
Η Θεραπεία Μαλλιών, η οποία εφαρμόζεται στην 
Bergmann Kord, βασίζεται σε Αυτόλογους 
Αυξητικούς Παράγοντες και θεωρείται η 
πλέον εξελιγμένη. Αποτελεί το επόμενο βήμα 
στις θεραπείες τριχόπτωσης και εκτελείται 
αποκλειστικά από τους Ιατρούς της κλινικής. 
Ο σκοπός της θεραπείας είναι να αξιοποιηθούν 
ακόμα περισσότερο οι ιδιότητες των Αυξητικών 
Παραγόντων που περιέχονται στο πλάσμα και οι 
οποίες αφορούν πρωτεΐνες που περιέχονται στα 
αιμοπετάλια του αίματος.

Οι Αυξητικοί Παράγοντες έχουν αναπλαστική και αναγεννητική δράση και μπορούν να 
ενεργοποιήσουν αδύναμα ενήλικα βλαστοκύτταρα του τριχωτού της κεφαλής. Κατά συνέπεια, οι 
θύλακες των τριχών που μέχρι πρότινος δεν λειτουργούσαν σωστά, πλέον ενισχύονται.

Bergmann Kord Hair Clinic

bergmannkord

info@kord.gr

O ειδικός επί... κεφαλής!

ΑΘΗΝΑ - Χαλάνδρι
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

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

kord.gr

Συμπληρώστε τη 
φόρμα online διάγνωσης 
για μία πρώτη επαφή:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας για περισσότερες 
πληροφορίες:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Πρόληψη: Η εφαρμογή της θεραπείας τριχόπτωσης με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες 
σε αρχικά στάδια αραίωσης, καθυστερεί σημαντικά την απώλεια των μαλλιών και την εξέλιξη του 
προβλήματος. Παράλληλα, ενδυναμώνει σημαντικά  την υπάρχουσα τριχοφυΐα, ενισχύοντας 
τα «αδύναμα» τριχοθυλάκια. 

Θεραπεία της Τριχόπτωσης: Σε κάποιες βαθμίδες αραίωσης, η εφαρμογή της θεραπείας 
ενισχύει τον μεταβολισμό των τριχοθυλακίων και υποστρέφει τη λέπτυνση της τρίχας, 
αναστέλλοντας την υπολειτουργία τους και ενεργοποιώντας τη διαδικασία αναγέννησης. 

Μεταμόσχευση Μαλλιών: Η θεραπεία εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της Μεταμόσχευσης 
Μαλλιών, για να ενδυναμώσει τα νέα τριχοθυλάκια που θα τοποθετηθούν στην λήπτρια περιοχή, 
αυξάνοντας την απόδοση του αποτελέσματος. Παράλληλα οι παράγοντες που περιέχονται, 
βοηθούν στη γρήγορη αισθητική αποκατάσταση της δότριας και λήπτριας περιοχής και στην 
τόνωση όπου υπάρχει αδύναμη τριχοφυία.

ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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Τα αποτελέσματα της θεραπείας εξαρτώνται από τον οργανισμό 
του κάθε ενδιαφερόμενου, το είδος και τη βαθμίδα Τριχόπτωσης.

Αποτέλεσμα τριχολογικού ελέγχου πριν τη θεραπεία 
(αριστερά) και 3 μήνες μετά τη θεραπεία (δεξιά). 

Αποτέλεσμα τριχολογικού ελέγχου πριν τη θεραπεία 
(αριστερά) και 5 μήνες μετά (δεξιά).

Πριν Πριν5 μήνες μετά 3 μήνες μετά

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ

Η εφαρμογή της θεραπείας με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες επιτυγχάνει τα εξής 
αποτελέσματα:

Αυξάνει τον μεταβολισμό των κυττάρων

Ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της συγκεκριμένης περιοχής

Επανενεργοποιεί τα αδρανή πρόδρομα βλαστοκύτταρα της περιοχής των υπό 
αποκατάσταση ιστών

Μετατρέπει τα κύτταρα σε άλλους κυτταρικούς τύπους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
μετατρέπει τα πρόδρομα βλαστοκύτταρα σε κύτταρα τριχοθυλακίων.

