
 
MEZOTERAPIA 
VLASOVEJ 
POKOŽKY 
Princíp je jednoduchý 
– injekčne ultratenkou 
ihlou alebo valčekom 
s ihličkami sa do kože 
hlavy, respektíve do jej 
strednej vrstvy aplikuje 
špeciálny koktail účin-
ných látok v kombiná-
cii s krvnými doštička-
mi, ktoré kožu a vlasové 
folikuly vyživia. Prí-
pravky, ktoré sa pri mezoterapii aplikujú, obsahujú väčšinou 
komplex minerálov, stopových prvkov, peptidov alebo dokon-
ca rastových faktorov či kmeňových buniek. Ľahké hĺbkové 
podráždenie kože navyše stimuluje prekrvenie oblasti, ktoré 
podporuje ďalšiu výživu a okysličenie vlasových folikulov.

SVETELNÁ TERAPIA IGROW®
LLLT je skratka pre nízkoúrovňovú svetelnú terapiu, ktorá využíva 
laser alebo svetelnú energiu. LLLT zariadenia neprodukujú teplo, 
sú bezpečné a nemôžu spáliť alebo poškodiť kožu. LLLT spôsobu-
je, že starnúce bunky sú viac aktívne a tým zvyšuje ich účinnosť pre 
rast vlasov. Patentovaný IGrow® systém je určený na zachovanie 
a posilnenie existujúcich vlasov a zabezpečuje im zdravé prostredie 
pre ďalší rast. Prvé výsledky vo forme silnejších, plnších a zdravšie 
vyzerajúcich vlasov možno očakávať v priebehu 24 týždňov. 

TRANSPLAN-
TÁCIA VLASOV
Klinika Envy priniesla 
na náš trh aj prelomovú 
novinku v transplan-
tácii vlasov, S.A.F.E.R/
NeoGraft, ktorá je 
najpokročilejšou svojho 
druhu. „S.A.F.E.R.® je 
automatizovaná tech-
nika transplantácie 
vlasov poslednej gen-
erácie,“ hovorí plas-
tický chirurg kliniky 
ENVY MUDr. Mahdi 

Nasab. Ide o neinvazívnu technológiu, pre pacienta takmer 
bezbolestnú. „Transplantácia vlasov sa vykonáva v lokálnej 
anestézii . Vlasové folikuly sú po jednom odobraté z miest 
hustejšieho rastu a sú jednotlivo nasádzané na miesta, kde 
dochádza k vypadávaniu. Vlasy sa transplantujú vo forme 
folikulárnych jednotiek, a to po dvoch, najviac troch vlas-
ových cibuľkách. Po vpichu sa koža uzavrie kvapkou krvi, 
neskôr vznikajú chrastičky, ktoré pri hojení samy odpadáva-
jú. Pri všetkých operačných metódach na konci tretieho až 
šiesteho mesiaca po operácii vyrastajú z folikulov vlasy bez 
genetickej záťaže, a tak je zabezpečený doživotný efekt rastu 
vlasov v transplantovaných oblastiach.“  Táto nová technoló-
gia zabezpečuje najšetrnejšie vybratie vlasových štepov, ich 
prenos a implantovanie pri minimálnom poškodení kože 
a samotného vlasového štepu.
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ZACHRÁŇTE SVOJE 
VLASY

S NOVINKAMI KLINIKY ENVY
VYPADÁVANIE VLASOV JE PROBLÉM, KTORÝ SA VÝRAZNE PODPISUJE 

POD PSYCHICKÚ NEPOHODU, SEBAVEDOMIE A KVALITU ŽIVOTA 
ŽIEN AJ MUŽOV.  AJ V TOMTO PRÍPADE PRINÁŠA KLINIKA ENVY 

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE V RÁMCI ODDELENIA TRICHOLÓGIE. 

BEAUTY/COMMERCIAL

Známa klinika pôsobí už osem rokov v oblasti zdravia 
a krásy a neustále prichádza s novinkami zo sveta estetic-
kej medicíny. Na novom oddelení trichológie môžu pacien-
ti nájsť zatiaľ najkomplexnejší postup vyšetrenia a liečby 
vypadávania a rednutia vlasov. Podľa slov MUDr. Tatia-
ny Hudákovej, dermatologičky a špecialistky z oblasti tri-
chológie, ide o jedinečný kompletný program šitý na mieru 
pacienta podľa vzoru svetoznámej holandskej kliniky, kde 
vzájomne spolupracuje internista, dermatológ a chirurg.

Po vstupnom vyšetrení vlasovej pokožky špeciálnou kame-
rou, vyšetrení hormónov, absolvovaní genetických testov 
a testov potravinovej intolerancie je na základe výsledkov 
každému klientovi vypracovaný individuálny plán. 
Programy kliniky sa samozrejme líšia v závislosti od zis-
tení vyšetrenia a stupňa ochorenia. Samotná liečba okrem 
úpravy stravy a nasadenia kombinácie vitamínov, enzý-
mov, prípadne liekov spočíva najmä v kombinácii nasle-
dujúcich metód:

O KLINIKE ENVY
ENVY Klinika estetickej medicíny je najväčšia klinika poskytujúca 

služby v oblasti zdravia a krásy na Slovensku. Centrála kliniky 

sa nachádza v Košiciach a jej ambulancie nájdete aj v mestách 

Bratislava, Prešov a Poprad. Už viac ako osem rokov patrí medzi 

vyhľadávané kliniky a jej služby ocenili mnohé známe slovenské 

a české osobnosti. V ponuke služieb kliniky nájdete ošetrenia 

a zákroky z oblasti plastickej chirurgie, liposukcie, estetickej 

dermatológie, laserovej medicíny, lekárskej kozmetiky, interného 

oddelenia, oddelenia optimálnej výživy a regulácie hmotnosti 

a najnovšie aj trichológie a transplantácie vlasov. Moderné 

prístrojové vybavenie, tím skúsených profesionálov a individuálny 

prístup sú samozrejmou súčasťou tohto zdravotníckeho zariadenia.

www.envyklinika.sk, www.vedakrasy.sk, 
recepcia@envyclinic.sk, 0911 671 666

recepcia kliniky envy v košiciach

MUDr. Mahdi Nasab 

počas zákroku 

transplantácie vlasov.

MUDr. Tatiana Hudáková 

dermatovenerologička 

na Klinike ENVY.


