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Saç Ekimi ve Saç Tedavileri





En rahat operasyon deneyimi ile 
mükemmel sonuç Hairpol’de sizi bekliyor.
Hairpol'de sedasyon ile ağrısız saç ekimi 
işleminin tadını çıkarın!

Saç konusunda uzman bir poliklinik olarak; 
uzman doktorlarımız ve deneyimli saç 
ekimi uzmanlarımız ile hem saçınıza hem 
de sağlığınıza önem veriyoruz!

Saç ekiminde en iyi sonuç ve konforlu bir 
süreç için;

Deneyimli uzman doktorlar ve saç ekimi 
uzmanları,
En yenilikçi cihazlar,
En konforlu uygulamalar,
En etkili tıbbi tedaviler,
En kaliteli ürünler,
En güler yüzlü hasta hizmetleri,
Ve en hijyenik ortam,

Hairpol'de sizi bekliyor.

Hayalleriniz
gerçek oluyor!



Hairpol’de
Güvendesiniz!
Kliniğimizde siz değerli misafirlerimiz ve 
çalışanlarımızın sağlığını korumak için en 
üst düzey hijyen uygulamalarını hayata 
geçiriyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği 
protokoller doğrultusunda COVID-19 ve 
diğer patojenlere karşı en üst düzey 
koruma sağlayan güvenlik önlemlerini 
alıyoruz.

Uyguladığımız Hijyen Önlemleri:

• Periyodik Nano Gümüş Hijyen Kalkanı   
 dezenfeksiyonu
• Günlük sürekli temizlik ve yer-yüzey   
 sterilizasyonu
• El dezenfeksiyonu için klinik içi   
 yerleştirilmiş hijyen stantları
• Operasyon odalarımızda ultra viyole ışık ile  
 sürekli dezenfeksiyon
• Maske, eldiven kullanımı
• Sosyal mesafe düzenlemeleri



YENİ
SAÇLARINIZLA
GÜLÜMSEYİN



EKİMİ
Hairpol’de saçlarınız yeniden
hayat buluyor!
Saç ekimi kişinin kendi saç köklerinin, tamamen dökülen ya da 
saç yoğunluğu azalan bölgelere nakledildiği, uzmanlık gerektiren 
bir operasyondur. 

Kişiye özel hazırlanmış uygulama planlarımız ve üst düzey 
tekniklerimizle ekilen kalıcı saçlar ekildikleri bölgede tamamen 
doğal görünür.

Son yıllarda saç ekimi erkekler kadar kadınlar tarafından da talep 
edilmekte ve Androgenetik Alopesi olarak da bilinen kadın tipi 
saç dökülmesi yaşayan kadınlarda da başarıyla uygulanmaktadır.

SAÇ 



DHI saç ekim tekniğinde, donör bölgeden seçilerek 
toplanan kaliteli saç kökleri, özel kalemler yardımıyla ekim 
alanına yerleştirilir.

Kesim ya da tıraş gerektirmeyen bu yöntemde, greftlerin 
yerleştirilmesine yardımcı olan, kalemi andıran medikal 
aparat; kanal açma ve kök yerleştirme işlemlerini aynı anda 
yapabildiğinden, köklerin daha kısa sürede ekilmesini sağlar. 

DHI

FUE (Sapphire FUE)
FUE tekniği, maksimum kök ekimini 
mümkün kılan bir saç ekim tekniğidir.
Bu yöntem özellikle ileri derecede
saç dökülmesi yaşayan ve tek seansta 
çok sayıda saç kökü ekilmesine ihtiyacı 
olan kişilere başarıyla uygulanmaktadır.



Mezoterapi

SAÇ
DESTEK
TEDAVİLERİ
Saçlarınıza Hayat Veren Destek Hairpol’de! 

Mezoterapi hem erkek, hem de 
kadınlarda yoğun saç dökülmesi 
veya saç kaybı tedavisinde kullanılan 
alternatif bir tedavi yöntemidir.
Saç mezoterapisinde, kullanılan ince 
uçlu iğneler sayesinde saç derisinin 
orta bölümüne minimal dozajlarda 
mikroenjeksiyon yapılır.
Bu mikroenjeksiyonlar cildin 
fonksiyonel tabakası olan dermis 
tabakasını uyararak saç kökünün 
ihtiyaç duyduğu mineraller, 
oligelement, vitaminler ve 
düzenleyicileri dokuya verir.
Böylece saçların dökülmesini 
önlediği gibi, saçın canlanmasını, 
kuvvetlenmesini ve tekrar 
kalınlaşarak dolgun ve parlak hale 
gelmesini sağlar.



