
Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη Κλινική Μαλλιών 
με έδρα την Ελλάδα

Ο ειδικός επί... κεφαλής!



Η Κλινική στο Χαλάνδρι αποτελεί έναν πρότυπο και υπερσύγχρονο χώρο έκτασης 2.500 τ.μ., ο οποίος λειτουργεί 
παράλληλα και ως Εκπαιδευτικό Κέντρο για Ιατρούς Μεταμόσχευσης Μαλλιών από όλο τον κόσμο. 

Για τη στελέχωση των κλινικών της Bergmann Kord απασχολείται δυναμικό 100 ατόμων, όπως 
δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί, ιατροί, νοσηλευτές, εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. 
Τα στελέχη αυτά αποτελούν γνήσιους εκφραστές της φιλοσοφίας της Bergmann Kord, φιλοσοφία που 
εστιάζει στην άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση, στη συνεχή ροή εκπαίδευσης, στην συνέπεια και στην 
υπευθυνότητα. 

Η κλινική μαλλιών Bergmann Kord ιδρύθηκε το 1979 ως το πρώτο 
Επιστημονικό Κέντρο αντιμετώπισης της Τριχόπτωσης στην Ελλάδα και 
πλέον αποτελεί ένα από τα πιο εξειδικευμένα Κέντρα Μεταμόσχευσης 
Μαλλιών διεθνώς. Το Επιστημονικό Επιτελείο της Κλινικής ήταν εκείνο που 
πραγματοποίησε την πρώτη Μεταμόσχευση Μαλλιών που έγινε ποτέ στην 
Ελλάδα, ενώ μέχρι σήμερα στο ενεργητικό της καταγράφονται οι περισσότερες 
Μεταμοσχεύσεις Μαλλιών στη χώρα, που ξεπερνούν τις 67.000.



Φιλοσοφία & Αποστολή

Οι αξίες της Bergmann Kord (εξατομικευμένη φροντίδα & ειλικρινές ενδιαφέρον, εφαρμογή των πιο προηγμένων & 
αποτελεσματικών μεθόδων, τήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας) συνιστούν την πιο πολύτιμη συνδρομή για την επίτευξη 
της αποστολής μας: 

“Να προσφέρουμε τη βέλτιστη επιλογή στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης 
ή απώλειας μαλλιών , συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

όλων όσοι μας εμπιστεύονται.”

Έρευνα και Καινοτομία  

Η Bergmann Kord εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 
της Ποιότητας στη Μεταμόσχευση Μαλλιών, το οποίο 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του διεθνούς 
προτύπου ISO 9001:2015 και BS EN 15224:2016, 
αποτελώντας επίσημη επιβεβαίωση της υψηλής επίδοσης 
& οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Ιδιόκτητα Επιστημονικά Κέντρα σε 
κομβικά σημεία ανά την Ελλάδα
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Μεταμοσχεύσεις Μαλλιών με μόνιμα, 
φυσικά, αισθητικά άρτια αποτελέσματα

Επιστημονικοί Συνεργάτες με συνεχή 
ενημέρωση στις Σύγχρονες μεθόδους 

και τεχνολογίες

Η συνεχής υιοθέτηση Καινοτόμου Τεχνογνωσίας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας, καθώς και η συμμετοχή 
μας σε επιστημονικές έρευνες στον τομέα των βλαστοκυττάρων (που ενδέχεται να αποτελέσει το μελλοντικό βήμα 
εξέλιξης στη Μεταμόσχευση Μαλλιών) σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια, ενισχύουν τον προσανατολισμό μας 
στην ανάπτυξη νέων, πρωτοπόρων λύσεων στην αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης.



Μεταμόσχευση Μαλλιών 

Εμφύτευση μαλλιών από εξειδικευμένες Ιατρικές ομάδες με εφαρμογή των πιο εξελιγμένων 
τεχνικών που εφαρμόζονται παγκοσμίως για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα.

Θεραπεία PRP (Platelet Rich Plasma) 
Θεραπεία αυτόλογης ανάπλασης και αναγέννησης των ιστών μέσω πλάσματος πλούσιου σε 
αιμοπετάλια, για την αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης σε άνδρες & γυναίκες (Ανδρογενετική 
Αλωπεκία, Γυροειδής Αλωπεκία κα). 

Θεραπείες Tριχόπτωσης Volumed 
Φυτικής προέλευσης αγωγές βασισμένες στις πιο προηγμένες έρευνες πάνω στη διατήρηση 
της νεότητας των μαλλιών, συνδυάζονται με εφαρμογή του Soft Laser και Ιοντοφόρεσης για 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας .

Προσθετική Μαλλιών New Age 

Ειδική τεχνική, μη χειρουργική, αποκατάστασης της αραίωσης των μαλλιών σε άνδρες & 
γυναίκες που παρέχει απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα. 