Η λειτουργία είναι η εξής: Με την αύξηση της συγκέντρωσης των αιμοπεταλίων που περιέχουν 
Αυξητικούς Παράγοντες, ενεργοποιείται μεγαλύτερος αριθμός ενηλίκων βλαστοκυττάρων, τα 
οποία κατευθύνουν την επαναλειτουργία της περιοχής – στόχου. Έτσι επιτυγχάνεται η αυτό-
αποκατάσταση των δυσλειτουργιών, σε σύντομο χρόνο και με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Η Θεραπεία με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες της Bergmann Kord, είναι το αποτέλεσμα: 

Της μακροχρόνιας εμπειρίας της Bergmann Kord

Της διαρκούς και εις βάθος επιστημονικής αναζήτησης και έρευνας από την ίδια

Του πλήθους των στατιστικών δεδομένων που έχει στη διάθεσή της

Της παγκόσμιας σχετικής ιατρικής βιβλιογραφίας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ BERGMANN KORD

Το πρωτόκολλο θεραπείας της Bergmann Kord 
στοχεύει στην διέγερση των ώριμων βλαστοκυττάρων 
των τριχοθυλακίων. Η διαφορετικότητα αφορά σε ενα 
συνδυασμό της Θεραπείας με Αυξητικούς Παράγοντες 
μαζι με ένα λειτουργικό σύμπλεγμα αμινοξέων 
(Γλυκίνη - L, Προλύνη - L, Λυσίνη).

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη 
συγκέντρωση αιμοπεταλίων, άρα μεγαλύτερη συγκέντρωση 
ενεργοποιημένων αυξητικών παραγόντων με ένα 
“κοκτέιλ” 23 ενεργών συστατικών αμινοξέων, που σκοπό 
έχει την ενεργοποίηση της μεταβολικής δραστηριότητας 
των ινοβλαστών, διεγείροντας παράλληλα την παραγωγή 
και την σύνθεση νέου κολλαγόνου, με ταυτόχρονη μείωση 
της αποδόμησης αυτού.

Η Θεραπεία Τριχόπτωσης με Aυτόλογους Aυξητικούς 
Παράγοντες (ΑΑΠ), η οποία αναφέρεται ως θεραπεία με 
βλαστοκύτταρα. είναι μία καινοτόμος, φυσική και απόλυτα 
ασφαλής μέθοδος. Από τις πλέον κατάλληλες για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, τόσο σε 
άνδρες, όσο και σε γυναίκες.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια Αυτόλογη Θεραπεία 
ανάπλασης και αναγέννησης των τριχοθυλακίων, η οποία 
χρησιμοποιεί συστατικά που προέρχονται από τον ίδιο 
τον οργανισμό και είναι εξίσου αποτελεσματική, τόσο κατά 
της Τριχόπτωσης, όσο και ως ενισχυτική θεραπεία στη 
Μεταμόσχευση Μαλλιών.

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, αυξάνουμε τη συγκέντρωσή 
τους οπότε ενεργοποιείται μεγαλύτερος αριθμός 

ενηλίκων βλαστοκυττάρων. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται η αποκατάσταση και αναγέννηση της 
περιοχής που εμφανίζει τριχόπτωση σε σύντομο χρόνο και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. 

Διαδικασία

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Αιμοληψία Φυγοκέντρηση Παρασκευή 
Πλασματος

Έκχυση

Η εφαρμογή της Θεραπείας με Αυξητικούς Παράγοντες είναι γρήγορη, εύκολη, ανώδυνη και 
ολοκληρώνεται σε μία συνεδρία. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε αυστηρές συνθήκες υγιεινής και 
ασφαλείας και γίνεται από έμπειρο και εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και ολοκληρώνεται με τα 
παρακάτω βήματα (εικονογράφηση)
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Η εφαρμογή της Θεραπείας με Αυξητικούς Παράγοντες είναι γρήγορη, εύκολη, ανώδυνη και 
ολοκληρώνεται σε μία συνεδρία. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε αυστηρές συνθήκες υγιεινής και 
ασφαλείας και γίνεται από έμπειρο και εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και ολοκληρώνεται με τα 
παρακάτω βήματα (εικονογράφηση)
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Τα αποτελέσματα της θεραπείας εξαρτώνται από τον οργανισμό 
του κάθε ενδιαφερόμενου, το είδος και τη βαθμίδα Τριχόπτωσης.

