De haartransplantatiekliniek voor kappers
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Haartransplantatie voor iedereen
O

morfy brengt schoonheid voor ieder.
Omorfy is een haartransplantatiekliniek in de
nieuwe wereld. De beste specialisten met
vele jaren ervaring, de nieuwste technieken
en vooral oog voor de client is het succes van
Omorfy. Wij willen haartransplantatie op een
hoog niveau toegankelijk maken voor ieder
als beste kliniek in Nederland.
Om dit waar te maken werkt Omorfy samen
met andere klinieken, artsen, kappers maar
ook fabrikanten om nieuwe producten aan te
bieden die
grensverleggend
zijn en
niet alleen
in
Nederland.

Dit wordt ondersteund door onze opleidingstrajecten en gesteund door research is het de
basis om onze missie waar te maken:
Schoonheid voor ieder.
Omorfy richt zich volledig op technieken ter
verbetering van haargroei, behoud van haarlijn
en haardichtheid. Alle mensen met haaruitval
en kaalheid willen wij helpen. Omorfy voert FUE
haartransplantaties uit bij mannen, maar vooral
ook bij vrouwen. Voor vrouwen met afro- of
kroeshaar hebben wij speciale teams in onze
kliniek in Bunnik, centraal in Nederland.
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Geplaatste grafts hoofd: 2600
Geplaatste grafts baard: 400
Geplaatste haren: +/- 6800
PRP behandelingen: 4
Type behandeling: volledig geschoren
Type haar: donkerblond
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Wat is haartransplantatie
E

en haartransplantatie is een ingreep
om haren te verplaatsen, de toepassingen zijn
vooral voor hoofdhaar, baardhaar en
wenkbrauwen. Dit is een oplossing voor
haarverlies bij de aandoening Alopecia
androgenetica, maar niet geschikt voor alle
soorten haarverlies, zoals bijvoorbeeld door de
gevolgen van een chemotherapie.
Een haartransplantatie-operatie wordt vaak
verricht onder lokale verdoving.

Alopecia androgenetica
Alopecia staat bekend als een haaruitval ziekte,
maar pleksgewijze kaalheid is de beste manier
waarop de ziekte Alopecia omschreven kan
worden. Dit begint vaak met verlies van het
haar op het hoofd, waarna ook het
overig lichaamshaar uit kan gaan vallen.
Zo kan er sprake zijn van verlies van het haar op
de benen, bij de wimpers en bij de
wenkbrauwen.

Wat is haaruitvalziekte Alopecia precies?
Sommige mensen duiden dit aan als een
haaruitvalziekte, terwijl anderen het als een
auto-immuunziekte zien. Dat laatste is absoluut
het geval; bij deze ziekte valt het lichaam haar
eigen haarwortelzakjes aan. De groei van de
haartjes stopt hierdoor, waarna de haren
uitvallen.
Er kan gesteld worden dat Alopecia een
unieke vorm van haaruitvalziekte is.
Deze kaalheidziekte ontstaat niet door
bijvoorbeeld ouderdom of stress, zoals bij
‘normale’ haaruitval wel het geval kan zijn.
Belangrijk gevolg hiervan is dat Alopecia op
een andere manier aangepakt moet worden.
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Geplaatste grafts: 2200
Geplaatste haren: +/- 5700
PRP behandelingen: 4
Type behandeling: alles kort geschoren
Type haar: donker
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Geplaatste grafts: 1700
Geplaatste haren: +/- 3900
PRP behandelingen: 4
Type behandeling: haarbesparend
Type haar: donker
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Waarom
Kliniek in Nederland
Omorfy is een haartransplantatie gevestigd in
Bunnik. Alle behandelingen vinden in
Nederland plaats. Wij hebben de beste
specialisten met vele jaren ervaring en de
nieuwste technieken

Gezond donorgebied
Wij zorgen er altijd voor dat het donorgebied
rijk en gezond blijft. Waar veel klinieken teveel
haar verwijderen en littekens achterlaten,
werken wij met een veel preciezere methode.

Hoge dichtheid
Doordat wij met de nieuwste apparatuur
werken kunnen we de haarlijn perfect
herstellen. We plaatsen de haren dicht op
elkaar terug waardoor een hoge dichtheid
ontstaan. En dus een volle bos haar.
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Omorfy?
Micro haarboortje
Wij werken met een speciale kleine holle naald
met een diameter van ongeveer 0,7 mm.
Elders wordt vaak nog gewerkt met grotere
naalden, maar dit geeft veel pijn en littekens
bij de klant.

Persoonlijke aandacht
Alle klanten kunnen bij Omorfy rekenen op de
beste persoonlijke aandacht. Voor, tijdens en
tot een jaar na de behandeling zijn wij
bereikbaar voor vragen en geven we advies.

