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BlueMagic Group është klinikë e specializuar në 
Transplantin e Flokëve me cilësinë më të lartë në 
treg, me teknikat FUE SAFIR dhe DHI CHOI PEN, së 
bashku me trajtimin më të mirë të PRP-s, duke
përdorur teknologjinë dhe metodat më të fundit 
për të siguruar rezultate maksimale për çdo
pacient!

01. RRETH
BLUEMAGIC GROUP

04BlueMagic Group

Të qenit lider të transplantit
të  flokëve, në tregjet në të

cilat operojmë.

VIZIONI YNË
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02. PËRSE PACIENTË NGA E GJITHË
BOTA MBËSHTETEN TEK NE?

SHUMË E THJESHTË!
NE MUND TË NDRYSHOJMË
JETËN TUAJ!

@bluemagicgroup

@bluemagicgroup

@bluemagicgroupclinic

https://www.youtube.com/watch?v=7Qj2nVxQwuI&t=12s
https://www.youtube.com/channel/UC6zsn59JBMobdHBY-u4mwhw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/bluemagicgroup
https://www.instagram.com/bluemagicgroupclinic/
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03. SHTYPI & MEDIA PER
BLUEMAGIC GROUP

Jemi në shtyp

dhe shume te tjera...

Ne ofrojmë eksperiencë BlueMagic
dhe jo vetëm transplantin e flokëve.
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Çmimet tona I paraqitur në

E vetmja klinikë e transplantit të flokëve qe u shfaq në
Bloomberg

BLUEMAGIC GROUP KRENOHET ME TË
SHERBIME SUPERIORE TE TRANSPLANTIT TE FLOKEVE...

Bloomberg është lider global në të dhënat e 
biznesit dhe financave, lajme dhe njohuri të
ndryshme. Duke përdorur fuqinë e
teknologjisë, biznesi i Bloomberg lidh 
vendimmarrësit e botës me informacione të 
sakta mbi tregjet financiare dhe i ndihmon 
ata të marrin vendime më të shpejta
dhe më të zgjuara.

Fillo Videon

Prania jonë në
New York Time Square

Street, SHBA

Fillo Videon

https://youtu.be/zLK_4jYjfg8
https://youtu.be/zLK_4jYjfg8
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04. LIBRI YNË
Gjërat që duhet të dini për mbjelljen e flokëve

Libri është shkruar për të ndihmuar meshkujt dhe 
femrat që vuajnë nga humbja e flokëve, duke dhënë 
informacion në lidhje me moshën, gjenetikën ose 
mënyrën e jetesës, dhe duke I mbështetur ata për të 
konsideruar opsionet më të përshtatshme në
dispozicion të tyre.

Libri ofron një përmbledhje të hollësishme të indus-
trisë së mbjelljes së flokëve, paraqet Turqinë si një 
udhëheqëse botërore në zhvillimin dhe përdorimin e 
teknikave të përparuara dhe diskuton në mënyrë 
gjithëpërfshirëse eksperiencën  e pacientit nga fillimi 
në fund.

Në përfundim, botimi është bërë për t’ua bërë më të 
lehtë se kurrë pacientëve  kuptimin e procesit, për t’i 
ndihmuar ata të dinë se çfarë të presin dhe më pas të 
zgjedhin klinikën e duhur.

Qëllimi ynë, me librin tonë të ri, është të përmirësojmë 
transparencën në të gjithë industrinë dhe ta bëjmë 
informacionin jetik më lehtë të arritshëm për ata që 
konsiderojnë një transplant flokësh duke i mbështetur 
ata ndërsa marrin një vendim të informuar që u
përshtatet atyre.

https://www.amazon.com/NEED-KNOW-ABOUT-HAIR-TRANSPLANT/dp/1527267547
https://www.amazon.com/NEED-KNOW-ABOUT-HAIR-TRANSPLANT-ebook/dp/B08D2GPMHF
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05. SPECIALIZIMET
TONA

Transplantimi
i mjekrës

Safir
Mikro FUE

DHI
Implantimi

Mbjellja e
flokëve Afro

Metoda
manuale

Mbjellja e
flokëve për gra

Mbjellja
e vetullave

Trajtimi
PRP

Kjo teknikë e avancuar lejon saktësi më të 
madhe në hapjen e mikrokranaleve duke 
bërë prerje të thella, pastërtia e tehut 
minimizon çdo rrezik të infeksionit dhe më 
në fund mund të sigurojë një numër më të 
madh të folikujve .

