
     
H Bergmann Kord, η πρώτη Κλινική Μαλλιών στην Ελλάδα, με 44 χρόνια συνεχούς 

παρουσίας στην αγορά και περισσότερες από 70.000 αισθητικά άρτιες 
Μεταμοσχεύσεις Μαλλιών κατακτά, καθημερινά, νέες κορυφές στον τομέα 

Καταπολέμησης της Τριχόπτωσης και της Ομορφιάς. 
 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 
Δημιουργώντας το 1979 το πρώτο Επιστημονικό Κέντρο αντιμετώπισης της Τριχόπτωσης στην 
Ελλάδα, η Κλινική Μαλλιών Bergmann Kord αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο εξειδικευμένα Κέντρα 
αντιμετώπισης της Τριχόπτωσης και Μεταμόσχευσης Μαλλιών παγκοσμίως,  
Ο συνδυασμός απόλυτης εξειδίκευσης & πολυετούς εμπειρίας επιτρέπει την εφαρμογή των πιο 
προηγμένων & αποτελεσματικών Επιστημονικών λύσεων. 
 
Η Bergmann Kord ενσωματώνει Τεχνολογία Αιχμής & «state-of-the-art» know-how σε ένα ευρύ 
φάσμα Ιατρικών & εξειδικευμένων Επιστημονικών Υπηρεσιών:  
· Τριχολογικός Διαγνωστικός Έλεγχος 
· Μεταμόσχευση  Μαλλιών με τις πλέον εξελιγμένες τεχνικές 
· Θεραπείες Τριχόπτωσης με φυτικά βλαστοκύτταρα 
· Αυτόλογη Θεραπεία κατά της Τριχόπτωσης PRP (Platelet Rich Plasma) 
· Τριχοτεχνική Παθήσεων για ογκολογικούς ασθενείς  
· Προσθετική Μαλλιών για μη χειρουργική αποκατάσταση μαλλιών 
· Εξειδικευμένα Προϊόντα κατά της τριχόπτωσης  
 
Η πρώτη Μεταμόσχευση Μαλλιών στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από το Ιατρικό Επιτελείο της 
Bergmann Kord και μέχρι σήμερα στο ενεργητικό της Κλινικής καταγράφονται οι περισσότερες 
μεταμοσχεύσεις μαλλιών στην Ελλάδα - περισσότερες από 70.000.  
 
Η Bergmann Kord εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας στη Μεταμόσχευση Μαλλιών, το 
οποίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO και αποτελεί επίσημη 
επιβεβαίωση της υψηλής επίδοσης & οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 
Επιστημονικά Κέντρα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα και Ρόδο. 

Τέλος και σε ότι αφορά στο «μυστικό της Επιχειρηματικής Επιτυχίας», η Πρόεδρος της Bergmann 
Kord Κυρία Βασιλική Κορδερά έχει αναφέρει τα εξής : 

Η αναγνωρισμένη Ποιότητα του Επιστημονικού και λοιπού Διοικητικού Προσωπικού της Εταιρείας 
μας, αποτελεί τη δική μας «Συνταγή Επιτυχίας» Όλοι μαζί και ο καθένας στον τομέα του ξεχωριστά, 
προσυπογράφουμε τη λειτουργία ενός Οργανισμού που καθημερινά διεκδικεί συμμετοχή σε αυτό 
που εμείς οι Έλληνες, μαζί με τον Πλάτωνα, ανέκαθεν αναζητούσαμε ως «πρωταρχικά ωραίο» ! 

Επικοινωνία – Διεύθυνση 
ΑΘΗΝΑ-Κεντρικό 
Λεωφ. Κηφισίας 348,  
152 33, Χαλάνδρι  
Τ: 210 6828888  
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