Θεραπείες
Φαρμακευτική Αγωγή
Είναι πολύ σημαντικό όταν παρατηρούμε διαφορά στην ποιότητα του τριχωτού της κεφαλής και
στον ρυθμό απόπτωσης των τριχών να συμβουλευόμαστε αμέσως έναν ειδικό Δερματολόγο. Στις
περισσότερες περιπτώσεις μετά από μια κλινική εξέταση από έναν έμπειρο ιατρό, είναι στην θέση
να μας εξηγήσει ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και να μας προτείνει μια
λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Στα πρώτα στάδια της τριχόπτωσης Είναι καλό να δίνεται
μια κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να δούμε τον τρόπο αντίδρασης του οργανισμού
μας σε αυτόν. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου περιστατικά κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα της τριχόπτωσης απλά και μόνο ακολουθώντας μία αγωγή και κάνοντας
συμπληρωματικά κάποια θεραπεία έτσι ώστε να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση.
Φωτοθεραπεία
Είναι πλέον γεγονός ότι η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να δημιουργήσουν τα κατάλληλα
εργαλεία που μας δίνουν την δυνατότητα να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε σχεδόν πρόβλημα
παρουσιαστεί. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια η νανο-τεχνολογία σε συνδυασμό με την
βιοτεχνολογία μας χάρισε την ικανότητα να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα είδη ακτινοβολίας
με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιες συχνότητες και εντάσεις έτσι ώστε να έχουμε τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα με την μέθοδο της Φωτοθεραπείας εκμεταλλευόμαστε το υπέρυθρο
φώς το οποίο μέσω άρτιων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας προκαλεί την διέγερση
των τριχοθυλακίων προκειμένου να παράγουν καλύτερα όλα εκείνα τα συστατικά τα οποία
ευθύνονται για την ανάπτυξη των τριχών. Βέβαια επειδή η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική τα
μηχανήματα της Φωτοθεραπείας διαφέρουν όχι μόνο προς τον τύπο του φωτός που παράγουν αλλά
και ως προς την συχνότητα του φωτός που επιλέγουμε κάθε φορά. Διότι είναι διαφορετικός ο τύπος
θεραπείας που θα προτείνουμε σε ένα άτομο το οποίο θέλει να δώσει περισσότερο όγκο στα μαλλιά
του από αυτή που θα προτείνουμε σε αυτούς που ενδιαφέρονται να δυναμώσουν την τρίχα και να
αποφύγουν την λέπτυνση της. Εδώ πρέπει να σημειωθεί όταν δεν αναφερόμαστε σε μια επεμβατική
μέθοδο αλλά σε μια θεραπεία η οποία μπορεί να γίνει σε όλες τις ηλικίες είτε μόνη της είτε
συνδυαστικά με άλλες θεραπείες και τα αποτελέσματα της είναι θεαματικά.
Μεσοθεραπεία
Η Μεσοθεραπεία είναι μια μέθοδος η οποία έχει γίνει ευρέως γνωστή στον πιο πολύ κόσμο για τα
άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα της. Μάλιστα αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο σε αυτήν την
Θεραπεία είναι ότι ενώ είναι αποτελεσματικότατη μέθοδος δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και δεν
θεωρείται επεμβατική διαδικασία. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι η Μεσοθεραποεία
εφαρμόζεται και στο τριχωτό της κεφαλής και μάλιστα είναι πολύ πιο εύκολη και ανώδυνη η
εφαρμογή. Πρόκειται για μια μέθοδο όπου εκχύνονται στο τριχωτό της κεφαλής όλα εκείνα τα
συστατικά τα οποία έχουν ανάγκη τα τρχιοθυλάκια προκειμένου να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν
ξανά και να αποδώσουν. Το σημαντικό με αυτήν την θεραπεία είναι ότι εξαιτίας της μεθόδου που
ακολουθείται τα θρεπτικά συστατικά έχουν την ικανότητα να διεισδύσουν μέσα στις στιβάδες του
δέρματος καθιστώντας έτσι την Μεσοθεραπεία μια μέθοδο με άμεσα και εμφανή αποτελέσματα.
