
 

 
 
 
 

 

 

  

A HAJBEÜLTETÉS 
ARANYSZABÁLYAI 

AVAGY AZ IGAZI TÉNYEK ÉS TÉVHITEK 

Önt sem érheti csalódás, ha elolvassa 
tanulmányunkat, amely azért született meg, mert 
sokan valótlant állítanak a hajbeültetésről, sok a 
kétely és a szándékos félrevezetés. 
 

Ne hagyja, hogy Ön is egy rossz 
hajbeültetés áldozata legyen! 

 

Célunk:  
Segítünk valós és pontos képet adni a 
hajbeültetésről, őszintén beszélünk előnyeiről és 
nem rejtjük véka alá annak hátrányait sem.  
 
Számunkra nagyon fontos ügyfeleink 
elképzeléseinek és kívánságainak lehető 
legtökéletesebb hajkorona megvalósítása, valamint a 
legmodernebb esztétikai és technikai elvárásoknak 
is megfelelő hajbeültetés.  
 
 

Tanulmányunkban igazolt, hiteles képekkel 
támasztunk alá minden állításunkat! 

 

 

 

TARTALOM 
1. A Módszerekről 

2. Klinikákról 

3. Orvosokról 

4. Eredményekről 

5. Az árakról 

 

 

 

 

 

 
 

“MAGYARORSZÁG 1. SZÁMÚ 

HAJBEÜLTETÉSI KLINIKÁJA” 

” 

Az IGAZI Tények és Tévhitek a Hajbeültetésről 
  



  

 

 

1.  

A MÓDSZEREKRŐL 
 
A Magyarországon található nívósabb hajbeültetési klinikák  
nem csak a nemzetközileg elfogadott hajbeültetési módszert 
FUE alkalmazzák, hanem hozzáteszik saját egyéni 
fejlesztéseiket is a lehető legjobb hajbeültetési eredményért. 
 
 

Az alap FUE módszer: 
Mindenképpen forradalmi áttörést jelentett a 
hajbeültetésben, szemben a csíkkivételes technikákkal. 
Lehetőség nyílott egy elfogadható minőségi munkára. Igaz 
hajszálankénti hajkivételnek hívják Magyarországon, pedig az 
angol rövidítése is azt jelenti, hogy egységekben történő 
hajkinyerés. (2-3-4 vagy több hajszál kinyerése) (kép 1., 2.) 
 
A módszer lényege, hogy egy 1,0-1,2mm es kőrtű segítségével 
a hajszálcsoportokat körbevágják, majd ezeket a hajszálakat 
tartalmazó graftokat egy ugyan ekkora lyukat ejtve beültetik 
a fogadó (kopaszodó) területre. 
 
A FUE Hajbeültetés Hátránya: 
Bár erről nem igazán szoktak beszélni, de a korrektség 
megkívánja, hogy mindenki tisztán lássa, miért is nem 
tökéletes a módszer. A hátrányát két részre bonthatjuk,  
a.) kivétel 
b.) beültetés 
  
A képeken jól látszik a FUE hajbeültetés nyomokat hagy, 
sokan azt állítják, hogy ez a sebgyógyulástól és bőrtípustól 
függ, de valójában mindenkinél egységesen megfigyelhető a 
donor terület erőteljes megritkulása a FUE beavatkozás után. 
 
Ne hagyja, hogy félrevezessék: 
 

A FUE beavatkozás minden esetben  
látható nyomot hagy! 

(kép 3., 4.) 
 
 

KÉP 1: ILUSZTRÁCIÓ A HAJHAGYMA KINYERÉSÉRŐL 

KÉP 2: KÖZELI KÉPEN AZ EGY, KETTŐ ÉS HÁROM 

HAJSZÁLAT TARTALMAZÓ EGYSÉGEK 

KÉP 3., 4.  MÁS KLINIKÁN VÉGZETT  

FUE HAJKIVÉTEL NYOMAI 

H 
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A MÓDSZEREKRŐL FOLYTATÁSA>>> 
 
Összefoglalva a FUE Hajkivételt: 
Túl vastag a tű, mellyel nem csak, hogy indokolatlanul 
nagy bőrszövetet vágnak ki a hajszálak körül, de 
megsértik a mellette szorosan található további 
hajszálcsoportokat, ezzel is ritkítva a donor területen 
található hajszálakat.  
 
