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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αδριανουπόλεως 20, 551 33 Καλαμαριά,
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ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 111, 262 21 Πάτρα,
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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.grΕπισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας για περισσότερες 
πληροφορίες:

Συμπληρώστε τη 
φόρμα online διάγνωσης 
για μία πρώτη επαφή:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

O ειδικός επί... κεφαλής!

ΕΞΕΙΔ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Γ ΙΑ  ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

Οι εντατικές εργαστηριακές έρευνες της BERGMANN 
Γερμανίας, στον τομέα της τριχόπτωσης και γενικότερα 
των προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής, 
συμπυκνώνονται σε επιστημονικές θεραπευτικές αγωγές 
και προϊόντα που αποκαθιστούν και διασφαλίζουν την 
υγεία και την καλή εικόνα των μαλλιών.

Η εξειδικευμένη, αποτελεσματική αγωγή Volumed 
με προϊόντα, δερματολογικά ελεγμένα, χωρίς χημικά 

και χρωστικές ουσίες και με ενεργά συστατικά μέγιστης αποτελεσματικότητας, ικανοποιούν την 
υψηλότερη αξίωση θεραπείας και φροντίδας των μαλλιών.

Τα προϊόντα Volumed είναι με τέτοιο τρόπο μελετημένα, ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα 
των αναγκών των μαλλιών, από την απλή, καθημερινή τους φροντίδα και το styling μέχρι την 
αντιμετώπιση σύνθετων περιπτώσεων τριχόπτωσης ή προβλημάτων του τριχωτού.

Τα προϊόντα Volumed προτείνονται αφού πρώτα 
γίνει έλεγχος και διάγνωση, ώστε να προταθεί η 
κατάλληλη αγωγή για την καλή υγεία των μαλλιών 
και του δέρματος, ανάλογα με τον διαφορετικό τύπο. 
Τα προϊόντα εφαρμόζονται σε όλες τις θεραπείες για 
συνέχιση της αγωγής στο σπίτι. Προτείνονται επίσης, 
μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών με σκοπό τη γρήγορη 
ανάπτυξη των νέων μαλλιών και τη συντήρηση των ήδη 
υπάρχοντων.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ
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Η εξειδικευμένη αγωγή μαλλιών Volumed® διαφοροποιείται σε συνάρτηση με τον τύπο της τρίχας 
και τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, καθώς τα προϊόντα εκτείνουν τη δράση τους 
τόσο στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, όσο και στην πρόληψη, συντήρηση και αποκατάσταση 
της καλής υγείας των μαλλιών και του τριχωτού.

Γ Ζώνη Πίσω μέρος

Πριν

H Bergmann Kord εφαρμόζει τις επιστημονικές Θεραπείες Τριχόπτωσης, διασφαλίζοντας την 
πρόληψη, τη διατήρηση ή την επανάκτηση της καλής εικόνας και υγείας των μαλλιών. Το πρώτο 
βήμα είναι η προσωπική Διάγνωση, ώστε να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, για 
την κάθε περίπτωση. Κατόπιν εξετάζονται οι θεραπευτικές επιλογές σε συνάρτηση με το είδος, τον 
βαθμό και την έκταση της Τριχόπτωσης και διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα θεραπείας, απολύτως 
προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου/ης.

Εξειδικευμένη φροντίδα για τα μαλλιά

Η αρχική διάγνωση της Τριχόπτωσης 
πραγματοποιείται από το Εξειδικευμένο Ιατρικό 
Επιτελείο της Bergmann Kord μετά από προσωπικό 
ραντεβού και περιλαμβάνει:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Μικροσκοπική ανάλυση (Microscopic Hair & Scalp Analysis): Μέσω ειδικής μικροκάμερας, 
συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα, τη γενική κατάσταση της 
τρίχας και του τριχωτού. Στη συνέχεια ανιχνεύονται τυχόν δυσλειτουργίες όπως, π.χ. δερματικές 
παθήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ουσιαστική και ασφαλής εκτίμηση της μελλοντικής 
εξέλιξης της τριχόπτωσης.

Κλινική επισκόπηση: Η ιατρική διάγνωση 
ξεκινάει με τη λήψη του ατομικού ιατρικού 
ιστορικού.
Ακολουθεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση, μέσα 
από την οποία αποτυπώνονται τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά της παθήσεως, τα οποία 
διαμορφώνουν την κλινική εικόνα του τριχωτού.