MIKRO FUE-ZAFIR

Hapat e Procesit

Përzgjedhja dhe nxjerrja e rrënjëve më të mira

Ruajtja e rrënjëve

Mikro kanalet

Mbjellja e rrënjëve

1

2

3

4
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Hapat
e Procesit

Kjo është teknika më e fundit në tregun e
mbjelljes së flokëve, vecantia e saj konsiston në 
implantimin e drejtpërdrejtë të folikujve, pa 
pasur nevojë për krijimin e Mikro Kanaleve.

DHI-Choi Pen

Përzgjedhja dhe nxjerrja
e rrënjëve më të mira

1

Konservimi i  rrënjëve

2

Mbjellja direkte
e rrënjëve

3

Teknika manuale konsiderohet "Ajka e ajkës" së mbjelljes së 
flokëve. Mund te aplikohet vetem nga nje mjek posaçerisht i
specializuar dhe me eksperience te gjatë, arsye për të cilën
ofrohet vetëm nga klinika elitare.

Ajo që e bën këtë metodë kaq të veçantë është ekstraktimi i
rrenjëve një nga një manualisht në vend të përdorimit të një 
mikro-motori, duke lejuar një ruajtje totale të zonës dhuruese, 
madje edhe për llojet delikate te skalpit, dhe ruajtjen 100 % të 
rrënjëve.

Mbjellja Manuale e Flokëve Me
teknikën FUE SAFIR dhe DHI
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06. KLINIKA JONË
BlueMagic Group e ka selinë qëndrore në Londër ndërsa operacionet e mbjelljes së 
flokëve, zhvillohen në kushtet më të sigurta në klinikën me standarte te aprovuara nga JCI 
& FDA në Stamboll, Turqi.
 "JCI" garanton, përmes vëzhgimit të kujdesshëm, që programet e specializuara të
organizohen në përputhje me rregulloren në menaxhimin e rreziqeve ose dëmtimeve, për 
të parandaluar infeksionet dhe për të monitoruar vazhdimisht çdo rezultat në mënyrë që 
të sigurojnë sigurinë dhe mirëqenien e pacientit.

Pse është e rëndësishme të ketë një akreditim? Sepse ndihmon në përcaktimin nëse një 
institucion plotëson ose tejkalon standardet minimale të cilësisë.

15+
Vit

Eksperience

21K+
Transplantimi

i flokëve

365
Ditë, përkujdesje

maksimale
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07. KANALI YNË 
YOUTUBE

ZBULO KËTU PËRSE NA 
ZGJEDHIN PACIENTË
NGA E GJITHË BOTA!

https://www.youtube.com/channel/UC6zsn59JBMobdHBY-u4mwhw/videos?view_as=subscriber
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0 . PAKETAT 
GJITHËPËRFSHIRËSE
Përvoja juaj BlueMagic do të përfshijë:

Hotel luksoz me 5 yje (4 ditë dhe 3 netë, përfshirë mëngjesin).

Shofer privat / Të gjitha transferimet e përfshira.

Agjent privat.

Përkthyes në gjuhë të huaj.

Trajtim me PRP.

Medikamente post-operatore.

Garanci e perjetshme.

Spital me akreditim JCI dhe FDA.

Rezultati i garantuar dhe dendësia maksimale

12 muaj kujdes pas operacionit.
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09. KOMUNITETI EKSKLUZIV 
I PARTNERËVE TE BMG

Zbuloni vendet e bashkëpunimeve tona

Mbretëri
e Bashkuar

Amerikë Itali Shqipëri Australi Brazil

Kanda Francë Gjermani Greqi Irland Norvegji

Portugali Spanj Suedi Svicër
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1 . OPSIONET 
FINANCIARE

Ne jemi e vetmja klinikë në Turqi
që japin keto shërbime financiare....

Secili pacient mund të plotësojë kërkesën e tij dhe të marrë një përgjigje para-pranimit 
në vetëm 60-80 sekonda!