Így a hibaszázalék 20% körül van.  
(Sajnos nemigen beszélnek erről  máshol de ez az igazság)  
 
Vegyünk csak egy egyszerű példát és nézzük meg barátunk 
, ismerősünk fejbőrét! Szabad szemmel is jól látható, hogy 
a donor területen a hajszálcsoportok közelebb mint 1 mm 
helyezkednek el, ezért egy FUE tűvel óvhatatlan, hogy ne 
sértsük meg a mellett lévő hajszálakat, különösen ott ahol 
szorosan helyezkednek el a hajszálcsoportok.  
Így ennél a módszernél értékes hajszálakat veszítünk el, 
amelyek amúgy is szűkösen áll rendelkezésünkre. 
 
 

A BEÜLTETÉS: 
A beavatkozás fontos része a hajszálak megfelelő 
implantációja, melynél nagyon fontos a műtétet végző 
orvos sebészi tapasztalata, ha nem sebész végzi a 
beavatkozást már nem lesz tökéletes az eredmény.  

Miért? 

Azok a finom mikrosebészeti mozdulatok, melyeket nem 
véletlenül csak sebészek tudnak alkalmazni 
elengedhetetlen a beültetésnél. Fontos, hogy megfelelő 
sűrűségű legyen a beültetés és mind emelet a hajszálak 
dőlésszögére és fordulására is ügyelni kell.  

A probléma ott keletkezik, hogy a vastag tű nagy 

bőrszövetet is vág ki a hajszálak körül, mellyel nem lehet 
túl sűrűre ültetni a hajszálcsoportokat hiszen a felesleges 
bőrszövet a hajszálak közé akad. Fontos megemlíteni, 
hogy egy hajsűrűsítésnél sem praktikus a módszer, hiszen 
ott már eleve közel találjuk a hajszálakat, és a már 
meglévő hajszálak közé csakis vékony tűvel lehetséges 
ültetni, így biztosan nem sértjük meg implantáció során a 
szomszédos hajszálakat.  
 
Tanulmányunkat több éves FUE hajbeültetési tapasztalat 
alapján állítottuk össze. Nem azt állítjuk, hogy a módszer 
rossz v. alkalmatlan hajbeültetésre, hanem, hogy mára 
már sokkal finomabb módszerek léteznek hajbeültetésre 
(FUE2, ProFUE, SHE)  
Klinikánk a számos modern módszer mellett a FUE 
módszert a mai napig alkalmazza, mivel egy viszonylag 
olcsó beavatkozásról van szó és az eredmény is 
elfogadható, de a fent említett korlátokat minden kedves 
ügyfélnek ismernie kell, mielőtt döntést hoz, hogy melyik 
módszert válassza.  

 

KÉP 5.: EGY BEAVATKOZÁSRÓL 

KÉP 5B.: A FUE MÓDSZERREL (BALRA) TÖRTÉNŐ 

HAJKIVÉTELNÉL INDOLATLANUL NAGY BŐRSZÖVETET 

VÁGNAK KI 
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  A FUE2-es MÓDSZER: 
 
Ebben az esetben már az alap FUE módszer egy fejlettebb 
változatáról beszélünk, a technika lényege, hogy a 
megszokott kézi kivétel helyett egy gépi kivételt 
alkalmazunk a hajszálak kinyerésénél. Ez főleg a 
beavatkozást végző orvos munkáját könnyítheti meg, de 
nem minden esetben. Bár kevesen beszélnek erről, de a 
kivétel ugyan olyan fontos része egy beavatkozásnak mint a 
beültetés. Maga a módszer összességében megegyezik az 
alap FUE technikával. Többnyire az orvos munkáját segíti a 
gép.  
(kép 6.-7. tűk) 
 
ELŐNYE: 
Gyors, megfelelő hajbeültetési eredmény 
 
HÁTRÁNYA: 
Ugyan úgy mint az alap FUE módszer, apró lyukakat, 
foltokat hagy a tarkón mellyel jelentősen ritkítja a donor 
területet. (kép 8.) 
 