Saçlı Deri
   PRP Tedavisi

Saç Büyüme Faktörü
(Growth Factor)
    Tedavisi

Son yıllarda hızla yayılan Growth Factor, 
yani büyüme faktörü tedavisi saçların 
büyümesini, gelişmesini ve sağlıklı uzamasını 
sağlar. Çok sayıda farklı büyüme faktörü 
içeren kokteyllerin saç köküne mikro 
enjeksiyonlarla kür halinde yapıldığı
Growth Factor tedavisi, özellikle zayıf saç 
tellerine sahip olan veya saçlarının tüy gibi 
görünmesinden şikayetçi olan kişiler için
son derece etkili bir tedavi yöntemidir. 

Saç tedavilerinde kullanılacak yöntemler 
uzman doktorlarımızın muayenesi 
sonucunda, gerekli hallerde laboratuvar 
tetkiklerine de başvurularak belirlenir.

Saç PRP tedavisi, kişinin kendi 
kanından özel işlemle elde edilen 
plazmanın sorunlu bölgeye mikro 
iğnelerle uygulanmasıyla 
gerçekleştirilir. Cilt altına verilen 
plazma cildi harekete geçirerek
saç köklerinin güçlenmesini ve
bunun sonucunda saç dökülmesinin 
azalmasını ve saç tellerinin 
kuvvetlenmesini sağlar.



Kaş ekimi, eksilen, dökülen ya da 
herhangi bir sorun nedeniyle şekil 
bozukluğu olan kaşlar için en etkili 
yöntemdir. Saç ekiminde olduğu gibi, 
donör bölgeden seçilerek toplanan 
kaliteli saç kökleri DHI yöntemi ile 
alınıp, eksik kaş bölgesine tekli saç 
kökleri halinde ekim gerçekleştirilir.

KAŞ
EKİMİ



SAKAL
Erkeklerin, görünümlerinde en çok dikkat ettikleri ve 
önem verdikleri yerlerden biri de sakallarıdır.
Sakal ekimi, çeşitli nedenlerden dolayı sakalı 
çıkmayan ya da düzensiz olarak çıkan kişilerin ideal 
ölçülerde sakallara sahip olmak için başvurdukları, 
son derece etkili bir yöntemdir. DHI yöntemi 
kullanılarak ense bölgesinden veya sakalın yoğun 
olduğu bölgeden alınan kıl köklerinin ekim yapılacak 
alana nakledilmesiyle gerçekleştirilir.
Kısa süre içinde ekim yapılan alanda sakallar uzar ve 
doğal bir görünüme kavuşur.

EKİMİ

A F T E R



Saç Ekimi hiç bu kadar konforlu
olmamıştı.
Bu yöntemde anestezi uzmanımız, operasyon öncesinde hastanın fiziksel durumunu 
değerlendirerek uygun dozda analjezik etken maddeyi kişinin vücuda verir.
Uygulama süresince hastanın bilinci açıktır fakat hisleri azalmıştır. Böylece iğne veya 
diğer tıbbi müdahalelerde acı hissi hissedilmez.

SEDASYONLU FUE



Hasta bilincini kaybetmez.
Operasyon öncesinde yemek yiyebilir.
Operasyon süresince tüm ihtiyaçlarını
(tuvalete gitmek dahil) kendi karşılayabilir.
İşlem biter bitmez hemen evine geri dönebilir.
Hasta uygulama sırasında işlemin tüm 
aşamalarından haberdardır.

Daha detaylı bilgi ve konsültasyon
için Hairpol ekibi her zaman yanınızda… 



İSTANBUL’DA 3 GÜN

Operasyon
Dinlenme

Pansuman
Kontrol
Dönüş

1.Gün 2.Gün 3.Gün 
İstanbul’a hoşgeldiniz.
Otele yerleşme
Kliniği ziyaret ve kan testleri
Doktor ile konsültasyon
Şehir gezintisi



Hizmetlerimiz;

Hairpol uluslararası
hasta hizmetleri,
yurt dışından gelen hastaların saç ekim
süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

Operasyondan Önce

• 7/24 hasta destek hizmetleri
• Online ve ücretsiz danışmanlık
• Prosedürle ilgili belgeler
• Randevu planlama

Operasyon Sürecinde

• 7/24 hasta destek hizmetleri
• 5 yıldızlı otelde konaklama
• Havaalanında karşılama ve VIP transfer
• Çok dilli hasta temsilcisi
• Kan testleri
• Saç ekimi operasyonu
• PRP
• Saç yıkama
• İlaç tedavisi ve ameliyat sonrası
 bakım seti
• İsteğe bağlı şehir turları

Operasyondan Sonra

• 7/24 hasta destek hizmetleri
• Ameliyat sonrası bakımla ilgili belgeler
• Ameliyat sonrası bakım
• Takip çağrıları
• Online video konsültasyon
• Garanti belgesi



SAÇ EKİMİ

KAŞ EKİMİ

SAKAL EKİMİ

SAÇ DESTEK TEDAVİLERİ

MEZOTERAPİ TEDAVİSİ

SAÇLI DERİ PRP TEDAVİSİ

SAÇ BÜYÜME FAKTÖRÜ TEDAVİSİ
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