Procesi i thjeshtë i aplikimit 

Aplikimi në internet zgjat vetëm disa minuta.

Normat konkurruese të aplikimit 

Normat konkurruese me një larmi opsionesh

Koha e shpejtë e përgjigjes 

 Merrni një ofertë brenda 24 orëve  

Terma fleksibël 

Merrni hua nga 1000 në 2.5 milion over gjatë periudhave të ndryshme

në varësi të nevojave tuaja.

Këste nga 6 deri në 60 muaji
Vetëm për pacientët nga UK
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11. KOMENTET MBI 
BLUEMAGIC GROUP

5/5 4.9/5 4.9/5

Përshendetje, unë u mbështeta në ...

Përshendetje, unë kam bërë transplantin e flokëve në BlueMagic 
Group, jam shumë i kënaqur me rezultatet, është një nga klinikat më 
të mira të mbjelljes së flokëve në Turqi, unë do t'i rekomandoja 
sepse ata do të kujdesen që ju të jepni rezultatet më të mira.

Julien Zlatea - Rumani

Pritshmërit e mija janë tejkaluar...

Gjithçka ishte ashtu siç thanë se do të ishte. Ata ishin shumë të mirë 
dhe profesional, të gjitha pyetjet e mia morrën përgjigje. Tani e 
vetmja gjë që duhet të shohim është që flokët e mi të rriten dhe 
shpresojmë që do të jenë të shëndetshëm!

Marija Djuric - Serbi

Klinikë e mirë dhe e sinqertë ...

Punonjësit e Klinikës ishin shumë të sjellshëm dhe të sinqertë.
Unë jam japonez ... Megjithëse kishte pengesa gjuhësore midis 
turqishtes dhe japonishtes, punonjësit e klinikës u kujdesën me të 
vërtetë për mua dhe përvojën time.
Nëse një ditë do të kem një seancë të dytë, BlueMagic do të jetë 
përsëri zgjedhja ime.

Kazuki nga  - Japonia

https://www.google.com/search?safe=active&biw=1536&bih=754&sxsrf=ALeKk00WeCCDbcPR7ajaVBBVmiFy0Ii-Vg%3A1605123832696&ei=-D6sX4eFKo653APTqr-gCw&q=bluemagic+group+london&oq=bluemagic+group+london&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1D2xBdYhOAXYPzhF2gAcAB4AoABAIgBAJIBAJgBCqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiH4fieoPvsAhWOHHcKHVPVD7QQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?safe=active&biw=1536&bih=754&sxsrf=ALeKk00nQa4GNHNWmDGZOqRAZatXTJ7xOg%3A1605124273710&ei=sUCsX5LsKvLrrgTonoWIBg&q=bluemagic+group+reviews&oq=bluemagic+group+reviews&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1CHXViofWCWf2gAcAR4AYABAIgBAJIBAJgBCKABAaoBB2d3cy13aXrIAQTAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjSiJ7xofvsAhXytYsKHWhPAWEQ4dUDCA0&uact=5
https://www.provenexpert.com/bluemagic-group-hair-transplant-professionals/
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Shërbimi ndaj klientit është 10/10

Shërbimi ndaj klientit është 10/10, ata më shpjeguan të gjithë proce-
durën në detaje dhe madje u kthyen në gjërat që nuk i kuptova, 
duke iu përgjigjur çdo pyetjeje që kisha për qetësinë time. Përvoja 
ime në Klinikë ishte më se e kënaqshme!

Adam Uber - Mbretëria e Bashkuar

Procedurë pa dhimbje dhe kirurgë profesionistë!

Procedura ishte pa dhimbje dhe stafi shumë profesional.Nuk kisha 
frikë fare.Hoteli ishte më i miri që kam parë në jetën time.Kirurgu 
dhe ekipi i tij mjekësor ishin shumë miqësorë, profesionistë dhe të 
përgjegjshëm ndaj nevojave të mia.Operacioni  është bërë në 
vetëm 6 orë!

Daniel Marquez - Meksikë

Shumë i lumtur me procesin!