Általában látható nyomot hagy a donor területen  
 
 
 
 

KÉP 7.: FUE2 HAJKIVÉTELI ESZKÖZ. 

KÉP 8.: FUE2 HAJKIVÉTEL NYOMAI. PRECÍZEBB, JOBB! 
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KÉP 6.: A FUE2 TŰ VÉKONYABB A FUE-NÉL 



 

 

 

 

 

 

  

A HIMG S.H.E. MÓDSZER 
 

 

 
 

AZ S.H.E. SINGLE HAIR EXTRACTION 
MÓDSZER 

 
A legkorszerűbb hajbeültetési eljárás. 
 
Magyarországon elsőként alkalmazzuk az Érintésmentes 
Módszert (Z.T.M. Zero Touch Method) és az egyedülálló, 
világszerte újdonságnak számító, általunk kifejlesztett, FUE 
alapokra épült Hajszálankénti Hajkinyerési módszerünket 
(S.H.E. Single Hair Extraction) mely új távlatokat nyitott meg 
a hajátültetés területén (kép 9.) 
 
Hajátültetési beavatkozásunk teljesen fájdalommentes, 
gyors, egyszerű. 
Képesek vagyunk egy nap alatt akár 4500-nál több hajszál 
átültetésére is. 
 
 

A módszer ugyan úgy alkalmas 1-2-3-4 hajszálat 
tartalmazó graft kinyerésére is! 

 
 
Tekintse meg videónkat, és nyerjen bepillantást a 
hajátültetés rejtelmeibe. A részletek megismerése során, Ön 
is meggyőződhet módszerünk sikerességében, mely a több 
éves kitartó munka eredménye. 
 

http://hajbeultetesiklinika.hu/himg-modszer 
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KÉP 9.: HIMG S.H.E. HAJKINYERÉS, AMELY   

NEM OKOZ LÁTVÁNYOS RITKULÁST 

KÉP 10.: AZ S.H.E. MÓDSZERNÉL ALKALMAZOTT TŰ 

KÉP 11. A TŰ SZEMBŐL. PRECÍZ ÉS AMI LEGFONTOSABB:  

NEM HAGY NYOMOT AZ ADÓ TERÜLETEN   



 

 

 

  
A 100%-ig biztosak vagyunk 

módszerünk eredményességében, 
melyet minőségi eredményeink is 

alátámasztanak. 
 

 

Az átültetett hajszálak a beavatkozást követően pár 
hónap után növekedésnek indulnak. Az eredmény 
tökéletes megjelenést fog biztosítani viselője 
számára. 
 
  
A hajbeültetést helyi érzéstelenítéssel 3 lépésben végezzük el, 
így a bevatkozás teljesen fájdalommentes. 
 

 
A professzionális technikák használatával, a hajhagymák 
kinyerése egyszerűbbé vált. Az általunk kifejlesztett S.H.E. 
módszer segítségével kinyert hajszálakat nagy odafigyeléssel 
ültetjük be a hajhiányos, kopaszodó területekre, ezzel szinte 
visszaállítva az eredeti hajsűrűséget és hajvonalat.  
 
 
Az eljárás erősségei: 
-        a graftokat egyenként, speciális eszközök (0,5-0,8 mm-es tűk) 

használatával nyerjük ki a fejbőrből, mely tartalmazhat 1-2-3-4 

hajszálat is. 

-        a kinyerés során keletkezett apró nyílások, rövid időn belül 

begyógyulnak (általában 4-10 nap), nyomtalanul eltűnnek, nem 

maradnak sebek, hegek 

-        a beavatkozás alatt keletkező kisebb tűszúrások nyomai néhány 

nap alatt teljesen eltűnnek (ált. 6-12 nap) 

-        mivel az eljárás során nem alkalmazunk vágást, így varrásra 

sincs szükség, minimális fájdalomérzet, kellemetlenség jelentkezik 

csupán, mely elhanyagolható, NEM keletkezik hegvonal, seb 

-        a donor- és befogadó terület maximum 1-2 hét alatt begyógyul. 