Αποτέλεσμα τριχολογικού ελέγχου πριν τη θεραπεία 
(αριστερά) και 3 μήνες μετά τη θεραπεία (δεξιά). 

Αποτέλεσμα τριχολογικού ελέγχου πριν τη θεραπεία 
(αριστερά) και 5 μήνες μετά (δεξιά).

Πριν Πριν5 μήνες μετά 3 μήνες μετά

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ

Η εφαρμογή της θεραπείας με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες επιτυγχάνει τα εξής 
αποτελέσματα:

Αυξάνει τον μεταβολισμό των κυττάρων

Ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της συγκεκριμένης περιοχής

Επανενεργοποιεί τα αδρανή πρόδρομα βλαστοκύτταρα της περιοχής των υπό 
αποκατάσταση ιστών

Μετατρέπει τα κύτταρα σε άλλους κυτταρικούς τύπους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
μετατρέπει τα πρόδρομα βλαστοκύτταρα σε κύτταρα τριχοθυλακίων.

Η λειτουργία είναι η εξής: Με την αύξηση της συγκέντρωσης των αιμοπεταλίων που περιέχουν 
Αυξητικούς Παράγοντες, ενεργοποιείται μεγαλύτερος αριθμός ενηλίκων βλαστοκυττάρων, τα 
οποία κατευθύνουν την επαναλειτουργία της περιοχής – στόχου. Έτσι επιτυγχάνεται η αυτό-
αποκατάσταση των δυσλειτουργιών, σε σύντομο χρόνο και με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Η Θεραπεία με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες της Bergmann Kord, είναι το αποτέλεσμα: 

Της μακροχρόνιας εμπειρίας της Bergmann Kord

Της διαρκούς και εις βάθος επιστημονικής αναζήτησης και έρευνας από την ίδια

Του πλήθους των στατιστικών δεδομένων που έχει στη διάθεσή της

Της παγκόσμιας σχετικής ιατρικής βιβλιογραφίας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ BERGMANN KORD

Το πρωτόκολλο θεραπείας της Bergmann Kord 
στοχεύει στην διέγερση των ώριμων βλαστοκυττάρων 
των τριχοθυλακίων. Η διαφορετικότητα αφορά σε ενα 
συνδυασμό της Θεραπείας με Αυξητικούς Παράγοντες 
μαζι με ένα λειτουργικό σύμπλεγμα αμινοξέων 
(Γλυκίνη - L, Προλύνη - L, Λυσίνη).

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη 
συγκέντρωση αιμοπεταλίων, άρα μεγαλύτερη συγκέντρωση 
ενεργοποιημένων αυξητικών παραγόντων με ένα 
“κοκτέιλ” 23 ενεργών συστατικών αμινοξέων, που σκοπό 
έχει την ενεργοποίηση της μεταβολικής δραστηριότητας 
των ινοβλαστών, διεγείροντας παράλληλα την παραγωγή 
και την σύνθεση νέου κολλαγόνου, με ταυτόχρονη μείωση 
της αποδόμησης αυτού.

Η Θεραπεία Τριχόπτωσης με Aυτόλογους Aυξητικούς 
Παράγοντες (PRP), η οποία αναφέρεται ως θεραπεία με 
βλαστοκύτταρα. είναι μία καινοτόμος, φυσική και απόλυτα 
ασφαλής μέθοδος. Από τις πλέον κατάλληλες για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, τόσο σε 
άνδρες, όσο και σε γυναίκες.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια Αυτόλογη Θεραπεία 
ανάπλασης και αναγέννησης των τριχοθυλακίων, η οποία 
χρησιμοποιεί συστατικά που προέρχονται από τον ίδιο 
τον οργανισμό και είναι εξίσου αποτελεσματική, τόσο κατά 
της Τριχόπτωσης, όσο και ως ενισχυτική θεραπεία στη 
Μεταμόσχευση Μαλλιών.