Nazorg
Na de behandeling komen klanten terug naar
onze kliniek om samen met ons het haar te
wassen. Dit doen we op de 3e en 7e dag.
Daarbij controleren we meteen het herstel.
Na 3, 6 en 9 maanden vind een PRP
behandeling plaats voor een nog beter
herstel.
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Baard
E

en mooie volle baard, het is meer dan
alleen een modetrend. Een baard wordt
gezien als een teken van mannelijkheid en
een stoere uitstraling. Steeds meer mannen
hebben last van een baard of snor welke niet
doorgroeit op bepaalde plekken. De haren
van de baard of snor kunnen ook erg dun of
zwak zijn. Een baardtransplantatie zorgt
permanent voor een juiste oplossing.
Met onze FUE methode hebben we ons
gespecialiseerd in het herstellen van de baard
en/of snor. We halen hierbij haren uit het
donorgebied aan de achterkant van het
hoofd. Deze plaatsen we in één dag in het
gezicht. Met ongeveer 1800 grafts is vaak
binnen 3 maanden al resultaat te zien!
Een baardtransplantatie is ook geschikt bij
klanten met een litteken in het gezicht.
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Kroeshaar
H

et transplanteren van kroeshaar is lang
een achtergebleven gebied geweest bij
haartransplantatieklinieken. Omorfy heeft
daar verandering in gebracht.
Het transplanteren van afrohaar hangt vooral
af van de kennis en kunde van de
haartechnician. De specialist van Omorfy
oogst en plaatst elk gekrulde haarzakje met
uiterste precisie.
De voornaamste reden dat u met kroeshaar
niet bij iedere haartransplantatie kliniek
terecht kunt is dat zij niet over de juiste
kennis en ervaring beschikken.
Het transplanteren van afrohaar vraagt om
een andere aanpak dan bij andere
haarsoorten. Door de krulling van het haar
kunnen we al vaak met 800 grafts de haarlijn
bij mannen en vrouwen herstellen.
Binnen 3 maanden is het verschil al zichtbaar.
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PRP
E

en PRP behandeling begint steeds
populairder te worden in Nederland.
Bij beginnende haaruitval, waarbij de
dichtheid steeds lager wordt, hoeft niet
meteen een haartransplantatie plaats te
vinden.
Een haargroei-stimulerende therapie (PRP:
Platelet-Rich Plasma) is dan een goed en
betaalbaar alternatief. De haaruitval wordt
door deze behandeling geremd of mogelijk
gestopt.
Bij een PRP behandeling word een buisje bloed
afgenomen en daar halen wij het bloedplasma uit. Deze injecteren we in de haarlijn.
Het haar krijgt hierdoor een ‘boost’.
Een haarverbeteringsbehandeling kan tevens
na een haartransplantatie de haargroei van
de getransplanteerde haren stimuleren. Het
bevordert de doorgroei en verlaagt de kans
op shock loss na de behandeling. Tijdens een
haartransplantatie is de eerste behandeling bij
het traject inbegrepen.
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Omorfy - de haartransplantatiekliniek
voor Hair2

H

air2 is een kapsalon, maar ook gespecialiseerd in haarwerk en hoofdhuid problemen.
Als een haarwerk niet de juiste oplossing is wil eigenaar Mariëlle (haarwerk- & Mediceuticals
specialist) klanten wél een oplossing bieden.
Voor een haartransplantatie en de voor- en nazorg werkt Hair2 samen met Omorfy.
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Training voor kappers
Door de nauwe samenwerking met

kappers bieden wij regelmatig trainingen
aan waaraan u kunt deelnemen. Tijdens
deze trainingen in onze kliniek in Bunnik leert
u alles over een haartransplantatie.
We leggen u de anatomie van de hoofdhuid uit, onze techniek en de behandeling.
Daarna krijgt u een rondleiding door de
kliniek om alles te zien.
Deze training duurt slechts 1,5 tot 2 uur.
De actuele data zijn te vinden op onze
website. De trainingen worden altijd met
een klein groepje cursisten gegeven.
Hierdoor is er volop mogelijkheid om
vragen te stellen.
Tijdens de training leert u:
✓ hoe de hoofdhuid in elkaar zit
✓ onze werkwijze
✓ hoe het uitnemen van de haren gaat
✓ hoe wij de haren terugzetten
✓ hoe u de haren van een klant moet
wassen
✓ wat de voordelen zijn van PRP
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Interesse in deze training?
Meld u dan nu aan via onze website:
www.omorfy.nl/haartransplantatie-kappers
of mail naar: kappers@omorfy.nl

Samenwerken met kappers
K

appers worden als eerste geconfronteerd
met haaruitval en kaalheid van cliënten. De
kapper constateert het of de client spreekt
over overmatig haaruitval. De kapper wordt in
vertrouwen genomen en om advies gevraagd.
Haartransplantatie kan hierbij een oplossing
zijn. Omorfy werkt graag met kappers samen
om de klant optimaal te helpen. De oplossing
zal per kapper verschillen maar de client die wil
geholpen met dit nare probleem en bijgestaan
voor een permanente oplossing. Hierin ligt een
win-win situatie.

✓ Kaalscheren van mannen is een verlies bij de
kapper. Vrouwen willen er ook goed uitzien,
dat is een winst.
✓ Omorfy biedt een kappersprogramma met
verschillende vormen van samenwerking:
1. Het informele informatieve model waarbij
de kapper de client vrijblijvend over
haartransplantatie bij Omorfy informeert
en begeleid
2. De basis samenwerkingsvorm waarbij de
kapper na opleiding, instructie en een
certiﬁcaat Omorfy vertegenwoordigt
3. De high-end vorm waarbij de samenwerking verder gaat en na certiﬁcering
de voor- en vooral nazorg door de kapper
namens Omorfy wordt uitgevoerd.
Neem vrijblijvend contact op met onze kliniek
voor meer informatie, of voor het maken van
een kennismakingsgesprek.

_13
_07

Fruitweg 36
3981 PA Bunnik



030 - 303 1260

kappers@omorfy.nl