-        ez a módszer teljesen fájdalommentes, kevesebb 

kellemetlenséggel jár, mint egy tűszúrás, az érzéstelenítést a 

világpiacon kapható legmodernebb eszközökkel végezzük. 

 

A beavatkozást megelőző vizsgálatok, konzultációk során minden 

ügyfél számára személyreszabott kezelési tervet állítunk fel. Az 
eredmény rendkívül természetes hatású lesz, az eredeti, és az 
átültetett haj közötti különbség észrevehetetlen. 
 

 

 

 

KÉP 12.: AZ S.H.E. HAJKIVÉTELNÉL NEM VÁGUNK KI 

FELESLEGESEN NAGY BŐRZÖVETET 

KÉP 13.: AZ S.H.E. MÓDSZERREL KIVETT HAJSZÁLAKAT NYOM 

NÉLKÜL TUDJUK BEÜLTETNI! 
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2.  

HAJBEÜLTETÉSI 
KLINIKÁKRÓL 

 
Tény, hogy a hajbeültetési szervezetek profit orientált cégek, 
ezért mindent megtesznek, hogy ügyfeleket nyerjenek meg, 
ezért sokan félrevezető v. megtévesztő információkat 
használnak, hogy a lehető legnagyobb profitra tegyenek 
szert, félretéve a szakmai követelményeket és a minőségi 
hajbeültetést.  
 
Ha elolvasunk egy hajbeültetési klinika oldalát, azt látjuk, 
hogy mindenki mekkora tapasztalattal rendelkezik, milyen 
tökéletes módszert alkalmaz, egyszóval, hogy minden és 
mindenki tökéletes. A valóságban ez sajnos nem így van.  
 

NE hagyja, hogy megtévesszék 
és becsapják! 

 
- Egy klinika hajbeültetési tapasztalata avagy 

az orvos tapasztalata ill. a módszer 
alkalmazásának tapasztalata: 

 
Van olyan orvos aki azt állítja, hogy évtizedek óta végez 
hajbeültetést, csak éppen egyet elfelejt mondani, hogy az új 
módszereket még csak 1-2 éve alkalmazza, melyhez az eddig 
végzett beültetési módszereknél (pl.: Csíkkivétel) 
megszerzett tudás már nem elegendő, sőt az új módszerek 
teljesen új alapokra helyezték a hajbeültetést.  
 
A klinika tapasztalata nem egyenlő az orvos tapasztalatával, 
ez nagyon félrevezető lehet, sok helyen plasztikai sebészek a 
vezető orvosok, de ők magunk nem végeznek hajbeültetést, a 
legtöbb esetben alig v. egyáltalán nincs is tapasztalatuk a 
hajbeültetésben, pedig úgy reklámozzák magukat, hogy 10 
éves tapasztalattal stb., de a két szakma nem ugyan az, hajat 
ültetni v. szilikon mellett beültetni nem ugyan az. 
 
Fontos figyelni, hogy attól, hogy a  klinika 5 éve működik, 
még nem biztos, hogy az orvos aki az Ön hajbeültetést végezi, 
rendelkezik az öt év tapasztalatával, mert lehet, hogy csak fél 
éve került a klinikához dolgozni.  

 

§ IGAZOLT MAGYAR SEBÉSZEK § 

 
 

KÉP 14.: A SEBÉSZEK HATSZOROS NAGYÍTÁS ALATT 

DOLGOZNAK, ÍGY VIGYÁZUNK  

MINDEN EGYES HAJSZÁL ÉS HAJHAGYMA ÉPSÉGÉRE 

KÉP 15.: MIKROSZKÓP ALATT SZÁMOLJUK MEG A 

HAJSZÁLAKAT! ÍGY ÖN BIZTOS MEGKAPJA AZT A 

HAJMENNYISÉGET, AMIT MEGVÁSÁROLT! 
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Mindig ragaszkodjon a sebész, plasztikai-sebész 
szakorvoshoz, Magyarországon ez a minimum 
személyi feltétele egy ilyen beavatkozásnak. 
 
Egy laikus ügyfelet könnyű félrevezetni az 
orvostársadalom világában, ezért mindig legyen 
nagyon körültekintő. 
 