Τριχοριζόγραμμα: Περιλαμβάνει εξονυχιστική παρατήρηση των τριχών μέσω μικροσκοπίου, 
με στόχο την καταγραφή του ακριβούς αριθμού των τριχών που βρίσκονται σε αναγεννή και 
καταγεννή φάση, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα στο τριχοθυλάκιο.

Όλες οι παραπάνω εξετάσεις γίνονται στις κλινικές μας, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού 
και σύμφωνα με τα επίκαιρα ιατρικά πρωτόκολλα, χωρίς κάποια υποχρέωση η δέσμευση.

Β Ζώνη Μπροστινό μέρος

Πριν 3 μήνες μετά

3 μήνες μετά

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, θεωρείται βασική παράμετρος της 
επιτυχίας. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της θεραπείας ακολουθείται το εξής πρωτόκολλο:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α Γ Ω Γ Ε Σ   Τ Ρ Ι Χ Ο Π Τ Ω Σ Η Σ

Μικροφωτογράφηση της περιοχής πριν την έναρξη της θεραπείας.

Τακτικοί επανέλεγχοι στους 3 - 6 - 12 μήνες από την έναρξη της αγωγής.

Καταγραφή και σύγκριση των εικόνων μέσα από το αρχείο του κάθε περιστατικού.

Πρόκειται για ένα μοναδικό σύστημα τεχνογνωσίας και παρακολούθησης, το οποίο διασφαλίζει και 
ελέγχει την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των προτεινόμενων αγωγών.

Από την ηλικία των 20 ετών είναι πιθανό μια γυναίκα 
να παρατηρήσει λέπτυνση και αραίωση των μαλλιών 
της. Το πρόβλημα εντείνεται και συνεχίζεται μέχρι 
την ηλικία των 50 όπου περισσότερες από τις μισές 
γυναίκες θα αντιληφθούν αραίωση των μαλλιών τους. 
Ένα σημαντικό ποσοστό θα αναζητήσει λύσεις για να 
βελτιώσει και να συντηρήσει την εικόνα των μαλλιών, 
όσο καλύτερα μπορεί. Η διατήρηση της καλής 
υγείας και ομορφιάς των μαλλιών είναι o στόχος 
των θεραπειών στην Bergmann Kord.

ΝΕΑΝΙΚΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

Η αντιμετώπιση και διαχείριση του ευαίσθητου 
ζητήματος της Nεανικής Τριχόπτωσης απαιτεί 
σεβασμό, ειλικρίνεια και επαγγελματισμό. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να 
ενημερωθεί εκτενώς για κάθε παράμετρο, τις λύσεις, 
αλλά και τις επιλογές του. Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί 
της Bergmann Kord θα του παρουσιάσουν σειρά 
προτάσεων για ασφαλείς, εφικτές και κατάλληλες 
λύσεις, για να μπορέσει να αποφασίσει σωστά το 
επόμενο βήμα.

Οι θεραπευτικές αγωγές κατά της Τριχόπτωσης έχουν κυρίως προληπτικό χαρακτήρα.
Προσφέρουν στα μαλλιά ενδυνάμωση, ώστε να περιοριστεί το φάσμα δράσης του φαινομένου της 
Τριχόπτωσης και να καθυστερήσει η εμφάνιση της αραίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, για την καταγραφή της αποτελεσματικότητας των θεραπειών της Bergmann 
Kord, στο τέλος κάθε τριμήνου διενεργείται επαναληπτικός τριχολογικός έλεγχος.



Η εξειδικευμένη αγωγή μαλλιών Volumed® διαφοροποιείται σε συνάρτηση με τον τύπο της τρίχας 
και τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, καθώς τα προϊόντα εκτείνουν τη δράση τους 
τόσο στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, όσο και στην πρόληψη, συντήρηση και αποκατάσταση 
της καλής υγείας των μαλλιών και του τριχωτού.

