
 טיפולי שיער

אין ספק ששיער ראש מלא מעניק מראה צעיר יותר, מטופח ובריא. בשנים האחרונות יותר ויותר גברים ונשים 

 מתמודדים עם נשירת שיער חמורה או עם צמיחה חלשה ודלילה של שיער באזור הראש ואפילו עם באזור הזקן.

הכוללים: שיקום שיער חלש לצד טיפולים המעודדים הקליניקות של ד"ר ענת אלקין מציעות טיפולי שיער וטיפוח 

 צמיחה מחודשת טיפול בנשירת שיער והגורמים לה.

 

 טיפול מוצלח ואפקטיבי בנשירת שיער יתחיל באבחון מדויק של הסיבה נשירה.

נשירת שיער והתקרחות יכולה להיגרם ממספר גורמים: מצבים בריאותיים שונים, טיפולים רפואיים, נטילת 

 DHTהורמון ה   ,ם ותרופות, תזונה לקויה, חוסר בברזל, בעיות ספיגה ומצבי לחץ נפשיכדורי

נראה כי גברים סובלים מנסיגת קו שיער באזור המצח והרקות, החל מגיל צעיר יחסית, בעוד שנשים סובלות 

יכים מהידללות שיער באזור הקדקוד והחלק העליון של הקרקפת, לרוב החל מגיל המעבר או בעקבות תהל

 הורמונליים שעובר הגוף שלהן.

 

לבין נטייה לבעיות מטבוליות וריבוי  40מחקרים מרחבי העולם מוכיחים כי קיים קשר בין התקרחות מתחת לגיל 

 חיידקים בקיבה, בעיות בכלי דם ובחילוף החומרים בגוף הן בעיות וליקויים במערכת העצבים.

תור שורש הבעיה במהירות והן בהענקת הטיפול המדויק מתמחות באי PhDהקליניקות של ד"ר ענת אלקין 

ביותר להשגת תוצאות מרביות. בקליניקות מכשיר מתקדם לסריקת מערכות מקיפה, הסורק בדיוק מקסימלי את 

כל מערכות הגוף ומאפשר אבחון מקצועי ואיכותי והן התאמת טיפול הנתמך בתרכובות צמחים טבעיות 

. עבור מטופלים זונה וטיפולים תדרים פיזליים לטיפול באברי גוף פגועיםת תבהתאמה אישית לכל לקוח, המלצו

אשר זקיקי השיער שלהם עדיין פעילים, ניתן לבצע טיפולים לשיקום השיער. שיקום השיער מבית ענת אלקין, 

חודשים. הטיפול הינו טיפול המשלב חומרים טבעיים, המוחדרים הקרקפת  4 –הינו תהליך מחייב האורך כ 

ומזינים אותה. התרכובות בשילוב טכניקות ייחודיות להמרצת זרימת הדם מעודדות צמיחת שיער מחודשת 

וצמיחת שיער טבעי חדש ובריא. הטיפול כולל חיטוי של הקרקפת והזרקות במחטים זעירות, של פורמולות 

 צמחים ופפטידים )חלבונים ממקור טבעי(

 עצמי, לריפוי והבראה של הקרקפת.  . טיפולים מסוימים ישלבו גם הזרקות של דם

 

בקליניקות של ד"ר ענת אלקין, מוכיחים הרופאים והמטפלים על בסיס יום יומי כי  -התוצאות מדברות בעד עצמן 

ניתן לטפל באפקטיביות בנשירת שיער, באמצעות שילוב אופטימאלי של טיפול חיצוני ופנימי. הקליניקות שלנו 

ניתן לאבחן תהליכים פיזיולוגיים המשפיעים על נשירת וצמיחת  שיטת התדריםשעובד בתמצאו מכשיר מהפכני 

 השיער ומכאן להתאים טיפול מותאם אישית ואפקטיבי.

 640מערכות הגוף ו 13המכשיר בעל אישור אמ"ר ממשרד הבריאות הישראלי והארופאי ומנתח נתונים על 

 אברים, כולל חיידקים ואלרגניים.

 קה ויעוץ במרכז לבריאות ואסתטיקה רפואית מבית ענת אלקין באחד הסניפים.הינך מוזמן להגיע לבדי

 שר"פ רופאים מומחים. 11, קומה 3סניף קניון כפר סבא הירוקה, רפפורט 

 *5354לפרטים ותיאום התקשר 

 