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, αυξάνουμε τη συγκέντρωσή 
τους οπότε ενεργοποιείται μεγαλύτερος αριθμός 

ενηλίκων βλαστοκυττάρων. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται η αποκατάσταση και αναγέννηση της 
περιοχής που εμφανίζει τριχόπτωση σε σύντομο χρόνο και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. 

Διαδικασία

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Αιμοληψία Φυγοκέντρηση Παρασκευή 
Πλασματος

Έκχυση

Η εφαρμογή της Θεραπείας με Αυξητικούς Παράγοντες είναι γρήγορη, εύκολη, ανώδυνη και 
ολοκληρώνεται σε μία συνεδρία. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε αυστηρές συνθήκες υγιεινής και 
ασφαλείας και γίνεται από έμπειρο και εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και ολοκληρώνεται με τα 
παρακάτω βήματα (εικονογράφηση)
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Η Θεραπεία Μαλλιών, η οποία εφαρμόζεται στην 
Bergmann Kord, βασίζεται σε Αυτόλογους 
Αυξητικούς Παράγοντες και θεωρείται η 
πλέον εξελιγμένη. Αποτελεί το επόμενο βήμα 
στις θεραπείες τριχόπτωσης και εκτελείται 
αποκλειστικά από τους Ιατρούς της κλινικής. 
Ο σκοπός της θεραπείας είναι να αξιοποιηθούν 
ακόμα περισσότερο οι ιδιότητες των Αυξητικών 
Παραγόντων που περιέχονται στο πλάσμα και οι 
οποίες αφορούν πρωτεΐνες που περιέχονται στα 
αιμοπετάλια του αίματος.

Οι Αυξητικοί Παράγοντες έχουν αναπλαστική και αναγεννητική δράση και μπορούν να 
ενεργοποιήσουν αδύναμα ενήλικα βλαστοκύτταρα του τριχωτού της κεφαλής. Κατά συνέπεια, οι 
θύλακες των τριχών που μέχρι πρότινος δεν λειτουργούσαν σωστά, πλέον ενισχύονται.

Bergmann Kord Hair Clinic

bergmannkord

info@kord.gr

O ειδικός επί... κεφαλής!

ΑΘΗΝΑ - Χαλάνδρι
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

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

kord.gr

Συμπληρώστε τη 
φόρμα online διάγνωσης 
για μία πρώτη επαφή:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας για περισσότερες 
πληροφορίες:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Πρόληψη: Η εφαρμογή της θεραπείας τριχόπτωσης με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες 
σε αρχικά στάδια αραίωσης, καθυστερεί σημαντικά την απώλεια των μαλλιών και την εξέλιξη του 
προβλήματος. Παράλληλα, ενδυναμώνει σημαντικά  την υπάρχουσα τριχοφυΐα, ενισχύοντας 
τα «αδύναμα» τριχοθυλάκια. 

Θεραπεία της Τριχόπτωσης: Σε κάποιες βαθμίδες αραίωσης, η εφαρμογή της θεραπείας 
ενισχύει τον μεταβολισμό των τριχοθυλακίων και υποστρέφει τη λέπτυνση της τρίχας, 
αναστέλλοντας την υπολειτουργία τους και ενεργοποιώντας τη διαδικασία αναγέννησης. 

Μεταμόσχευση Μαλλιών: Η θεραπεία εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της Μεταμόσχευσης 
Μαλλιών, για να ενδυναμώσει τα νέα τριχοθυλάκια που θα τοποθετηθούν στην λήπτρια περιοχή, 
αυξάνοντας την απόδοση του αποτελέσματος. Παράλληλα οι παράγοντες που περιέχονται, 
βοηθούν στη γρήγορη αισθητική αποκατάσταση της δότριας και λήπτριας περιοχής και στην 
τόνωση όπου υπάρχει αδύναμη τριχοφυία.

ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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