Γ Ζώνη Πίσω μέρος

Πριν

H Bergmann Kord εφαρμόζει τις επιστημονικές Θεραπείες Τριχόπτωσης, διασφαλίζοντας την 
πρόληψη, τη διατήρηση ή την επανάκτηση της καλής εικόνας και υγείας των μαλλιών. Το πρώτο 
βήμα είναι η προσωπική Διάγνωση, ώστε να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, για 
την κάθε περίπτωση. Κατόπιν εξετάζονται οι θεραπευτικές επιλογές σε συνάρτηση με το είδος, τον 
βαθμό και την έκταση της Τριχόπτωσης και διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα θεραπείας, απολύτως 
προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου/ης.

Εξειδικευμένη φροντίδα για τα μαλλιά

Η αρχική διάγνωση της Τριχόπτωσης 
πραγματοποιείται από το Εξειδικευμένο Ιατρικό 
Επιτελείο της Bergmann Kord μετά από προσωπικό 
ραντεβού και περιλαμβάνει:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Μικροσκοπική ανάλυση (Microscopic Hair & Scalp Analysis): Μέσω ειδικής μικροκάμερας, 
συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα, τη γενική κατάσταση της 
τρίχας και του τριχωτού. Στη συνέχεια ανιχνεύονται τυχόν δυσλειτουργίες όπως, π.χ. δερματικές 
παθήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ουσιαστική και ασφαλής εκτίμηση της μελλοντικής 
εξέλιξης της τριχόπτωσης.

Κλινική επισκόπηση: Η ιατρική διάγνωση 
ξεκινάει με τη λήψη του ατομικού ιατρικού 
ιστορικού.
Ακολουθεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση, μέσα 
από την οποία αποτυπώνονται τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά της παθήσεως, τα οποία 
διαμορφώνουν την κλινική εικόνα του τριχωτού.

Τριχοριζόγραμμα: Περιλαμβάνει εξονυχιστική παρατήρηση των τριχών μέσω μικροσκοπίου, 
με στόχο την καταγραφή του ακριβούς αριθμού των τριχών που βρίσκονται σε αναγεννή και 
καταγεννή φάση, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα στο τριχοθυλάκιο.

Όλες οι παραπάνω εξετάσεις γίνονται στις κλινικές μας, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού 
και σύμφωνα με τα επίκαιρα ιατρικά πρωτόκολλα, χωρίς κάποια υποχρέωση η δέσμευση.

Β Ζώνη Μπροστινό μέρος

Πριν 3 μήνες μετά

3 μήνες μετά

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, θεωρείται βασική παράμετρος της 
επιτυχίας. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της θεραπείας ακολουθείται το εξής πρωτόκολλο:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α Γ Ω Γ Ε Σ   Τ Ρ Ι Χ Ο Π Τ Ω Σ Η Σ

Μικροφωτογράφηση της περιοχής πριν την έναρξη της θεραπείας.

Τακτικοί επανέλεγχοι στους 3 - 6 - 12 μήνες από την έναρξη της αγωγής.

Καταγραφή και σύγκριση των εικόνων μέσα από το αρχείο του κάθε περιστατικού.

Πρόκειται για ένα μοναδικό σύστημα τεχνογνωσίας και παρακολούθησης, το οποίο διασφαλίζει και 
ελέγχει την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των προτεινόμενων αγωγών.

Από την ηλικία των 20 ετών είναι πιθανό μια γυναίκα 
να παρατηρήσει λέπτυνση και αραίωση των μαλλιών 
της. Το πρόβλημα εντείνεται και συνεχίζεται μέχρι 
την ηλικία των 50 όπου περισσότερες από τις μισές 
γυναίκες θα αντιληφθούν αραίωση των μαλλιών τους. 
Ένα σημαντικό ποσοστό θα αναζητήσει λύσεις για να 
βελτιώσει και να συντηρήσει την εικόνα των μαλλιών, 
όσο καλύτερα μπορεί. Η διατήρηση της καλής 
υγείας και ομορφιάς των μαλλιών είναι o στόχος 
των θεραπειών στην Bergmann Kord.

ΝΕΑΝΙΚΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

Η αντιμετώπιση και διαχείριση του ευαίσθητου 
ζητήματος της Nεανικής Τριχόπτωσης απαιτεί 
σεβασμό, ειλικρίνεια και επαγγελματισμό. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να 
ενημερωθεί εκτενώς για κάθε παράμετρο, τις λύσεις, 
αλλά και τις επιλογές του. Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί 
της Bergmann Kord θα του παρουσιάσουν σειρά 
προτάσεων για ασφαλείς, εφικτές και κατάλληλες 
λύσεις, για να μπορέσει να αποφασίσει σωστά το 
επόμενο βήμα.

