Diagnostyka łysienia oraz chorób owłosionej skóry głowy
Właściwa diagnostyka trychologiczna to skuteczne rozwiązanie problemów skóry głowy, takich jak łupież,
łojotok czy łysienie. Lekarz trycholog podczas badania zidentyﬁkuje problem i dobierze właściwe leczenie.

Warianty usługi:
Konsultacja problemu łysienia
Zła kondycja włosów
Problemy skóry głowy, łupież, łojotok

Konsultacja problemu łysienia
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Problem łysienia objawia się na wiele sposobów – włosy
mogą wypadać nagle, całymi garściami lub stopniowo
ulegać przerzedzeniu w wyniku wcześniejszego osłabienia.
Istnieje kilka typów łysienia – androgenowe, plackowate i
telogenowe, a każdy z nich związany jest z różnymi

KOSZT:

140 zł
CZAS:

30 min

czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Problemy z
włosami mogą mieć swoje przyczyny w stresie, chorobach

OBSZAR:

tarczycy, niewłaściwej diecie, chorobach skóry, anemii

Skóra głowy

oraz zażywanych lekach. Leczenie łysienia powinno być
dobrane w zależności od jego rodzaju i przyczyn – tak, aby
było maksymalnie skuteczne.

Usługa dokonywana w:
Klinika Estetyki budynek Marriott
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Zła kondycja włosów
Matowe, łamliwe włosy są najczęściej pierwszą oznaką
problemów ze zdrowiem. Podczas konsultacji lekarz

KOSZT:

220 zł

trycholog oceni stan naszych włosów, określi rodzaj
łysienia, a także zaleci właściwą terapię pielęgnacyjną lub
zabiegową.

CZAS:

30 min
OBSZAR:

Usługa dokonywana w:

głowa

Klinika Estetyki budynek Marriott

Problemy skóry głowy, łupież, łojotok
Zmiany chorobowe skóry głowy mogą być spowodowane
zarówno niewłaściwą pielęgnacją, jak i aktywnymi

KOSZT:

220 zł

zmianami zapalnymi, czasem zakażeniem (np. grzybicą).
Wszelkie niepokojące zmiany w obrębie skóry, objawiające
się łuszczeniem, świądem i zaczerwienieniem skóry,
powinny być skonsultowane dermatologicznie lub
trychologicznie. Wczesna interwencja medyczna pozwala
zatrzymać i odwrócić zmiany chorobowe, przywracając

CZAS:

30 min
OBSZAR:

głowa

zarówno skórze, jak i włosom zdrowie i blask.

Usługa dokonywana w:
Klinika Estetyki budynek Marriott

Jak przygotować się do zabiegu?
Konsultacja trychologiczna nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Jeżeli już wcześniej leczyłeś się z
powodu problemów skóry głowy, koniecznie zabierz ze sobą dokumentację medyczną.

WSKAZANIA
Wskazaniem do leczenia trychologicznego są aktywne zmiany w obrębie owłosionej skóry głowy,
łysienie lub nagłe pogorszenie kondycji włosów. Wszelkie niepokojące objawy, jak swędzenie,
łupież czy uczucie pieczenia mogą być oznakami chorób skóry głowy.
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