
Do jakiego specjalisty udałeś się po pomoc?

Kto poradził Ci wizytę u trychologa?

Jak często myjesz włosy?

Z jakim problemem zgłosiłeś się do trychologa?

Jak radzisz sobie z problemami 
skóry głowy lub włosów?

POLAK U TRYCHOLOGA
Raport z badania
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Trycholog Endokrynolog InternistaDermatolog Dietetyk

����
Domowe 
sposoby

����
To zależy od 

problemu, nawet 
do pół roku

����
Dopiero po okresie 3 miesięcy 
włosy zaczynają się regenerować

���
Tydzień, dwa i powinny się 
pojawić pierwsze oznaki 
poprawy

����
Czasami nawet rok 
lub kilka lat

����
Pomoc trychologa

���
Różne metody

����
Porady różnych 

specjalistów
����
Apteczne 
suplementy

?

Nikt, 
umówiłem się 

od razu

Wypadanie 
włosów

Łupież Silne 
przetłuszczanie 

się włosów

Brak porostu 
włosów

Zniszczone, 
suche włosy

LekarzZnalazłem informację 
w Internecie

Znajomi

Sam szukałem 
pomocy i trafiłem 

do trychologa

���� ���
Swędząca

i sucha  skóra 
głowy
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Czy kontrolowałeś wcześniej 
stan swoich włosów u trychologa?

Nie, nie miałem pojęcia,
że istnieje taki specjalista

Korzystałem wcześniej
z różnych innych porad

Tak, regularnie
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����

���

Tak, dlatego szukam 
profesjonalnej pomocy ����
Tak, utrata włosów jest dla 
mnie poważnym problemem����
Będzie to dla mnie trudne, 
ale poradzę sobie����
Nie boje się, to naturalny 
proces���
Tak, na pewno będę mieć 
depresję z tego powodu

���
Nie przejmuję się utratą 
włosów���

Ile czasu Twoim zdaniem trwa terapia 
trychologiczna?

Czy problemy z włosami przekładają się na 
Twoje samopoczucie?

Dlaczego zdecydowałeś się skorzystać
 z usług trychologa?

Czy używasz dodatkowych preparatów 
do pielęgnacji lub wzmocnienia włosów?

Czego oczekujesz po wizycie u trychologa?

Jakie znasz nowoczesne metody leczenia 
problemów skóry głowy i włosów

����
Realizacji zabiegów 
hamujących proces 
wypadania włosów

���
Profesjonalnej porady 
w zakresie pielęgnacji, 

suplementowania 
włosów

Profesjonalnej pomocy 
i przeprowadzenia 

badania stanu włosów 
i skóry głowy
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Kompleksowego 
podejścia 

do rozwiązania 
mojego problemu

Żadnych, zanim trafiłam do specjalistycznej 
placówki trychologicznej

Nie miałem pojęcia, że trychologia to tak nowoczesna 
dziedzina w zakresie problemów ze skórą głowy i włosami

Byłem świadomy, że innowacyjne technologie mogą 
pomóc w leczeniu

Udałem się do trychologa ponieważ orientują się, że 
indywidualne terapie to obecnie przyszłość w kuracji 

włosów

����
Traci na tym mój wizerunek 

w życiu zawodowym 
i prywatnym

���
Tracę pewność siebie w 

kontaktach personalnych

����
Pogarsza się moje ogólne 

samopoczucie

���
Nie ma to wpływu na 
moje samopoczucie

���
Kosmetykiem 
do mycia ciała 

����
Suplementy 

wzmacniające włosy

����
Odżywki i maski

����
Nie używam dodatkowych 

prepratów

����
Preparaty, mające zahamować 

wypadanie włosów

���
Oleje lub preparaty 

do olejowania

���
Nie wiem, co warto 

stosować

����
Szamponem 
leczniczym

����
Dostosowanym 

do mojego 
rodzaju włosów

����
Wybieram różne 

szampony 

����
Pomagającym 
zwalczać moje 

problemy 
z włosami

����
Tracąc włosy czuję się 

mniej atrakcyjny

����
Staram się tym 
nie przejmować

Czy boisz się utraty włosów?

Jak według Ciebie można zapobiegać utracie 
włosów i chorobom skóry głowy?

Jakim szamponem myjesz włosy?

Codziennie Co drugi dzień
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Raz w tygodniu

Czy uważasz, że wypadanie włosów może być 
spowodowane innymi problemami w organizmie?

Tak, włosy odzwierciedlają 
kondycję organizmu ����
Tak, jest to spowodowane 
również brakiem witamin����
Nie, za problemy odpowiada 
skóra głowy

Nie, wypadanie włosów, nie jest 
objawem innych chorób���

���

����
Szybko zgłosić się 

do trychologa lub lekarza, 
gdy zauważymy pierwsze 

niepokojące sygnały

����
Przyjmować suplementy 

wzmacniające włosy

���
Nie, to kwestia 

genów 

����
Odpowiednio 

pielęgnując włosy 
i skórę głowy

����
Unikając nadmiernego 

stresu

����
Prawidłowo 

się odżywiać
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*Badanie "Polak u trychologa" w formie ankiet przeprowadził Instytut Trychologii na przełomie październik - styczeń 2020 na próbie 1085 respondentów.  

zaczęły mi wypadać włosy, chcę zatrzymać 
ten proces����
borykam się od dłuższego czasu ze złą 
kondycją moich włosów i szukam 
profesjonalnej pomocy

����

mam problemy ze skórą głowy����
chciałam/em sprawdzić kondycję włosów, 
aby poprawić ich wygląd���

PłećWiek badanych