Οι θεραπευτικές αγωγές κατά της Τριχόπτωσης έχουν κυρίως προληπτικό χαρακτήρα.
Προσφέρουν στα μαλλιά ενδυνάμωση, ώστε να περιοριστεί το φάσμα δράσης του φαινομένου της 
Τριχόπτωσης και να καθυστερήσει η εμφάνιση της αραίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, για την καταγραφή της αποτελεσματικότητας των θεραπειών της Bergmann 
Kord, στο τέλος κάθε τριμήνου διενεργείται επαναληπτικός τριχολογικός έλεγχος.



Η εξειδικευμένη αγωγή μαλλιών Volumed® διαφοροποιείται σε συνάρτηση με τον τύπο της τρίχας 
και τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, καθώς τα προϊόντα εκτείνουν τη δράση τους 
τόσο στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, όσο και στην πρόληψη, συντήρηση και αποκατάσταση 
της καλής υγείας των μαλλιών και του τριχωτού.

Γ Ζώνη Πίσω μέρος

Πριν

H Bergmann Kord εφαρμόζει τις επιστημονικές Θεραπείες Τριχόπτωσης, διασφαλίζοντας την 
πρόληψη, τη διατήρηση ή την επανάκτηση της καλής εικόνας και υγείας των μαλλιών. Το πρώτο 
βήμα είναι η προσωπική Διάγνωση, ώστε να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, για 
την κάθε περίπτωση. Κατόπιν εξετάζονται οι θεραπευτικές επιλογές σε συνάρτηση με το είδος, τον 
βαθμό και την έκταση της Τριχόπτωσης και διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα θεραπείας, απολύτως 
προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου/ης.

Εξειδικευμένη φροντίδα για τα μαλλιά

Η αρχική διάγνωση της Τριχόπτωσης 
πραγματοποιείται από το Εξειδικευμένο Ιατρικό 
Επιτελείο της Bergmann Kord μετά από προσωπικό 
ραντεβού και περιλαμβάνει:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Μικροσκοπική ανάλυση (Microscopic Hair & Scalp Analysis): Μέσω ειδικής μικροκάμερας, 
συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα, τη γενική κατάσταση της 
τρίχας και του τριχωτού. Στη συνέχεια ανιχνεύονται τυχόν δυσλειτουργίες όπως, π.χ. δερματικές 
παθήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ουσιαστική και ασφαλής εκτίμηση της μελλοντικής 
εξέλιξης της τριχόπτωσης.

Κλινική επισκόπηση: Η ιατρική διάγνωση 
ξεκινάει με τη λήψη του ατομικού ιατρικού 
ιστορικού.
Ακολουθεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση, μέσα 
από την οποία αποτυπώνονται τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά της παθήσεως, τα οποία 
διαμορφώνουν την κλινική εικόνα του τριχωτού.

Τριχοριζόγραμμα: Περιλαμβάνει εξονυχιστική παρατήρηση των τριχών μέσω μικροσκοπίου, 
με στόχο την καταγραφή του ακριβούς αριθμού των τριχών που βρίσκονται σε αναγεννή και 
καταγεννή φάση, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα στο τριχοθυλάκιο.

Όλες οι παραπάνω εξετάσεις γίνονται στις κλινικές μας, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού 
και σύμφωνα με τα επίκαιρα ιατρικά πρωτόκολλα, χωρίς κάποια υποχρέωση η δέσμευση.

Β Ζώνη Μπροστινό μέρος

Πριν 3 μήνες μετά

3 μήνες μετά

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, θεωρείται βασική παράμετρος της 
επιτυχίας. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της θεραπείας ακολουθείται το εξής πρωτόκολλο:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α Γ Ω Γ Ε Σ   Τ Ρ Ι Χ Ο Π Τ Ω Σ Η Σ

Μικροφωτογράφηση της περιοχής πριν την έναρξη της θεραπείας.

Τακτικοί επανέλεγχοι στους 3 - 6 - 12 μήνες από την έναρξη της αγωγής.

Καταγραφή και σύγκριση των εικόνων μέσα από το αρχείο του κάθε περιστατικού.

