Τεχνική New Age
Αποκατάσταση μαλλιών
σε δερματολογικά νοσήματα
με απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα

Η τεχνική New Age είναι μια νέα επαναστατική τεχνική προσθετικής μαλλιών, μη χειρουργική, για
την αποκατάστασης της εικόνας του τριχωτού της κεφαλής, για δερματολογικές παθήσεις.

Αποτελεί την ιδανική επιλογή
για την κάλυψη περιοχών,
όπου τα μαλλιά έχουν χαθεί
για διαφορετικούς λόγους, σε
οποιαδήποτε βαθμίδα αραίωσης
ή σημεία όπου η φαρμακευτική
αγωγή ή η χειρουργική επιλογή δεν
έχουν ένδειξη για να εφαρμοστούν
αποτελεσματικά.

Η επιλογή της τεχνικής New Age έχει δώσει απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα
σε χιλιάδες περιπτώσεις ασθενών.

Η τεχνική εφαρμόζεται σε άντρες και

γυναίκες και βασίζεται στη δημιουργία
ειδικής υποαλλεργικής μεμβράνης όπου
εμφυτεύονται φυσικά μαλλιά. Η μεμβράνη
αναπνέει ελεύθερα, δεν ενοχλεί, δεν
επηρεάζει την υγιεινή του τριχωτού της
κεφαλής, ενώ το εξαιρετικά λεπτό πάχος
επιτρέπει την αίσθηση των εξωτερικών
ερεθισμάτων.

Τα νέα μαλλιά έχουν απόλυτη επαφή με το δέρμα. Η εφαρμογή γίνεται με ένα ειδικό gel στήριξης
και ο ενδιαφερόμενος έχει απόλυτη αίσθηση των εξωτερικών ερεθισμάτων. Μπορεί να κάνει όλες τις
δραστηριότητες σαν να είναι τα δικά του μαλλιά, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Πότε εφαρμόζεται:

Η λύση της τεχνικής New Age εφαρμόζεται όπου:
Η φαρμακευτική αγωγή του δερματολόγου δεν έχει δυνατότητες πλέον να βοηθήσει την
κάλυψη της περιοχής
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση μαλλιών
Υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις για επίτευξη πυκνότητας για κάλυψη της αραιωμένης
περιοχής, η απόφαση για χειρουργική αποκατάσταση θεωρείται μη ενδεδειγμένη λύση
Υπάρχει μια προσωρινή απώλεια και αναμένεται μετά από ένα χρονικό διάστημα μια
επαναφορά της προηγούμενης τριχοφυΐας

Με τη τεχνική New Age, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης οποιασδήποτε περιοχής και έκτασης αραίωσης

που έχει προκληθεί από διαφορετικά αίτια ή παθήσεις του τριχωτού ή του δέρματος, όπως είναι:
Μορφές γυροειδούς αλωπεκίας

Καθολική αλωπεκία

Λύκος ερυθρυματώδης
Διάχυτη αλωπεκία(alopecia diffusa)