Që nga fillimi, rrugëtimi  im nga aeroporti në klinikë, përfshirë
transportin dhe akomodimin, ishte i përsosur! Shumë i lumtur me 
gjithçka.

Mathew Campbell - Irlandë

Ju duhet ta lexoni këtë !!!Shumë i besueshëm.

Nuk mund të tregoj sa skeptik isha dhe sa kërkime bëra (orë të tëra) 
dhe gjithçka u pagua duke më çuar në klinikën e duhur. Nuk mund 
t’i falenderoj mjaftueshëm këta njerëz.Unë mendoj se kjo klinikë 
ishte e duhura për mua dhe nuk mendoj se mund ta kisha arritur 
këtë me ndonjë klinikë tjetër.

Joseph Bua Otema - Uganda

Rezultate të mahnitshme!

Flokët duken natyrale dhe shërbimi  i shkëlqyeshëm. Kushëriri im 
dhe unë bëmë transplantin 5 muaj më parë dhe ne jemi më se të 
kënaqur me rezultatin, e rekomandojm 100%.Nëse doni të jeni krenar 
për pamjen dhe flokët tuaj me punën e mjekve shumë të kualifikuar, 
zgjidhni BlueMagic Group. Gjithashtu, shijuam qytetin e bukur të 
Stambollit me staf miqësor dhe shërbime me 5 yje!

Arben & Astrit - Maqedoni
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Klinikë e besueshme dhe profesionale

Në 2018, të jesh tullac nuk është një detyrim, është një zgjedhje!

Ka shumë teknika të transplantimit që mund të zgjidhin këtë 
shqetësim estetik. Falë BlueMagic Group, unë zbulova një klinikë 
serioze, të besueshme dhe profesionale nga të gjitha pikëpamjet.

Andrea Mantovani – Itali

Stafi fantastik dhe ndjekja në kohë

BlueMagic është një klinikë e mbjelljes së flokëve e përgatitur 
shumë mirë. Stafi i tyre fantastik ndjek rregullisht dhe menjëherë. 
Jam rehatuar që nga momenti kur kam bërë transplantin në
BlueMagic.

Giuliano Baku - Shqipëri 

Unë e rekomandoj këtë kompani për të gjithë.

Jam shumë i kënaqur me mbjelljen e flokëve. Të gjithë ishin profe-
sionistë dhe kujdeseshin shumë për mua që nga momenti kur unë 
zbrita në aeroportin e  Stambollit. Këshilltari im mjekësor ishte
fantastik që nga fillimi dhe organizoi gjithçka në mënyrë të përsosur. 
Faleminderit mjekut, dhe të gjithë të tjerëve për një përvojë positive.

Nicolae Florea - Bullgari

I mahnitur dhe kaq i lumtur me mbjelljen e flokëve

Këtë kompani të quajtur BlueMagic Group e gjeta në fund të vitit 2019 
për transplantimin e flokëve. Më duhet të them tani është viti 2020 
dhe unë bëra transplantimin dhe jam i habitur dhe kaq i lumtur me 
operacionin që kam bërë,  është një nga kompanitë më të mira të 
mbjelljes së flokëve në Stamboll. Stafi është shumë profesional dhe i 
kujdesshëm dhe me të vërtetë kujdeset për pacientët e tyre.

Samir Umar - Indi

Faleminderit shumë për shërbimin tuaj fantastik.

Një nga përvojat më të mira të jetës time! Pa fjalë se si ka
ndryshuar jeta ime! Unë jam përsëri gjallë !! E rekomandoj pafund!!

Paulo Ricardo - Brazil 



Të ndershëm dhe modest

Që nga dita e parë që mora një përgjigje dhe ndihmë të men-
jëhershme, çdo pyetje e imja u sqarua dhe konsulenti  im mjekësor 
më bëri gjithçka më të lehtë. Përvoja ime në klinikë ishte e 
shkëlqyeshme, operacioni shkoi mirë dhe ata më trajtuan si familje.

Abel Tesfamariam - Eritrea

Përvoje mire edhe në situatën COVID-19

Përvojë shumë e mirë e përgjithshme me BlueMagic Group. Pas kon-
sultës vendosa të shkoj direct edhe pse në kushte Covid, nuk ishte 
aspak problem. Më është caktuar një konsulent  mjekësor, të cilin e 
falënderoj për ndihmën e tij, për të më drejtuar gjatë gjithë procesit 
dhe për të organizuar gjithçka.

