Arcon Hårkur for menn i Helsekontrollen på TV2 denne uken
Denne uken ”undersøker” ”Helsekontrollen” på TV2 Arcon Hårkur for menn. Selv sier de: ”Gjennom egne
undersøkelser skal vi avdekke hva som er for godt til å være sant og hva som er verdt å bruke pengene
på.”

Dessverre er det ikke mulig å ta denne ”undersøkelsen” og vurderingen av Arcon Hårkur for menn på
alvor. De har faktisk ikke undersøkt Arcon Hårkur for menn i det hele tatt! I stedet presenterer de faktafeil
og villeder seerne.
I januar informerte produksjonsselskapet oss i Arcon Norway as om at hårkuren skulle testes på 3
personer i 3 måneder for å finne ut hvor godt den fungerte. Vi innvendte at kuren normal må gå over
minimum 6 måneder for å gi ønsket resultat. Dette så de bort fra, og reduserte i stedet testen til bare 1
person i 3 måneder. I ettertid har de innrømmet at en så liten og kortvarig test ikke kan si noe som helst
om effekten av hårkuren, og at den mangelfulle testen ikke er vitenskapelig og bare skal brukes som
illustrasjon i programmet – og at de skal opplyse om dette.

Hadde TV2 testet produktet over 6 måneder, slik vi anbefaler, ville de – basert på den dokumentasjon som
foreligger om produktet - fått gode resultater hos minst 2 av 3 forsøkspersoner. (Men et positivt resultat
ville jo ikke være i tråd med det som synes å være målet for ”undersøkelsen”.)

Vi har gitt TV2 omfattende opplysninger om produktet med brukerveiledning, pakningsvedlegg og også all
informasjon fra en stor blindtest med ikke bare 3, men 100 personer som har brukt Arcon Hårkur (eller
placebo) i 6 måneder. Opplegget og gjennomføringen av denne studien ble gjort av to leger med
doktorgrad i medisin, en lærer med mastergrad i realfag og en forsker med bachelorgrad i realfag og
tilleggsutdannelse som frisør. Undersøkelsen var placebokontrollert og blindet og dokumenterer at
hårkuren gir ny hårvekst hos 8 av 10 brukere.
I stedet for å se nærmere på hva denne ”100-personers testen” dokumenterer, lar Helsekontrollen et par
hudleger uttale seg om testresultatene. Som kjent har de fleste leger ingen spesiell kunnskap eller
kompetanse om kosttilskudd. Slik virker det også å være for de legene som ble benyttet som ”eksperter” i
dette programmet. Ekspertene velger å se bort fra resultatene fra ”100-personers testen” fordi den er
”skrevet av en frisør” (noe den ikke er), og fordi den ikke er publisert (noe som er vanlig for tester av
legemidler, men ikke noe krav for kosttilskudd).

Siden produktet er ukjent for lege-ekspertene, holder de seg til innholdsfortegnelsen og sier at de ut fra
sin forståelse av hårtap, antar at produktet ikke har effekt. Det er beklagelig at disse legene ikke kjenner til
hverken effekten av bukkehornskløver eller betydningen av B-vitaminer på hårvekst eller av soyaekstrakt
på DHT.
Turid Backer, som også tidligere er brukt som rådgiver og konsulent for Arcon Norway as, og som var
tilgjengelig i Oslo den aktuelle opptaksdagen, prøver å gi noen svar og kommentarer til programlederen
på vegne av Arcon Norway as. Siden programmets mål synes å være å underslå fakta og feilinformere
seerne, fikk Backer begrenset tid til å formidle korrigerende informasjon om Arcon Hårkur for menn..

Helsekontrollen har ikke testet produktet vårt. Som ”eksperter” har Helsekontrollen brukt leger som har
svært mangelfull kunnskap om kosttilskudd generelt, om substansene i Arcon Hårkur spesielt og om
hårtap. De ser helt bort fra at produktet har gitt utmerkede resultater i en blindet test med
placebokontroll som hadde 100 deltagere. De overser at produktet er brukt og brukes med hell av
tusenvis av menn – i stedet kommer de med noen formelle, men irrelevante innvendinger (som kunne
vært korrekte om det dreide seg om et legemiddel).
Ha dette i bakhodet når du ser programmet.

Vi får dessverre ikke tilgang til programmet før det sendes, og vil eventuelt komme med ytterligere
kommentarer når vi ser hvordan de har klippet det sammen.
Har du spørsmål eller kommentarer i forbindelse med dette programmet, kan du sende e-post
til: salg@arcon-norway.no eller ringe 37 00 35 35.
Med vennlig hilsen
Johnny Hamre

