OOG VOOR UW PROBLEMEN
Haar en nagelproblemen worden
door de omgeving vaak niet serieus
genomen. Haaruitval, afbrekend
haar, kalknagels of afbrokkelende
nagels worden hooguit als vervelend
kwaaltje gezien. Aan de meeste haaren nagelproblemen ligt echter een
medische oorzaak ten grondslag. De
polikliniek haar- en nagelziekten is de
enige kliniek in Nederland die volledig
gespecialiseerd is in de behandeling
van haar- en nagelproblemen.
De kliniek werd in 1990 opgericht door de afdeling
dermatologie van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Dijkzigt (nu Erasmus Medisch Centrum). Sinds 1993 is
de Rotterdamse kliniek zelfstandig. De kliniek is uniek in
Nederland vanwege de grote expertise op het terrein van
alle voorkomende haar- en nagelziekten en heeft dan ook
een goede naam in de medische wereld. Patiënten komen
uit binnen- en buitenland.

“Wij streven ernaar
om de wachttijden
zo kort mogelijk
te houden, zodat
wij snel kunnen
beginnen met de
behandeling van
uw probleem.”

Hart voor
haar & nagels

Drs. E.P.B. Plinck

“Haar- en nagelproblemen betekenen
voor veel mensen niet alleen een fysiek,
maar ook vooral een mentaal, probleem.
Wij nemen uw probleem serieus.”

Sinds 1993 is de kliniek in handen van drs. E.P.B. Plinck.
Hij adviseert en behandelt alle patiënten binnen de kliniek.
Naast de patiëntenzorg geeft drs. Plinck lezingen, publiceert
hij in (vak)tijdschriften en geeft nascholingscursussen aan
bijvoorbeeld huisartsen. Drs. Plinck specialiseerde zich in
Toronto (Canada) in haartransplantaties bij de grondleggers
van deze techniek. Nog steeds heeft hij via de European
Hair Research Society, contact met alle vooraanstaande
internationale artsen en onderzoekers op het gebied van
haarziekten en haartransplantaties.
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VOOR AL UW HA A REN NAGELPROBLEMEN

VERSTAND VAN HAAR- EN NAGELZIEKTEN

MET VASTE HAND

NEUS VOOR INNOVATIE

Heeft u vragen over haarverlies of andere haarproblemen, nagelproblemen of huidverjonging? Kom dan naar het spreekuur van
de polikliniek haar- en nagelziekten. Uw vragen krijgen onze volle
aandacht. Eventueel wordt een vervolgonderzoek in gang gezet.

Mesotherapie is een pijnloze, veilige en eenvoudige oplossing
voor haaruitval. Op zorgvuldige wijze wordt een serie microinjecties in de huid aangebracht. Het haar valt minder uit en
wordt voller en steviger. Mesotherapie is een van dé nieuwe
succesvolle behandelingen tegen haaruitval.

De polikliniek haar- en nagelziekten ontwikkelt vanuit haar
expertise zelf producten voor een optimale verzorging van
uw haar en nagels. Het uitgebreide assortiment is terug te
vinden op de website www.haarkliniek.com.

“De behandelingsmogelijkheden van haaren nagelproblemen zijn de laatste jaren erg
verruimd. Er bestaan weliswaar geen wondermiddelen, maar er zijn goede resultaten!”

De behandeling zelf kan bestaan uit het aanbrengen van een
lotion of het innemen van medicijnen. Maar wij bieden ook
meer specialistische behandelingsmethoden, zoals mesotherapie of het gebruik van finasteride.
Meer informatie over de verschillende mogelijkheden kunt
u terugvinden op onze website www.haarkliniek.com.

De therapie is zeer succesvol in Europa en de VS omdat de
juiste bouwstoffen worden aangebracht daar waar het nodig
is, rondom de haarfollikel. Bovendien worden de hormonen
die haaruitval veroorzaken geneutraliseerd en de bloedcirculatie gestimuleerd.
De behandeling is vrijwel pijnloos en veilig, mits professioneel
uitgevoerd. Er is geen herstelperiode en er is geen verband
nodig. U hoeft niet verdoofd te worden. De behandeling
duurt slechts dertig minuten. Een kuur van minimaal zes
behandelingen is aanbevolen.

“De juiste verzorging is van essentieel belang
voor gezond haar en goede nagels. Onze speciaal
ontwikkelde producten zijn dan ook voor
iedereen zonder recept verkrijgbaar.”

Onze shampoos hebben het waarborgkeurmerk BDIH.
Zij voldoen daarmee aan de strenge selectiecriteria van een
onafhankelijk instituut dat natuurcosmeticaproducten op
grondstoffen en bereidingswijze onderzoekt.

De polikliniek haar- en
nagelziekten is de enige
die consequent een haarwortelonderzoek (trichogram) verricht voor het begin
van de behandeling van
haarproblemen. Pas als de
oorzaak bekend is, wordt de
behandeling gestart.
U heeft geen doorverwijzing of verwijskaart van
uw huisarts nodig om een
afspraak te maken. U kunt
het beste zelf navragen bij
uw zorgverzekering of de
kosten worden vergoed.

“Mesotherapie brengt de juiste bouwstoffen
aan precies op de plek waar het nodig is.
Dit resulteert in een stimulatie van de
natuurlijke haargroei.”

Onderzoekers oordeelden dat de producten van
Haarkliniek.com bestaan uit een zorgvuldige selectie van
plantaardige grondstoffen en dat zij op milieuvriendelijke
wijze worden vervaardigd. Daarmee kunt u erop vertrouwen
dat de natuurzuivere producten niet alleen uitstekend zijn
voor uw haar en huid, maar ook voor het milieu.

