
Hair Expert je česká agentura, zajišťující
profesionální transplantace vlasů v tureckém
Istanbulu v nejlepší kvalitě, s doživotní zárukou a
za nižší ceny než v ČR.

Spokojení klienti

Domluvte si nezávaznou 
diagnostiku vlasů a vlasové 
pokožky zdarma

MUDr. Miroslava Jurková
Specialista na vlasovou problematiku

Chcete vědět víc? 
Volejte nebo pište na WhatsApp:

+420 770 159 656 

ahoj@hairexpert.cz

https://hairexpert.cz

+420 770 159 656

Tento kód vás opravňuje k 5% slevě na naše služby!
Nezapomeňte ho uvést při komunikaci s námi.

VXT6

Transplantace vlasů
s doživotní zárukou

Vyřešte vypadávání vlasů jednou provždy!



Bezkonkurenční cena
Garantujeme nejlepší cenu v ČR. Ceny jsou
konečné bez dalších poplatků, včetně letenek,
transferů, ubytování a jsou 3-4x nižší než v ČR.

Doživotní záruka
Na všechny operace poskytujeme doživotní
záruku. Transplantace provádí lékařský team s
nejvyšší odborností. Za naší prací si stojíme.

Nejúčinnější metody
Díky moderní metodě DHI s pomocí Choi Pen
Implanteru dosahujeme nejlepších výsledků s
maximální hustotou vlasů a přirozeným
vzhledem.

Dlouholeté zkušenosti
Naše klinika má za svou 12 letou historii za sebou
více než 30.000 spokojených klientů a
zaměstnává přes 350 zdravotníků a lékařů.

Bez čekání
Na naší klinice nejsou čekací listy. Díky
dostatečné lékařské kapacitě Vám můžeme
nabídnout termíny již od 2 týdnů od rezervace.

All inclusive servis
Hair Expert se postará o kompletní cestu včetně 
letenek, transportu na hotel v doprovodu 
českého delegáta a celou transplantační péči.

Naším posláním je zajistit 

Vám maximální 
komfort při cestě za 
vašimi novými vlasy

Jan Šašala, ředitel HairExpert

Výhody HairExpert

Moderní a v této chvíli nejlepší postup transplantace vlasů se
nazývá DHI (Direct Hair Implantation). Jedná se vlastně o
vylepšení metodu FUE (Follicular Unit Extraction), kdy se
vlasové štěpy jeden po druhém opatrně vyjímají z dárcovské
zóny vzadu a po stranách hlavy a následně opět implantují
pomocí Choi Pen Implanteru do míst, kde již vlasy vypadaly
bez nutnosti řezání kanálků jako u FUE.

Dárcovské oblasti hlavy obecně nebývají ovlivněny plešatostí
a vlasové štěpy mají nejlepší kvalitu.
Proto transplantované vlasy zůstanou navždy tam, kam byly
transplantovány a budou pokračovat v růstu bez rizika
vypadávání.

Jak vám pomůžeme?

Reference našich klientů

S HairExpert jsem byl v Istanbulu před 8
měsíci a byl jsem maximálně spokojený.
Perfektní servis, skvělé ubytování a péče v
nemocnici. Teď, po 8 měsících, je již
výsledek transplantace vidět a hlavu
mám opět plnou vlasů.
Jiří H. - 46 let, | 4.800 štěpů

S ubývajícími vlasy jsem bojoval dlouho.
Vyzkoušel jsem vše od šampónů po
terapii plazmou. Skutečné výsledky a
změnu přinesla až transplantace vlasů.
Když jsem začal zjišťovat možnosti v ČR
odradila mě přemrštěná cena. Následně
jsem narazil na HairExpert a bylo
rozhodnuto.
Adam P. - 32 let, | 4.800 štěpů

Se službami HairExpert a transplantací v
Istanbulu jsem byl velmi spokojen. Tým
lékařů odvedl skvělou práci. Necítil jsem
žádnou bolest a výsledky zákroku jsou
opravdu vidět! Společně s vlasy jsem si
nechal implantovat také 1.500 vousů.
Výsledek je skvělý!

Tomáš A. - 32 let | 2.950 štěpů vlasy, 1.500 vousy

Zajistíme pro vás profesionální transplantaci vlasů v
tureckém Istanbulu v nejlepší kvalitě, s doživotní zárukou a
za nižší ceny než v ČR.

Turecko je dnes světovým centrem transplantací vlasů.
Každý den je zde vykonáno přes 6tis operací na více než 300
klinikách.

Úroveň lékařských služeb i hygienických norem plně
koresponduje s evropskými zvyklostmi a metody
transplantací jsou ty nejlepší na světě. Istanbul je navíc
krásné, moderní a bezpečné město.

Metody transplantací


