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البحث األول : عن ضعف الشعر
وعالجه

 .تم بتاريخه :  15.01.2023

النسب حول العالم
05

نسبة تساقط الشعر أو الصلع تختلف من عرٍق آلخر باختالف الجينات

المحّفزة له� وهناك نوع آخر من تساقط الشعر يحدث عادًة لدى مرضى

السرطان بسبب تعرضهم لإلشعاعات أثناء العالج وهذا النوع يختلف

تماما عن النوع األول�

الوقاية 
03

في معظم الحاالت ال يوجد طريقة فعالة لتجنب حدوث الصلع،

لكن يمكن لبعض التوصيات أن تخفف من تساقطه ومنها�

 

.تناول نظام غذائي متوازن

تجنب شد الشعر أثناء تصفيفه، وتجنب تصفيفه بطريقة الجدائل

.المشدودة، والكعكات، وذيل الحصان

.تعامل مع شعرك بلطف أثناء االستحمام

.استعمل مشطاً ذا أسنان عريضة

تجنب استعمال البكرات الساخنة، وحمامات الزيت الساخنة،

.والمكواة، والعالجات الدائمة

األكثر عرضة 
02

الرجال من عمر 20 إلى عمر 60 سنة 

النتيجة 
04

إيجابية 100% ويمكن البدء بتلقي العالجات المطورة من أي نقاط بيع

تابعة إلى مؤسسة ميديكال هير تركيا سينتر 

العالج 
06

العالج يتألف من ايونات بروتينية مكثفة + انزيمات حيوية

مكثفة تعمل على مد البصيالت بالغذاء الكامل لها وتعويضها

كما تعمل على تحويل البصيالت من خامدة إلى فاعلة بشكل

كامل للمزيد من المعلومات : 00905071316084

تم تحديد النسب بإدارة MHTC باإلستبيانات
السنوية 

المالك
ميديكال هير تركيا سينتر 

تكلفة البحث األول
  V.D ISTIKLAL . تتراوح من 10 إلى 30 الفANFAL P.G.M

المحتوى : ضعف بصيالت الشعر . عالج بصيالت الشعر �تطوير العالجات السطحية 

أسباب الصلع 
اضطرابات هرمونية� قد يظهر الصلع عند النساء بنمط مشابه للصلع الذكوري قد

يكون إشارة لوجود اضطراب هرموني�

أمراض المناعة الذاتية� يصاب الفرد بالثعلبة البقعية التي  تسبب سقوط الشعر

وتعتبر الثعلبة البقعية من أحد أمراض المناعة الذاتية، كما قد تسبب بعض أنواع

.المناعة الذاتية األخرى تساقط الشعر والصلع مثل الذئبة الحمامية أو الزهري

.بعض األمراض مثل فقر الدم، أو مشكلة الغدة الدرقية

التأثيرات الجانبية لبعض األدوية� قد يؤدي استخدام بعض األدوية إلى الصلع مثل

وأدوية الصرع، والعالج بأدوية ،A مميعات الدم، والجرعات العالية من فيتامين

هرمونية، وبعض خافضات الضغط، والمنشطات التي يأخذها بعض الرجال

.للمساعدة في بناء العضالت

.االلتهابات الجلدية في فروة الرأس

أو نقص ،A العوز الغذائي وسوء التغذية� يمكن لنقص الحديد، أو نقص فيتامين

.البروتين، أو نقص الزنك أن يتسبب في فقدان الشعر

.نقص المغذيات بسبب أمراض سوء االمتصاص، أو أمراض البنكرياس

.التوتر النفسي

الصلع الناجم عن شد الشعر وتسريحه بقصات مثل ذيل الحصان أو الضفائر

.المشدودة لسنوات طويلة
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