Ο ειδικός επι... κεφαλής!
Εξειδικευμένη Θεραπεία
Ενδυνάμωσης Μαλλιών
(Platelet Rich Plasma)
με την υπογραφή

PRP(Platelet Rich Plasma)

Θεραπεία Tριχόπτωσης με Aυξητικούς Παράγοντες
Ενεργοποιημένων Αιμοπεταλίων
Η θεραπεία τριχόπτωσης PRP αποτελεί μία νέα, καινοτόμο
μέθοδο αυτόλογης θεραπείας για την αντιμετώπιση της
τριχόπτωσης σε άνδρες και γυναίκες που αξιοποιεί τις
αναγεννητικές και αναπλαστικές ιδιότητες των αυξητικών
παραγόντων του αίματος.

Ο ρόλος των Αυξητικών Παραγόντων
στην Αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης
Οι αυξητικοί παράγοντες (growth factors) είναι πρωτεΐνες που βρίσκονται στο
σώμα μας και, καθώς αναπτύσσουν αναπλαστική και αναγεννητική δράση,
μπορούν να επανενεργοποιήσουν τα αδύναμα ενήλικα βλαστοκύτταρα των
θυλάκων των τριχών που δυσλειτουργούν ή υπολειτουργούν.
Δεδομένου ότι το πλάσμα και τα αιμοπετάλια περιέχουν αυξητικούς
παράγοντες, μέσω της μεθόδου PRP αυξάνουμε τη συγκέντρωσή τους
οπότε ενεργοποιείται μεγαλύτερος αριθμός ενηλίκων βλαστοκυττάρων. Ως
αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται η αποκατάσταση και αναγέννηση της περιοχής
που εμφανίζει τριχόπτωση σε πιο σύντομο χρόνο και με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα.

Το Εξειδικευμένο Πρωτόκολλο PRP της Bergmann Kord
Η εφαρμογή PRP της Bergmann Kord είναι μοναδική και αποκλειστική,
προϊόν πολυετούς έρευνας και μελέτης. Εφαρμόζεται από εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό υπό αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και
ολοκληρώνεται σε μία συνεδρία. Αρχικά πραγματοποιείται απλή αιμοληψία
(όπως και στη διενέργεια γενικών εξετάσεων αίματος) και στη συνέχεια
ακολουθείται το εξειδικευμένο επιστημονικό πρωτόκολλο φυγοκέντρησης και
εφαρμογής του υλικού.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας τριχόπτωσης PRP
Τα αποτελέσματα της θεραπείας PRP θεωρούνται από ικανοποιητικά έως
εντυπωσιακά και εξαρτώνται κυρίως από τον οργανισμό του ενδιαφερόμενου,
το είδος και βαθμό τριχόπτωσης καθώς και το πρωτόκολλο εφαρμογής.

Αποτέλεσμα μικροσκοπικού τριχολογικού ελέγχου πριν τη θεραπεία(αριστερά)
& 3 μήνες μετά τη θεραπεία PRP (δεξιά). Β’ Ζώνη (Μπροστινό και πάνω μέρος)

Αποτέλεσμα μικροσκοπικού τριχολογικού ελέγχου πριν τη θεραπεία(αριστερά)
& 5 μήνες μετά τη θεραπεία PRP (δεξιά). Hairline (Mετωπιαία Γραμμή)

Επικοινωνία:

Οι ιστοσελίδες μας

kord.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Οnline διάγνωση

Που θα μας βρειτε:
ΑΘΗΝΑ - Κεντρικά
Λεωφ. Κηφισίας 348 (Έναντι Νοσοκ. “ΥΓΕΙΑ”),
152 33 Χαλάνδρι, Τ.: 210 68 28 888
ΑΘΗΝΑ - Νέα Σμύρνη
Λεωφ. Συγγρού 203,
171 21 Ν. Σμύρνη, Τ.: 210 93 11 111
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αδριανουπόλεως 20,
551 33 Καλαμαριά, Τ.: 2310 458 555
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 111,
262 21 Πάτρα, Τ.: 2610 42 45 45

800 11 00 111
Γραμμή για όλη την Ελλάδα
(από σταθερό χωρίς χρέωση)

info@kord.gr

fuehairclinic.eu

ΛΑΡΙΣΑ
Μαρίνου Αντύπα 2 & Κούμα,
412 22 Λάρισα, Τ.: 2410 660 090
(Κεντρική Πλατεία Λάρισας)
ΡΟΔΟΣ
Καναδά 73, Πλ. Αγ. Νικολάου,
851 00 Ρόδος, Τ.: 22410 78 302

Bergmann Kord Hair Clinic

