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 Z roku na rok trychologia rozwija się coraz prężniej. Wiele salonów zastanawia się nad
poszerzeniem oferty właśnie o te usługi. Większość z przyszłych właścicieli poszukuje
odpowiedzi na pytania: Czym kierować się przy wyborze odpowiednich preparatów?
Jakie aspekty brać pod uwagę przy zakupie kamery diagnostycznej? Czy warto na
początku zainwestować w wielofunkcyjny sprzęt? 

Trichoskopia
Fundamentem każdej terapii trychologicznej jest trichoskopia. Przy wyborze trichoskopu
(urządzenia do trichoskopii) warto zwrócić uwagę na zachowanie ostrości obrazu w
stosunku do jego powiększenia. Odpowiednia rozdzielczość obrazu pozwala dokładnie
sprecyzować z jakim problemem zmaga się klient trychologiczny.  Każdy z obiektywów z
odpowiednim powiększeniem analizuje inny aspekt patologii owłosionej skóry głowy.
Niekwestionowanym liderem wśród systemów do analizy trichoskopowej jest system KC
Scopes. 

Jego integralną częścią są obiektywy z powiększeniem sześćdziesięciokrotnym,
stupięćdziesięciokrotnym i siedmiuset krotnym.  W trichoskopii stosujemy różne światła.
Światło spolaryzowane służy do analizy kapilaroskopii, natomiast światło UV wspomaga
ocenę łojotoku.  Powiększenie stupięćdziesięciokrotne pozwala na ocenę higieny
okołomieszkowej, a siedmiuset krotne na szczegółową analizę jakości łodygi wlosa.
 Jeżeli chcemy, aby diagnostyka trichoskopowa była na jak najwyższym poziomie,
powinniśmy wykorzystywać system Hair Polarizer. 

Technologia ta pozwala przeprowadzić ocenę analizy stopnia jakości włosa, łodygi oraz
kształtu cebulki. Obecne systemy diagnostyczne umożliwiają elektroniczne zakładanie
kart klienta trychologicznego oraz śledzenie postępów terapii. Reasumując, trichoskopia
jest jednym z ważniejszych czynników diagnostyki trychologicznej, ponieważ
poprawność interpretacji obrazu zapewnia bezpieczną i efektywną terapie.

Terapia gabinetowa
Trycholog powinien mieć świadomość na jakich preparatach pracuje. Specjalistyczna
wiedza o danym produkcie pozwala na stworzenie efektywnej i bezpiecznej terapii
trychologicznej. Przyszły partner biznesowy powinien posiadać szereg cech. 
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Pierwszą z nich jest posiadanie kompleksowej oferty, nie na pojedyncze produkty a na
całe linie, aby potencjalny nabywca mógł działać z szerokimi możliwościami wyboru.
Następnie warto zwrócić uwagę, aby firma posiadała długoletnie doświadczenie w
branży trychologicznej, co zapewni przyszłym właścicielom salonów bezpośrednią
odpowiedź na temat jakości i przewidywanych efektów kuracji.  

Ostatnim aspektem w wyborze profesjonalnego partnera biznesowego jest informacja,
czy dana firma posiada wyłączność na produkty i sprzęty na terenie kraju. Jest to
bezdyskusyjnie bardzo ważny aspekt relacji biznesowej, ponieważ dzięki temu
zyskujemy wysokie standardy we współpracy z klientem. 

Jedną z ostatnich nowości, która dołączyła do oferty firmy Trichopartner jest ScalpLab.
Terapia jest biotechnologiczną przyszłością procedur trychologicznych w gabinetach,
które myślą o usługach na najwyższym poziomie i rozwiązaniach z potwierdzoną
skutecznością. Receptury terapii oparte są o inżynierię tkankową i wiele badań
laboratoryjnych.

 ScalpLab jest konceptem laboratorium trychologicznego, pozwalającego na stworzenie
spersonalizowanych procedur trychologicznych dedykowanych takim schorzeniom jak:
wypadanie włosów, łojotok, łuszczyca, hiperhydroza czy łupież czy łojotokowe zapalenie
skóry.