Βέβαια όπως και στην εφαρμογή κάθε άλλης θεραπείας έτσι και σε αυτήν την περίπτωση ο ιατρός ο

οποίος πραγματοποιεί αυτήν την Θεραπεία θα πρέπει να είναι έμπειρος.
PRP
Η μέθοδος PRP (Platelet-rich Plasma) είναι μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται εδώ και πολλά
χρόνια σε όλους σχεδόν τους κλάδους της ιατρικής. Πρόκειται για μία μέθοδο κατά την οποία
παίρνεται αίμα από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και το οποίο μετά από μια συγκεκριμένη διαδικασία
και αφού έχει εμπλουτιστεί με τις κατάλληλες ουσίες και αυξητικούς παράγοντες εφαρμόζεται στο
τριχωτό της κεφαλής. Με αυτόν τον τρόπο τα τριχοθυλάκια παίρνουν όλα εκείνα τα συστατικά και
τις ουσίες που χρειάζονται προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με τον σωστό ρυθμό. Αυτή η
μέθοδος είναι μια εξαιρετικά εύκολη και ανώδυνη θεραπεία η οποία όμως πρέπει να εφαρμόζεται
από έμπειρους ιατρούς και ιατρικό προσωπικό και απαιτεί τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα.
Ένα πολύ καλό στοιχείο αυτής της Θεραπείας είναι ότι είναι πολύ ασφαλής, τα αποτελέσματα της
είναι εξαιρετικά και ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα σχεδόν τα άτομα χωρίς περιορισμό.
Derma-Pen
Το Derma-Pen πρόκειται για το μέλλον της μεσοθεραπείας. Ακολουθεί την ίδια λογική, δηλαδή
εφαρμόζονται συστατικά όπως αναπλαστικοί παράγοντες, βιταμίνες και άλλα σε βαθύτερα
στρώματα της επιδερμίδας προκειμένου να μπορέσουν να δράσουν όσο καλύτερα γίνεται. Στην
περίπτωση του Derma-Pen αυτό που το κάνει να διαφέρει από την κλασσική μεσοθεραπεία είναι ότι
επιτρέπει την εφαρμογή σε μία μεγαλύτερη επιφάνεια και στην καλύτερη κατανομή του προϊόντος.
Αυτό συμβαίνει διότι πλέον χρησιμοποιώντας ένα ειδικό μηχάνημα η διαδικασία γίνεται πολύ πιο
εύκολη και ανώδυνη τόσο για τον ιατρό όσο και για το άτομο στο οποίο εφαρμόζεται. Επειδή όμως
κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, έτσι και ο ιατρός έχει την δυνατότητα να μεταβάλει το βάθος
έκχυσης του υλικού, τον ρυθμό έκχυσης ή ακόμα και την φορά έκχυσης του ανάλογα με το
περιστατικό. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία απαιτεί πολύ
μεγάλη εμπειρία από τον ιατρό ο οποίος θα την εφαρμόσει προκειμένου να μπορέσει να λάβει όλες
τις παραμέτρους υπόψη του.
Θεραπεία με Soft-Laser
Το Laser εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται στην ιατρική με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Το
Laser ουσιαστικά πρόκειται για έναν τύπο ακτινοβολίας που εκπέμπει σε συγκεκριμένες εντάσεις
και με συγκεκριμένες συχνότητες. Αλλάζοντας την ένταση ή την συχνότητα ή και τα δύο είμαστε σε
θέση να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Επίσης ο τρόπος διάχυσης και παραγωγής του Laser,
ακόμα και ο τρόπος μεταφοράς του από την πηγή μπορεί να κάνει την διαφορά στο αποτέλεσμα.
Υπάρχουν λοιπόν πολλών ειδών τύποι Laser. Στις Θεραπείες με Soft-Laser χρησιμοποιούμε
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να εστιάσουμε όχι μόνο στην θεραπεία της
τριχόπτωσης αλλά και να εξασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία των βολβών της τρίχας στο
μέλλον. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι πρόκειται για μια ασφαλέστατη μέθοδο η οποία
εφαρμόζεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και στον κατάλληλο χώρο. Τέλος αυτή η
Θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες και είναι εξαιρετικά απλή για τον
ενδιαφερόμενο καθώς δεν απαιτείται καμία ειδική ενέργεια είτε πριν είτε μετά την θεραπεία με
Soft-Laser.

