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Gęste i bujne włosy mimo wypadania – teraz to możliwe dzięki PHP
Piaseczno, 28 kwietnia 2015 r. – W Klinice Medycyny Estetycznej Dr Parda odbyła się prezentacja
rewolucyjnej metody, która od ponad 10 lat cieszy się ogromnym powodzeniem na włoskim rynku.
Spotkanie było poświęcone nowej metodzie niechirurgicznej implantacji włosów – systemowi PHP
MEDICAL , który rozwiązuje problem przerzedzania i utraty włosów, przywracając naturalny
wyglad. Wielu polityków, aktorów i sportowców z dużym zadowoleniem systematycznie korzysta z
implantu PHP. Klinika Dr Parda, jako pierwsza w Polsce, będzie stosować tę nowatorską technikę u
swoich pacjentów.
Implanty włosowe PHP Medical to odpowiedź włoskiego producenta na problem coraz liczniejszej
grupy osób, które cierpią z powodu łysienia częsciowego lub całkowitego, łysienia plackowatego,
łysienia androgenowego zdyskwalifikowanego do chirurgicznego przeszczepu, łysienia złośliwego,
łysienia w przebiegu leczenia choroby nowotworowej. Tracąc włosy, oprócz dobrego wyglądu,
pacjent traci dobry nastrój , obniża się jego poczucie wartości. Czasami wypada też z ról życiowych
czy zawodowych. Łysienie częściej dotyka mężczyzn ale też coraz więcej kobiet narzeka na problemy
z wypadającymi włosami z różnych przyczyn: hormonalnych, żywieniowych, psychicznych

czy

onkologicznych.

Na czym polega system PHP?

PHP Medical , mający status wyrobu medycznego , oczywiście z certyfikacją CE,

przygotowywany

jest w oparciu o naturalne włosy rasy europejskiej , pochodzące ze Banku Włosa w Szwajcarii. To
metoda całkowicie bezinwazyjna i bezbólowa. PHP Medical polega na zaimplementowaniu włosów
do mikroskóry wykonanej z wykorzystywanego od lat w medycynie poliuretanu medycznego, Skóra
głowy pod implantem oddycha i prawidłowo funkcjonuje. Poliuretan medyczny zastosowany w
metodzie PHP posiada certyfikację wyższych uczelni we Włoszech – Uniwersytetu Medycznego w
Padwie oraz Politechniki w Mediolanie. Dobranie indywidualnych parametrów do danej osoby (kolor,
grubość, skręt włosa, poziom siwizny, kształt czaszki ze wszystkimi szczegółami anatomicznymi) i
integrację implantu ze skórą głowy przeprowadza lekarz. W zespole pracuje specjalista trycholog.

Implant jest w 100 % przygotowywany w Laboratoriach firmy PHP MEDICAL w Mediolanie. Czas
oczekiwania na implant wynosi od 6-8 tygodni. Długość włosów jest dostosowana do oczekiwań
pacjenta

System PHP MEDICAL zapewnia natychmiastowy efekt : w kilka tygodni od konsultacji wraca
naturalny, młodzieńczy wygląd. Co więcej, można z „nowymi” włosami robić wszystko: kręcić loki,
farbować lub lakierować. Przede wszystkim poprawia się jednak jakość życia – z implantem ( w
przeciwieństwie do słabo trzymającej się peruki) można aktywnie spędzać czas: biegać, pływać,
jeździć na nartach, grać w tenisa a nawet uprawiać sporty ekstremalne.

W spotkaniu uczestniczyła dr Lucia Peluso z Włoch, twórczyni niechirurgicznego implantu włosów
PHP, która osobiście zaprezentowała nowatorską technikę na modelu.

Materiały video będą dostępne do wykorzystania na stronie www.drparda.com.pl