Terapia domowa
Na całościową sukcesywność terapii trychologicznej wpływa również kuracja domowa.
Terapia domowa jest integralną częścią terapii gabinetowej. Podejście holistyczne może
odgrywać w tym przypadku istotną rolę, ponieważ przestrzeganie i systematyczność
zasad podczas kuracji gabinetowej i domowej skutkuje większą efektywnością
rozwiązania danego problemu.

Jedną z propozycji kuracji domowych są preparaty firmy Mediceuticals, które są
dedykowane nawet najbardziej wymagającym problemom trychologicznym. Produkty
gwarantują skuteczność i gwarancję bezpiecznego wpływu na zdrowie oraz pewność, iż
wszystkie jego składniki zostały dokładnie przebadane.
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Urządzenia zabiegowe w gabinecie trychologicznym
Nowoczesność i zawansowanie urządzeń do wykonywania zabiegów trychologicznych
wpływa na lepsze wchłanianie substancji aktywnych np: poprzez infuzję tlenową. Minęły
już czasy, kiedy stosowane były zabiegi manualne. W dzisiejszych czasach klienci
wymagają nowoczesnych technologii i jak największej skuteczności. W profesjonalnej
trychologii warto postawić na sprzęty wielofunkcyjne, które sprawdzą się idealnie w
terapiach trychologicznych. Wielofunkcyjność maszyny pozwala na połączenie różnych
zastosowań pelot w jednym zabiegu dzięki czemu terapia staje się efektywniejsza.

Przykładowym urządzeniem jest Thicho Therapy Expert (następca Tricho Therapy 4.0).
Sprzęt łączy wiele zaawansowanych technologii takich jak: infuzja tlenowa, mezoterapia
tlenowa, oczyszczanie wodorowe, ultradźwięki czy bardzo istotne w trychologii światła
PDT. Każda z poszczególnych długości fali dedykowana jest terapii konkretnym
schorzeniom owłosionej skóry głowy. Dzięki wielofunkcyjności urządzenia możemy
zbudować bogatą ofertę zabiegową z wykorzystywaniem wszystkich siedmiu
technologii podczas jednego zabiegu. 

Suplementacja diety
Istotnym aspektem każdej terapii trychologicznej jest zachowanie równowagi pomiędzy
terapiami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Wzmocnieniem efektu terapii zewnętrznej
oraz stosowanych dermokosmetyków jest wprowadzenie suplementacji diety.
Suplementacja pomaga zadbać o klienta od wewnątrz. Bardzo często problemy
trychologicznę mają związek z niedoborami witaminowymi, niską ferrytyną czy niską
witamina D3. 

Wybierajmy suplementy sprawdzone, skuteczne i oparta na badaniach klinicznych.
Przykładem suplementu diety posiadającego potwierdzenie kliniczne skuteczności i
liczne badania jest Nourkrin inClinic. Głównym składnikiem w Nourkrin inClinic jest
kompleks proteoglikanów Marilex. Udowodniono klinicznie, że niektóre proteoglikany są
odpowiedzialne za kontrolę procesu wzrostu włosa. Marilex jest kompleksem
proteoglikanów pochodzenia organicznego, które to swoją budową i właściwościami, są
niemal identyczne z ludzkimi proteoglikanami, odpowiedzialnymi za kontrolę procesu
wzrostu włosa. Kompleks Marilex wpływa bezpośrednio na czynniki wzrostowe włosa.
Zadaniem proteoglikanów jest stymulowanie cebulki włosów do wzrostu oraz
wydłużenie fazy aktywnego wzrostu włosa.
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Otworzenie gabinetu trychologiczngo wiąże się z uwzględnieniem opisanych powyżej
aspektów. Oprócz nowoczesnego systemu diagnostycznego, który jest podstawą każdej
terapii warto zwrócić uwagę na dermokosmetyki oraz sprzęt zabiegowy. Do współpracy
biznesowej wybierajmy partnera, który zapewni Naszemu gabinetowi, nieustanny rozwój,
dostarczy sprawdzone i skuteczne rozwiązania oraz otoczy nas fachową wiedzą i
wsparciem. 
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