- Klinikák lejáratják  versenytársaikat: 
 
Ha valaki felmegy az internetre vagy egy adott klinika 
oldalára, ott sűrűn találkozik olyannal, hogy egy adott cég 
egy vagy több klinikát, módszereket próbál lejáratni, hogy a 
lehető legtöbb ügyfelet szerezze meg a piacon. Ez egy 
inkorrekt piaci magatartás, amennyiben ilyet tapasztal, a 
legjobb ha elfelejti azt az oldalt hiszen, ez minősíti az ott 
dolgozó embereket és a szakmához való hozzáállásukat is. 
 

- Hajbeültetési konzultáció 
 
Először a legfontosabb, hogy egy hajgyógyásszal 
konzultáljon, hiszen Ő az aki, pontosan látja a kopaszodás 
mértékét és feltudja Önnek mérni, hogy mely területeken 
fog még a ritkulás jelentkezni, valamint felméri,hogy Ön 
alkalmas-e a hajbeültetésre v. más egyéb alternatív 

megoldást ajánl. Nem minden esetben szükséges 
hajbeültetés. 

 A hajgyógyász az aki figyelembe véve a ritkulás menetét 
megtervezi Önnek a hajbeültetés területét, majd a sebész 
szakorvos már csak közvetlen a beültetésre koncentrál.  

 
Másik nagy probléma a hajbeültetés világában, hogy 
bizonyos klinikák nem azt nézik, hogy hány hajszálra van 
szüksége az ügyfélnek, hanem azt, hogy mi az amit ők egy 
nap alatt betudnak ültetni, ehhez kalkulálják a beültetendő 
terület nagyságát, az időt és az árakat is.  
 
Ez óriási hiba, többnyire ezért születnek olyan eredmények, 
amire azt mondjuk, ebbe kár volt belevágni, mivel 2500 
hajszál alatt árajánlatokat ha lát az interneten már nem is 
valós, hiszen nincs és nem is érdemes ez alatt hajat ültetni, 
mert a kívánt eredmény elmarad. Ez is az adott klinikát 
minősíti. Egy látványos eredményt biztosító hajbeültetési 
mennyiség 2500 hajszál felett kezdődik. 
 

KÉP 16.: VÁRJUK SZERETETTEL KLINIKÁNKON! 

KÉP 17.: MINDEN ÜGYFÉL TALÁLKOZIK A BEAVATKOZÁST 

MEGELŐZŐEN VALAMELYIK SEBÉSZ SZAKORVOSUNKKAL.  

A KÉPEN DR. LENDVAI ANDRÁS MUTATJA BE KLINIKÁNK 

EGYEDÜLÁLLÓ HAJTERVEZŐ SZOFTVERÉT. 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS A KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ 

MEGTEKINTHETŐ ITT:  

YOUTUBE.COM/HIMGEUROPE 
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3.  

A HAJBEÜLTETÉST  
VÉGZŐ ORVOSOKRÓL  

 
Ebben a fejezetben fontos tisztázni kik végezhetnek 
hajbeültetést ma Magyarországon. 

 
Az ANTSZ szabályozza a minimum személyi feltételeket, mely 
szerint végzett sebész szakorvos szükséges hozzá. Általános 
orvos, belgyógyász, bőrgyógyász nem végezheti ezeket a 
beavatkozásokat.  
Ha Ön mégis ilyen orvost talál azt jelezze a kerületileg 
illetékes ANTSZ-nek. Az orvos diplomáját fel kell tüntetni az 
adott rendelőben, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy ki 
végzi a műtétet és hogy rendelkezik e sebész szakorvos 
végzettséggel. 
 

 
 

Ez azért nagyon fontos része a tanulmánynak, hogy 
a ügyfelek megértsék, hogy az a sebészi tapasztalat 
amit egy szakorvos megszerez élete során az a 
hajbeültetésnél elengedhetetlen. A hajbeültetési 
katasztrófákat így el lehet kerülni és egy sebész 
szakorvos mindig biztosítja Önnek a minőségi 
hajbeültetést. 
 

