
Transplantácia 
vlasov

Klinika ENVY prináša
na trh prelomovú, najpo-
kročilejšiu novinku v tom-
to odbore,  S.A.F.E.R/Neo-
Graft. Plastický chirurg kli-
niky MUDr. Mahdi Nasab
vysvetľuje: „S.A.F.E.R.® je
automatizovaná neinva-
zívna technika transplan-
tácie vlasov poslednej ge-
nerácie pre pacienta tak-
mer nebolestivá. Vyko-
náva sa v lokálnej
anestézii . Vlasové folikuly
sú po jednom premies-
tňované odobratím z mi-
est rastu a  nasádzané v
mieste vypadávania.
Transplantujú sa vo for-

me folikulárnych jednoti-
ek, 2 najviac 3 vlasové ci-
buľky. Po vpichu sa koža
uzavrie kvapkou krvi,
vzniknuté chrastičky od-
padnú samé pri hojení. Po
3-6 mesiacoch rastú vlasy
bez genetickej záťaže,
čím je natrvalo zabezpe-
čený doživotný efekt ras-
tu vlasov v transplanto-
vaných oblastiach“.  Nová
technika minimalizuje
poškodenie kože a štepu,
je najšetrnejšia odberom
k štepu, jeho  prenosom a
implantáciou.
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Vlasová mezoterapia
O podstate aplikacie

hovorí MUDr. Daniela Bal-
cová „do strednej vrstvy
vlasovej časti kože sa  inje-
kčne podáva ultratenkou
ihlou  špeciálny kokteil
účinných látok spolu s krv-
nými doštičkami, ktorý do-
dá koži, vlasovým foliku-
lom výživu“.

Prípravky aplikované pri
mezoterapii obsahujú
komplex minerálov, stopo-
vých prvkov, peptidov, ra-
stových faktorov či kmeňo-
vých buniek. Injekcia ľahko
podráždi kožu, čím stimu-
luje jej prekrvenie a podpo-
rí ďalšiu výživu a okysliče-
nie folikulov. 

Svetelná terapia 
IGrow®

LLLT je nízkoúrovňová
svetelná terapia využíva-
júca laser alebo svetelnú
energiu. LLLT  neprodukuje
teplo, je bezpečná, nemôže
poškodiť a spáliť kožu. LLLT
spôsobuje, že starnúce
bunky sú aktívnejšie k ras-
tu vlasov. IGrow® paten-
tovaný systém  je určený
na zachovanie a posilnenie
existujúcich vlasov,  zabez-
pečenie zdravého prostre-
dia pre ich ďalší rast. Silne-
jšie, plnšie, zdravšie vlasy
očakávajte v rozpätí 24
týždňov - 6 mesiacov tera-
pie.

IGROW Helma LLLT je nízkoúrovňová svetelná terapia pre pod-
poru rastu vlasov u mužov a žien s androgénnou alopéciou.

PLAZMOTERAPIA - Svetová novinka APLIKÁCIE 
VLASTNEJ PLAZMY, obohatená krvnými doštičkami.

MUDr. Tatiana Hudáková 
dermatovenerologička.

MUDr. Mahdi Nasab plastický 
a estetický chirurg.

Vypadávanie/rednutie vlasov trápi a zhoršu-
je kvalitu života mnohých mužov a žien. Zná-
ma klinika ENVY pôsobiaca  8 rokov v oblasti
zdravia a krásy ponúka zatiaľ najkomplexnej-
ší postup vyšetrenia problémov s vlasmi no-
vinkami zo sveta estetickej medicíny na no-
vom oddelení trichológie. Podľa  MUDr. Tatia-
ny Hudákovej dermatologičky, špecialistky z
trichológie: 

„Ide o jedinečný komplexný program  na mieru 
podľa vzoru svetoznámej holandskej kliniky, kde
vzájomne spolupracujú internista, dermatológ 
a chirurg.“  

Po vyšetrení  vlasovej pokožky špeciálnou 
kamerou a odberoch začína liečba. Podľa vý-
sledkov krvi sa doplní o ďalšie testy napr. o
genetické, potravinovej intolerancie, vitamí-
nu C a následne sa zostaví individuálny plán,
ktorý závisí aj od stupňa ochorenia Zahŕňa
úpravu životosprávy, nasadenie mixu vitamí-
nov, enzýmov a prípadne liekov a kombináci-
ou týchto metód:

ENVY novinka: 

Transplantáciu vlasov na Klinike ENVY v Košiciach.

(za)chránime Vám vlasy