Πρόκειται για ένα μοναδικό σύστημα τεχνογνωσίας και παρακολούθησης, το οποίο διασφαλίζει και 
ελέγχει την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των προτεινόμενων αγωγών.

Από την ηλικία των 20 ετών είναι πιθανό μια γυναίκα 
να παρατηρήσει λέπτυνση και αραίωση των μαλλιών 
της. Το πρόβλημα εντείνεται και συνεχίζεται μέχρι 
την ηλικία των 50 όπου περισσότερες από τις μισές 
γυναίκες θα αντιληφθούν αραίωση των μαλλιών τους. 
Ένα σημαντικό ποσοστό θα αναζητήσει λύσεις για να 
βελτιώσει και να συντηρήσει την εικόνα των μαλλιών, 
όσο καλύτερα μπορεί. Η διατήρηση της καλής 
υγείας και ομορφιάς των μαλλιών είναι o στόχος 
των θεραπειών στην Bergmann Kord.

ΝΕΑΝΙΚΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

Η αντιμετώπιση και διαχείριση του ευαίσθητου 
ζητήματος της Nεανικής Τριχόπτωσης απαιτεί 
σεβασμό, ειλικρίνεια και επαγγελματισμό. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να 
ενημερωθεί εκτενώς για κάθε παράμετρο, τις λύσεις, 
αλλά και τις επιλογές του. Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί 
της Bergmann Kord θα του παρουσιάσουν σειρά 
προτάσεων για ασφαλείς, εφικτές και κατάλληλες 
λύσεις, για να μπορέσει να αποφασίσει σωστά το 
επόμενο βήμα.

Οι θεραπευτικές αγωγές κατά της Τριχόπτωσης έχουν κυρίως προληπτικό χαρακτήρα.
Προσφέρουν στα μαλλιά ενδυνάμωση, ώστε να περιοριστεί το φάσμα δράσης του φαινομένου της 
Τριχόπτωσης και να καθυστερήσει η εμφάνιση της αραίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, για την καταγραφή της αποτελεσματικότητας των θεραπειών της Bergmann 
Kord, στο τέλος κάθε τριμήνου διενεργείται επαναληπτικός τριχολογικός έλεγχος.



Bergmann Kord Hair Clinic

bergmannkord

info@kord.gr

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.grΕπισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας για περισσότερες 
πληροφορίες:

Συμπληρώστε τη 
φόρμα online διάγνωσης 
για μία πρώτη επαφή:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

O ειδικός επί... κεφαλής!

ΕΞΕΙΔ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Γ ΙΑ  ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

Οι εντατικές εργαστηριακές έρευνες της BERGMANN 
Γερμανίας, στον τομέα της τριχόπτωσης και γενικότερα 
των προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής, 
συμπυκνώνονται σε επιστημονικές θεραπευτικές αγωγές 
και προϊόντα που αποκαθιστούν και διασφαλίζουν την 
υγεία και την καλή εικόνα των μαλλιών.

Η εξειδικευμένη, αποτελεσματική αγωγή Volumed 
με προϊόντα, δερματολογικά ελεγμένα, χωρίς χημικά 

και χρωστικές ουσίες και με ενεργά συστατικά μέγιστης αποτελεσματικότητας, ικανοποιούν την 
υψηλότερη αξίωση θεραπείας και φροντίδας των μαλλιών.

Τα προϊόντα Volumed είναι με τέτοιο τρόπο μελετημένα, ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα 
των αναγκών των μαλλιών, από την απλή, καθημερινή τους φροντίδα και το styling μέχρι την 
αντιμετώπιση σύνθετων περιπτώσεων τριχόπτωσης ή προβλημάτων του τριχωτού.

Τα προϊόντα Volumed προτείνονται αφού πρώτα 
γίνει έλεγχος και διάγνωση, ώστε να προταθεί η 
κατάλληλη αγωγή για την καλή υγεία των μαλλιών 
και του δέρματος, ανάλογα με τον διαφορετικό τύπο. 
Τα προϊόντα εφαρμόζονται σε όλες τις θεραπείες για 
συνέχιση της αγωγής στο σπίτι. Προτείνονται επίσης, 
μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών με σκοπό τη γρήγορη 
ανάπτυξη των νέων μαλλιών και τη συντήρηση των ήδη 
υπάρχοντων.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ
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