 

DR. MOLNÁR BÉLA  

MAGYARORSZÁG 1. SZÁMÚ SEBÉSZETI KLINIKA 

VEZETŐ PLASZTIKAI SEBÉSZE – 

 KLINIKÁNK MUNKATÁRSA 

 

DR. LENDVAI ANDRÁS 

SEBÉSZ SZAKORVOS, KLINIKÁNK FŐORVOSA 
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4.  

HAJBEÜLTETÉSI 
EREDMÉNYEK 

 
Mindenki számára a legfontosabb az eredmény. Ezért 
bizonyos klinikák hajlamosak, úgy feltüntetni a saját 
eredményeiket, hogy azok előnyös képet alkotva 
befolyásolják az ügyfeleket. 

 

Mire figyeljünk oda? 

 
-a túlzottan befésült haj, előnyös fotózás 
-esetleges montázs (nehéz észre venni) 
-nem mindegy, hogy az eredmény hány beavatkozással lett 
ilyen 
-teljes arcos kép az igazi hiteles eredmény 
-csak a klinikán készült képeket vegyék mérvadónak 
(ismert embereknél is) 
-Ismert emberek hajbeültetése, csak akkor számít, ha van 
mögötte valós tartalom: képek-videok a beavatkozások 
közben 
-kérjünk el több telefonszámot 
-sokan levágják még az a területet is ahová nem is ültetettek, 
hogy úgy tűnjön azt is az adott klinika ültette be. 
-teljesen leborotvált fej sosem lehet előtte kép, hiszen az 
ügyfelek többsége nem leborotválva hordja a haját, ez után 
egy hosszú hajú képpel nagy a kontraszt, azt a látszatot 
keltve, hogy itt nagy beavatkozás volt, pedig az esetek 
többségébe ez csak megtévesztés. 
 
 

 
 

 

DR. LENDVAI ANDRÁS 

SEBÉSZ SZAKORVOS, KLINIKÁNK FŐORVOSA 

 

TOVÁBBI RETUSÁLATLAN,  

EREDETI EREDMÉNY FOTÓK ITT 

HAJBEULTETESIKLINIKA.HU/EREDMENYEINK/  
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5.  

HAJBEÜLTETÉSI ÁRAK 
A Magyarországon található nívósabb hajbeültetési 
klinikák nem csak a nemzetközileg elfogadott hajbeültetési 
módszert FUE alkalmazzák, hanem hozzáteszik saját 
egyéni fejlesztéseiket is a lehető legjobb hajbeültetési 
eredményért. 
 
• A legolcsóbb hajbeültetés az alap FUE módszer, 
általában egy hajszál átültetés 180-230Ft* között mozog, 
egy elfogadható eredményt lehet elérni, de még mindig túl 
sok sérüléssel jár a donor területen, azaz nagyon 
megritkítja a tarkó részt tekintve a vastag tű által okozott 
sérülések miatt. 
(átlagos ár, elfogadható minőség)       
 
• FUE2-es módszer: egy gépi hajkivételt jelent ára: 
230-290Ft*/hajszál 
(Nagyszerű ár-érték arány)   
 
• SHE módszer: az országban található legfejlettebb 
módszer, melyet végzett sebész szakorvos alkalmaz, nem 
összekeverendő más szakorvosok által alkalmazott 
módszerekkel: ára 270-299Ft*/ hajszál  
a módszerről bővebben: www.himgeurope.com  
(Kiemelkedő csúcsminőség)  

 
* az árváltoztatás jogát fenntartjuk, egyéni 
kedvezményekről személyesen érdeklődhet 

 

Hajbeültetés Árak 
Egy hajbeültetés árát ma nagyon sok tényező 

befolyásolja. A hajbeültetés ára függ: 

 

1. Az alkalmazott módszertől (FUE, FUE2, SHE).  

2. Az orvos tapasztalatától és diplomájától 

3. A klinika eszköz felszereltségétől 

 

 

 

 

 

“MAGYARORSZÁG 1. SZÁMÚ 

HAJBEÜLTETÉSI KLINIKÁJA” 

” 
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AZ ORVOS TAPASZTALATA 
ÉS DIPLOMÁJA 

 
Nem mindegy, hogy a beavatkozást ki végzi. Ma olcsóbb 
klinikákon sajnos előfordul olyan is, hogy az asszisztensek is 
ültetnek be hajat. (természetesen ennek költsége sokkal 
olcsóbb mint egy profi sebész szakorvosé). 
 