Τραυματισμοί

Ανδρογενετική αλωπεκία
σε μεγάλες βαθμίδες

Τριχοτιλλομανία

Αποτυχημένες μεταμοσχεύσεις μαλλιών
με παλαιές τεχνικές

Χημειοθεραπεία

Αποτελέσματα

∆ιαδικασία
Για τη κατασκευή της μεμβράνης λαμβάνεται δείγμα της τρίχας και γίνεται ειδικό αποτύπωμα
της περιοχής που θα καλυφθεί. Πάνω στη μεμβράνη εμφυτεύονται φυσικά μαλλιά, όμοιων
χαρακτηριστικών με τα μαλλιά του ενδιαφερόμενου και βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
απαιτήσεων κάθε περίπτωσης.
Σε πρώτο στάδιο, αποτυπώνεται σε ειδικό καλούπι το σχήμα
της περιοχής και λαμβάνεται δείγμα τριχών από τα μαλλιά
του ενδιαφερόμενου. Παράλληλα, βάσει του καλουπιού
κατασκευάζεται μια λεπτή μεμβράνη, ένα είδος τεχνητού
δέρματος, πάνω στο οποίο εμφυτεύονται τα νέα μαλλιά.
Στα εργαστήρια, πραγματοποιείται ανάλυση του
δείγματος και στη συνέχεια επιλέγονται τρίχες,
φυσικές ή τεχνητές, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη
ποιοτική και χρωματική συμβατότητα με τις τρίχες
του δείγματος.
Τα νέα μαλλιά χρειάζονται περίπου 4-8 εβδομάδες
για να ετοιμαστούν και να παραδοθούν. Εν
συνεχεία τοποθετούνται γρήγορα και εύκολα. Μετά
κουρεύονται ανάλογα με τις επιθυμίες του κάθε
ενδιαφερόμενου από εκπαιδευμένο προσωπικό.
Στη συνέχεια, η σταθερή εφαρμογή της μεμβράνης
επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να λούζεται, να
χτενίζεται, να χρησιμοποιεί προϊόντα styling και
γενικότερα να λειτουργεί όπως με τα φυσικά του
μαλλιά εκτελώντας κάθε είδους δραστηριότητα. Το
αποτέλεσμα είναι άμεσο και απόλυτα φυσικό.

Πλεονεκτήματα της New Age
Το ‘’δεύτερο δέρμα’’ είναι υποαλλεργικό, δε δημιουργείται ερεθισμός και δεν επηρεάζεται η
υγιεινή του τριχωτού της κεφαλής
Είναι εξαιρετικής λεπτότητας, επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και δεν αφαιρεί την αίσθηση
των εξωτερικών ερεθισμάτων
Εφαρμόζει τέλεια, έχει απόλυτη σταθερότητα και Δε χρειάζεται να αφαιρείται
Εφαρμόζεται επιτυχώς σε άνδρες και γυναίκες
Δεν υπάρχει περιορισμός στην έκταση της περιοχής που θα επικαλυφθεί
Είναι διαδικασία αναστρέψιμη, χωρίς αντενδείξεις ή παρενέργειες

Τα νέα μαλλιά εμπλέκονται με τα φυσικά και δίνουν ένα ομοιόμορφο, φυσικό αποτέλεσμα
Τα μαλλιά επανακτούν πυκνότητα και όγκο
Επιτρέπεται κάθε είδους δραστηριότητα χωρίς να υπάρχει πιθανότητα μετατόπισης
Τα μαλλιά λούζονται, χτενίζονται, επιδέχονται κομμωτικές διεργασίες-για παράδειγμα βαφή,
ανταύγειες-καθώς και περιποίηση styling-αφρός, gel, spray χτενίσματος
Αποτελεί εξαιρετική μέθοδο πύκνωσης κάθε βαθμού αραίωσης
Είναι λύση αδιόρατη, μη αντιληπτή, απαρατήρητη

Λύση Για Τις Γυναίκες
Η προσθετική μαλλιών New Age προσφέρει την αποτελεσματική λύση για πυκνά, φυσικά μαλλιά σε
χιλιάδες γυναίκες που αντιμετώπισαν τη τριχόπτωση. Με την τεχνική New Age, νέα φυσικά μαλλιά,
εμπλέκονται σε ένα ενιαίο, χειροποίητο πλέγμα που χαρίζει τον επιθυμητό όγκο και μήκος για την
επιλογή οποιοδήποτε στυλ και χτενίσματος με απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.

Ενημέρωση - Πληροφόρηση
Κλείστε ραντεβού για μία δωρεάν ενημέρωση.
Οι ειδικοί μας θα σας πληροφορήσουν υπεύθυνα
και αντικειμενικά και θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας

ΑΘΗΝΑ - Κεντρικά
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)
ΡΟ∆ΟΣ
Καναδά 73, Πλ. Αγ. Νικολάου,
851 00 Ρόδος, Τηλ.: 22410 78 302

800 11 00 111
newage.kord.gr
info@kord.gr
Μέλος του Ομίλου

