 actieve plantaardige ingrediënten, hetgeen bijzonder is, omdat de meeste
shampoos of lotions slechts gemaakt worden met maximaal 6 ingrediënten.
In opdracht van een derde partij hebben wij de werking van Actigener® onderzocht. De fabrikant heeft
derhalve geen invloed gehad op het resultaat van ons onderzoek. In overleg met onze opdrachtgever
hebben we Actigener®( getest met de doelstelling:
1. welke resultaten mogen we verwachten bij gebruik van Actigener® shampoo na 6 weken, 12 weken
en 52 weken.
2. wat is het verschil indien daarbij Actigener® lotion wordt gebruikt.
Gedurende 52 weken hebben we ons onderzoek uitgevoerd met 100 vrijwillige testpersonen van
Amerikaanse origine, t.w. 68 mannen en 32 vrouwen in de leeftijd van 22 tot 55 jaar. Alle
proefpersonen is gevraagd het haar zo vaak te wassen met Actigener® als men dat zou doen met andere
shampoos, echter minimaal tweemaal per week. Bij het wassen met Actigener® shampoo was het
verplicht een inwerktijd op de hoofdhuid van tenminste 7 minuten in acht te nemen (zie de
gebruiksaanwijzing).
RESULTATEN
NA 6 WEKEN
Hoofdroos
92% had zowel geen droge of vette hoofdroos meer
08% had nog een vorm van droge hoofdroos, echter beduidend minder dan voor het gebruik van
Actigener®. De vette vorm van hoofdroos (seborrae) was bij alle proefpersonen verdwenen.
Schilfering van huid en hoofdhuid
94% had geen schilfering meer van de huid en hoofdhuid
06% had nog wel schilfering, echter beduidend minder dan voorheen.
extreem vet haar
72% verbeterde naar een normaal niveau
28% verbeterde ten dele
haaruitval
22% meende geen haaruitval meer te hebben!
55% meende dat de uitval voor de helft was afgenomen
23% vond weinig of geen verbetering
02% meende meer haaruitval te hebben. In overleg met de twee begeleidende specialisten hebben we
deze 2 mensen geadviseerd te stoppen met hun deelname aan de test.

NA 12 WEKEN
Hoofdroos
Geen veranderingen ten opzichte van de resultaten na 6 weken.
Schilfering van huid en hoofdhuid
Geen veranderingen ten opzichte van de resultaten na 6 weken.
extreem vet
84% verbeterde naar een normaal niveau haar
16% verbeterde ten dele
haaruitval
41% meende geen haaruitval meer te hebben
38% meende dat de haaruitval voor de helft was afgenomen
19% vond weinig of geen verbetering
02% verwachtte geen resultaat.
NA 52 WEKEN
Hoofdroos
Geen verandering ten opzichte van de resultaten na 6 en 12 weken.
Schilfering van huid en hoofdhuid
Geen verandering ten opzichte van de resultaten na 6 en 12 weken.
extreem vet
96% verbeterde naar een normaal niveau haar
04% verbeterde ten dele
haaruitval
71% meende geen haaruitval meer te hebben
12% meende dat de haaruitval voor de helft was afgenomen
15% vond weinig of geen verbetering
02 % verwachtte geen resultaat.
(!) Ieder mens heeft een normale haaruitval. In dit geval praten we over abnormaal verlies van haar,
welke volgens de gebruikers van Actigener® is gestopt.
CONCLUSIES
We willen graag een aantal punten inzake dit onderzoek toelichten.
1. Hoewel het niet onze doelstelling was, moesten alle betrokken bij dit onderzoek vaststellen dat 34%
van de 100 proefpersonen nieuwe haargroei op het hoofd kreeg in de 52 weken durende test met
Actigener®.
We onderzochten niet de hoeveelheid en de kwaliteit van deze nieuwe haargroei. Voor een medische
opinie hierover zou een ander, meer specifiek onderzoek moeten plaatsvinden.
2. 90% van de deelnemers meldden dat de jeuk op de hoofdhuid na één tot drie maal wassen met
Actigener® was verdwenen.
3. Deelnemers met hoge(re) bloeddruk en hoger cholesterolgehalte schijnen een verminderd effect te
hebben van Actigener®.
4. We hebben geen verschil kunnen vaststellen bij de testen en de resultaten tussen mannen en
vrouwen.
5. Het is duidelijk geworden dat het aanvullend gebruik van Actigener® lotion bij de meeste personen
de resultaten ten goede komen.

Indien Actigener® shampoo de gewenste verbeteringen al tot stand brengt, schijnt een aanbeveling
voor het gebruik van de Actigener® lotion als toevoeging op zijn plaats.
6. Actigener® veroorzaakte geen nadelige bijverschijnselen of allergische reacties.
De eigenschap van Actigener® om de bloeddoorstroming te stimuleren tijdens gebruik, wordt zichtbaar
doordat de huid rood kleurt voor korte tijd. Dit kan de gebruiker de indruk geven dat er sprake is van
allergie of irritatie. Wij adviseren om dit fenomeen vooral aan de consument duidelijk te maken vóór
gebruik; bijv. in de bijsluiter.
Dit onderzoek en rapport zijn tot stand gekomen onder leiding en supervisie van twee artsen,
gespecialiseerd in Dermatologie en Haar- en Nagelziekten. Alle persoonlijke indrukken van de
testpersonen zijn op hun inhoud gecontroleerd.
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