Αποκατάσταση μαλλιών για ογκολογικούς ασθενείς (HOS-2)
Εξειδικευμένη Τεχνική για την αντιμετώπιση της απώλειας μαλλιών που οφείλεται σε ιατρικές 
καταστάσεις (π.χ. χημειοθεραπεία), η οποία εξασφαλίζει διατήρηση της αρχικής εικόνας των 
μαλλιών και μόνιμη εφαρμογή τους. 

Προϊόντα για την αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης και γενικότερα της φροντίδας των 
μαλλιών, τα οποία αποτελούν απόσταγμα των εργαστηρίων της Bergmann Γερμανίας. 

Εξειδικευμένα Προϊόντα κατά της τριχόπτωσης 

Εξειδικευμένες επιστημονικές υπηρεσίες
Επισφραγίζοντας την ηγετική της θέση στην επιστημονική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, η Bergmann Kord 

αξιοποιεί State-Of-The-Art Τεχνογνωσία και προηγμένη Ιατρική Τεχνολογία στην εφαρμογή εξειδικευμένων 
Επιστημονικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης :



Η πρωτοβουλία «HAIR for HELP» ξεκίνησε το 2011 με αφορμή την κάλυψη αναγκών Συλλόγων 
Καρκινοπαθών, όπως ο Σύλλογος «Άλμα Ζωής», προς τον οποίο η ενεργή στήριξη συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα. Η πρωτοβουλία αυτή ενθαρρύνει Εθελοντές να προσφέρουν τα μαλλιά τους, προκειμένου 
να κατασκευαστούν Περούκες Παθήσεων οι οποίες στη συνέχεια παρέχονται χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση σε άπορους ογκολογικούς ασθενείς και πάσχοντες από αλωπεκία.  Τα τελευταία χρόνια η 
πρωτοβουλία μετατράπηκε σε «Κίνηση», αφού συνάντησε μεγάλη ανταπόκριση από πολλούς χώρους 
και διαφορετικές Kοινωνικές Oμάδες. Μεταξύ άλλων, το «HAIR for HELP» έχει σαν στόχο την ανάδειξη 

και του εκπαιδευτικού του χαρακτήρα. Σημαντικός στόχος είναι η επιμόρφωση των παιδιών, προκειμένου να ενστερνιστούν τις 
αξίες του Εθελοντισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Hair for Help

Ιατρικός Τουρισμός

Eταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η Bergmann Kord διαθέτει 7 κλινικές σε Αθήνα (2), Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα και Ρόδο.

Συνδυασμός Μεταμόσχευσης Μαλλιών με διακοπές στην Ελλάδα

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών μπορεί να γίνει μια καλή αφορμή για διακοπές και απόδραση από την 
καθημερινότητα. Η Bergmann Kord, ώς πρωτοπόρος κλινική, δίνει τη δυνατότητα, και προσφέρει 
ένα συνολικό πακέτο συνδυασμού Μεταμόσχευσης Μαλλιών και διακοπών στην Ελλάδα. Εξειδικευμένοι 
συνεργάτες φροντίζουν για μία ευχάριστη εμπειρία, κατά τη διάρκεια της διαμονής. το οποίο συνδυάζεται 
με τις υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες που εφαρμόζουν οι έμπειροι και εξειδικευμένοι Ιατροί της κλινικής.

Θεσσαλονίκη

Λάρισα

Ηράκλειο

Ρόδος

Πάτρα Αθήνα (Χαλάνδρι)
Αθήνα (Ν. Σμύρνη)

Μέλος της



Bergmann Kord Hair Clinic info@kord.gr

Επικοινωνία με την Κλινική

800 11 00 111 +30 210 68 28 888

Μέλος του Ομίλου

Γραμμή για όλη την Ελλάδα
(από σταθερό χωρίς χρέωση)

Κεντρικό: Λεωφόρος Κηφισίας 348 (Έναντι Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»), Τ.Κ. 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: +30 210 68 28 888

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας

Συμπληρώστε τη φόρμα online διάγνωσης

Καλέστε μας για προσωπικό ραντεβού διάγνωσης δίχως χρέωση 
ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία

kord.gr fuehairclinic.eu

Θα βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και 
λεπτομέρειες γύρω από το θέμα που σας απασχολεί.

Ρωτήστε μας και εμείς θα σας απαντήσουμε το 
συντομότερο δυνατό, σε οποιαδήποτε απορία σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της φόρμας που βρίσκεται στην αρχική 
σελίδα του kord.gr, στείλτε μας τις φωτογραφίες σας, και οι γιατροί 
μας θα σας απαντήσουν ειδικά για την περίπτωσή σας.

ΑΘΗΝΑ  -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  -  ΠΑΤΡΑ  -  ΛΑΡΙΣΑ  -  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  -  ΡΟΔΟΣ


