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Εξειδικευμένη τεχνική

για την αντιμετώπιση της απώλειας
μαλλιών σε ογκολογικούς ασθενείς

Νέα τεχνολογία Hollywood
Για τις περιπτώσεις απώλειας μαλλιών που οφείλονται σε ιατρικές καταστάσεις, η
Bergmann Kord εφαρμόζει την καινοτόμο τεχνική HOS-2 που υπερτερεί σε σχέση με
την καθιερωμένη λύση της περούκας παθήσεων, καθώς εξασφαλίζει στους ασθενείς
τη δυνατότητα της μόνιμης διατήρησης της αρχικής εικόνας των μαλλιών τους.
Η νέα τεχνική HOS-2 αποτελεί το πρώτο στον κόσμο που εγκρίθηκε από τον
FDA (Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων) ως ιατρικό προϊόν
αποκατάστασης μαλλιών, εφαρμόζεται αποκλειστικά από την Bergmann Kord και
εξασφαλίζει εγγυημένη λύση για χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς.

Τεχνικές πληροφορίες
Η τεχνική HOS-2 βασίζεται στη δημιουργία εξατομικευμένου hair system, που αποτελείται
από ειδική μεμβράνη στην οποία εμφυτεύονται φυσικά μαλλιά ίδιας ποιότητας με τα
πραγματικά. Στη συνέχεια, η μεμβράνη επικολλάται στο τριχωτό της κεφαλής όπου και
εφαρμόζει τέλεια και με απόλυτη σταθερότητα δίχως να υπάρχει η ανάγκη να αφαιρείται.
Η μεμβράνη είναι απολύτως ασφαλής και επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει ελεύθερα,
δίχως να επηρεάζεται η υγιεινή του. Επιπλέον, λόγω της εξαιρετικής της λεπτότητας δεν
αφαιρεί από το άτομο την αίσθηση των εξωτερικών ερεθισμάτων.

Δυνατότητα κάλυψης από τα ασφαλιστικά ταμεία
Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της τεχνικής HOS-2 από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ο ασθενής θα πρέπει να ζητήσει τη γνωμάτευση του γιατρού προκειμένου να
κατατεθούν τα απαιτούμενα χαρτιά. Η κλινική μας παρέχει όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά κατασκευής του προϊόντος που ζητάνε τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με την εφαρμογή της τεχνικής HOS-2:
Ο ασθενής διατηρεί ακριβώς την αρχική εικόνα των μαλλιών του, καθώς επιτυγχάνεται
απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα που δεν έχει καμία διαφορά από τα δικά του μαλλιά και
επομένως δεν γίνεται αντιληπτό
Επιτυγχάνεται μόνιμη εφαρμογή των νέων
μαλλιών (δηλαδή το hair system παραμένει όλο
το 24ωρο και δεν αφαιρείται όπως οι περούκες)
Τα νέα μαλλιά φροντίζονται όπως και τα φυσικά
(λούσιμο, χτένισμα, εφαρμογή προϊόντων styling
κ.α.)

Αποτελέσματα προσθετικής μαλλιών HOS-2
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Hope for Hair
Η Bergmann Kord, όντας ευαισθητοποιημένη και με
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, με την πρωτοβουλία
Hope for Hair ενθαρρύνει τις γυναίκες να κόψουν
τα μαλλιά τους και να μας τα αποστείλουν ώστε
να κατασκευαστούν περούκες παθήσεων που θα
δωριστούν σε μικρά παιδιά με καρκίνο.
Η ενίσχυση του εθελοντισμού, κυρίως στις δύσκολες
εποχές που ζούμε, έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους εμάς
όταν μπορούμε να βοηθήσουμε τα μικρά παιδιά που ασθενούν να αισθανθούν όμορφα και
αυτό με τρόπο απλό και εύκολο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτή την επιλογή.
Εδώ, λοιπόν, είναι που το σύστημα HOS-2 προσφέρεται ως δωρεά σε μικρά παιδιά που
αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και λόγω της χημειοθεραπείας χάνουν κάτι τόσο πολύτιμο και
σημαντικό, όπως είναι τα μαλλιά τους.

Ιατρικές περούκες παθήσεων
Η Bergmann Kord προσφέρει και την επιλογή της περούκας παθήσεων, καθώς
συνεργάζεται με όλους τους αναγνωρισμένους διεθνείς οίκους & διαθέτει
εξειδικευμένη συλλογή από ποιοτικά πιστοποιημένες ιατρικές περούκες.

Ιατρικές περούκες
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ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 348, Χαλάνδρι
T: 210 68 28 888
Λ. Συγγρού 203, N. Σμύρνη
Τ: 210 93 11 111
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αδριανουπόλεως 20 & Αιγαίου
Καλαμαριά, Τ: 2310 458555
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 111, Τ: 2610 424545
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Γ. Παπανδρέου & Δρακοντοπούλου 49
Τ: 2810 342065
ΛΑΡΙΣΑ
Μαρίνου Αντύπα 2 & Κούμα
Τ: 2410 660090
ΡΟΔΟΣ
Καναδά 73, Τ: 22410 78302

800 11 00 111

Γραμμή χωρίς χρέωση για όλη την Ελλάδα

hos2.gr
info@kord.gr
Hollywood on the Streets

