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BACKGROUND

Trychodrogeria to sklep internetowy z profesjonalnymi kosmetykami do pielęgnacji skóry głowy i włosów, które są także

nazywane trychokosmetykami. W bogatym asortymencie sklepu znajdują się preparaty najlepszych producentów na

świecie, które na codzień są wykorzystywane w pracy trychologów. To właśnie dzięki ich wiedzy, doświadczeniu

i zaangażowaniu opracowaliśmy ofertę naszego sklepu, która w naszym odczuciu stanowi zbiór najskuteczniejszych 

produktów w zmaganiach z najbardziej złożonymi problemami włosów i skóry głowy. W ofercie sklepu oprócz

kosmetyków trychologicznych o charakterze pielęgnacyjnym i leczniczym udostępniamy suplementy diety, które 

w istotnym stopniu zwiększają efektywność podejmowanych kuracji trychologicznych. Stworzony przez nas sklep

zrodził się z naszej pasji do piękna i włosów. Naszym celem także jest stworzenie przestrzeni, w której  pomoc odnajdą

przede wszystkim osoby poszukujące profesjonalnej pomocy doświadczonych specjalistów z zakresu trychologii 

i dziedzin komplementarnych takich jak dermatologia, dietetyka czy psychologia. Stąd trychodrogeria to nie tylko sklep!
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Integralnym elementem sklepu internetowego Trychodrogeria jest projekt pod nazwą Pogotowie Trychologiczne. Jego

podstawowym celem jest propagowanie wiedzy o trychologii w społeczeństwie poprzez działania prowadzone w Internecie

oraz w przestrzeni publicznej. Aktywność ta jest realizowana przez wszystkich partnerów Programu m.in. z wykorzystaniem

posiadanych kanałów informacyjnych, takich jak strony internetowe i media społecznościowe oraz różnego typu

wydarzenia  organizowane przez Partnerów z gościnnym udziałem wszystkich podmiotów z sieci partnerskiej

i pod patronatem Trychodrogerii jako inicjatora i lidera Programu. Drugim celem Trychodrogerii jest zwiększenie

dostępności do usług trychologicznych za pośrednictwem platformy sprzedażowej jaką stanowi sklep internetowy.  Poprzez 

wskazane działania chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego grona osób borykających się z, bardzo często niezwykle

złożonymi, problemami skóry głowy i włosów.  Doświadczenie i wielodyscyplinarna wiedza specjalistów, którzy przystąpili

do programu Pogotowie Trychologiczne daje możliwie najwyższą gwarancję podjęcia skutecznej terapii trychologicznej,

której kluczowym elementem jest właściwe zdiagnozowanie problemu.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trychologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki zajmującą się schorzeniami skóry głowy i włosów, anatomią, fizjologią

i patologią włosów. Interdyscyplinarność wymaga od współczesnych trychologów posiadania wiedzy z pogranicza 

medycyny, kosmetologii, fryzjerstwa, dietetyki, medycyny estetycznej psychologii i fizjoterapii kosmetycznej. Pomimo

rosnącej popularności trychologii, głównie dzięki działaniom marketingowych wielkich koncernów kosmetologicznych, 

trychologia jak również specyfika pracy trychologa pozostają mało rozpoznawalne w szerszym aspekcie społecznym. 

Dodatkowo  przekaz medialny  podporządkowany partykularnym celom producentów kosmetyków do włosów i skóry 

głowy zniekształca, a nawet znacząco spłyca, rzeczywistą specyfikę pracy trychologa, a tym samym złożoność trychologii

jako bardzo wyspecjalizowanej wiedzy. Program Pogotowie Trychologiczne stanowiący jeden z filarów działalności

Trychodrogerii tworzy platformę dla wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy różnymi aktorami na rynku

trychologicznym. Tworzą go trycholodzy oraz producenci profesjonalnych trychokosmetyków, dystrybutorzy tych 

preparatów i punkty ich sprzedaży z jednej strony, a z drugiej nabywcy tych produktów oraz osoby poszukujące 

najlepszych specjalistów w zakresie schorzeń skóry głowy i włosów. Sprawna integracja obu stron staje się podstawą

współczesnej trychologii, szczególnie w kontekście rosnącej liczby produktów na rynku, które nie spełniają 

standardów produktów do profesjonalnego użycia trychologicznego oraz nadal istniejącego braku uregulowań prawnych

dotyczących zawodu trychologa, co często prowadzi do nadużywania tego terminu przez osoby nie uprawnione, a to 

w rezultacie podważa wizerunek trychologa w społecznej świadomości. Projekt Trychodrogerii został stworzony także po

to, by za pośrednictwem internetowej, czyli powszechnie dostępnej platformy sprzedażowej, wzmocnić zaufanie do

środowiska trychologicznego poprzez sprzedaż najwyższej jakości trychokosmetyków stosowanych w profesjonalnych 

kuracjach trychologicznych oraz poprzez udostępnienie usług najlepszych specjalistów  w wyspecjalizowanych gabinetach

trychologiccznych zlokalizowanych na terenie całego kraju.
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