Ilyenkor magas a műtét kockázata ráadásul illegális  és egy 
ilyen munka minőségileg is bőven kifogásolható. Mindig 
ragaszkodjon aki elkezdi a műtétet az is fejezze be!!! (sajnos 
ez a tapasztalat egyes hajbeültetési klinikánál is) 
 

 

Sebész vagy sem: 
Nagyon sok klinika általános orvosokkal dolgoztat és nem 
sebészekkel, egy végzett sebész szakorvosnak plusz 6 év 
tapasztalata van a sebészi gyakorlatban. Magyarországon 
csak a HIMG klinikán dolgozik sebész szakorvos a műtét 
elejétől a végéig, mely megfelel minden egészségügyi 
előírásnak. 
Ügyfeleink több helyen tapasztalják azt, hogy egy plasztikai 
sebész a vezető orvos, ő azonban nem végez beavatkozásokat 
, hanem olcsóbb megoldást keresve általános orvosokkal 
végeztetik.  
 

Legfontosabb: 
Mindig ragaszkodjon sebész vagy plasztikai sebész 

szakorvoshoz, valamint, hogy a műtétet az elejétől 

a végig Ő végezze el. 
 

 
 

 

“TERMÉSZETES EREDMÉNY. 

MINDIG!” 
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A KLINIKA ESZKÖZ  
FELSZERELTSÉGE 

 
Egy profi hajbeültetéshez elengedhetetlen a csúcsminőségű 
eszközök használata. Itt nem csak közvetlen a 
beavatkozáshoz használt kézi eszközökre gondolunk, 
hanem ugyanúgy elengedhetetlen a műtő lámpa, nagyító 
sebészeti szemüvegek csúcsminősége. Valamint minden 
alkalommal új eszközök használata. 
 
A sterilizálás, nem csak egyszerű hőlég-sterilizálóval, 
hanem a korszerű plazma sterilizálás is nagyon fontos. 
Minden alkalommal új steril ruhák stb. alkalmazása. Ez már 
Önmagában a beavatkozás előtt nagyon magas költségnek 
számít, melyet ha valaki kispórol akkor valóban olcsóbban 
lehetne adni a hajbeültetést, csak éppen romlana a 
hajbeültetés minősége és növekedne a műtét kockázata.  
 
A gyanúsan olcsó klinikák árait azért képesek olyan 
alacsonyan tartani, mert minőségileg is rossz, 
eredményeket kapunk, amelyeket néha már korrigálni sem 
lehet.(pl.: rossz irányba kezd el nőni a beültetett haj, 
nagyon ritka lesz). Sorra látnak napvilágot a sebészeti 
hajkatasztrófák is. Érdemesebb inkább a költségesebb 
klinikákat választani, egészségünk megóvásának 
érdekében. Mi ésszerű ár-érték egyensúlyt tartunk, 
minőségi szolgáltatásokkal. 
 

A hajbeültetés olyan beavatkozási eljárás, amely 

rendkívül személyre szabott. 
 

A személyes konzultáció során, a hajgyógyászati szakember 
megvizsgálja a beteget és megállapítja a hajhullás okait, 
súlyosságának mértékét és természetesen a páciens egy 
személyre szabott ajánlatot kap az ár feltüntetésével. 
Amennyiben Önnek is problémát jelent a kopaszodás, és 
szeretné igénybe venni klinikánk FUE, FUE2, SHE 
hajbeültetési módszerét, várjuk jelentkezését. 

KONZULTÁCIÓRA VALÓ BEJELENTKEZÉS:  

30-2657191 VAGY A 30-7522412 

 

HAJGYÓGYÁSZATI ÉS HAJBEÜLTETÉSI KLINIKA 

 

“EGY KLINIKA IGAZOLT SEBÉSZ 
SZAKORVOSOKKAL, A MŰTÉT 

KEZDETÉTŐL A VÉGÉIG” 
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