Panos Nikopolitidis - Greqi

Shumë profesional dhe ndihmues

Jam i lumtur që gjeta këtë klinikë, gjithçka shkoi normalisht nga fillimi 
në fund. Procedura shkoi mirë, në të vërtetë nuk ndjeja asnjë dhimbje 
dhe tani po pres rezultatet. Një falenderim i veçantë për konsulentin 
tim i cili ishte fantastik që në fillim, shumë profesional dhe gjithmonë 
i disponueshëm. Nëse po mendoni të bëni një transplant flokësh, 
shikoni këtë kompani, nuk do të zhgënjeheni.

Andreas Tofias - Qipro 

Staf i respektueshëm dhe klinika më e mirë nga të gjithë.

Ekstremisht ndryshe nga shumë klinika të tjera.Unë kam qenë në 
kontakt me stafin me të vërtetë të respektuar.

Carlos Alvarado Mora - Spanjë

Ekipi më bëri të ndihem e veçantë.

Unë bëra një hulumtim 1 vjeçar dhe kur u takova me BlueMagic Group 
menjëherë e dija se ishte klinika e duhur.Këshilla perfekte dhe profe-
sionale, klinikë moderne dhe profesionale.Ekipi mjekësor më bëri të 
ndihem mirë.Tani mezi pres që rezultatet e mia të fillojnë të shfaqen. 
Faleminderit të gjithë ekipit!

Ruben Plummer - Panama
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Ekip shumë mbështetës!

Jam i lumtur që e hasa këtë klinikë, pasi gjithmonë kam dashur të 
fitoj më shumë besim. Ata ishin shumë të mbështetës.

Mehdi Boudjoghra - Francë

Përvojë e shkëlqyeshme në Stamboll

Kontaktova  Klinikën BlueMagic pse isha i interesuar për një trans-
plant flokësh dhe u kontaktova nga një konsulente shumë e mirë. 
Ajo ishte shumë e sjellshme dhe profesionale me punën e saj dhe iu 
përgjigj të gjitha pyetjeve që i bëra pa asnjë hezitim. Në përgjithësi, 
ishte një përvojë e shkëlqyer në Stamboll dhe mezi pres të shoh 
rezultatet e flokëve në të ardhmen e afërt

Giovanni Dagher - Liban

Ekip i sinqertë, i mirë dhe profesional

I përkushtuar, i sinqertë, profesional, i sjellshëm dhe tepër efektiv 
me komunikimin.Konsulenti  im mjekësor ishte jashtëzakonisht 
mbështetës në të gjitha pyetjet e mia. Unë e rekomandoj shumë 
këtë klinikë për këdo që kërkon një përvojë të ndryshimit të jetës.

Daniel Pal - Fixhi

Shumë i kenaqur!

Asistentja ishte shumë profesionale dhe e sjellshme dhe më ndiqte, 
duke më dhënë të gjithë informacionin që më duhej. Jam shumë i 
kenaqur

Claudio Dorotea - Portugali

Një nga klinikat më të mira në Turqi!

Këshilla shumë të hollësishme, cdo hap i  procedurës dhe shërbi-
meve të përfshira ishte I vërtetë. Pa dyshim, një nga klinikat më të 
mira në Turqi.Klinika sterilizohej çdo 20 minuta dhe operacioni im u 
krye nga kirurgu kryesor. Faleminderit

Jusuf Sideeq dhe MuhammedSajad
- Afganistan dhe Bangladesh
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NA NDIHMO PËR
TË NDRYSHUAR VETEN!
NE NUK OFROJMË  VETËM NJË TRANSPLANT
FLOKËSH, OFROJMË NJË EKSPERIENCË TË
PAHARRUESHME!

Stamboll
Klinika dhe zyrat e
konsulencës internacionale

Sisli Plaza E Blok B 1, 34360 Sisli 
34360 Istanbul, Turkey

Londra
Zyrat qëndrore dhe zyrat
e konsulencës internationale

BlueMagic Griup Ltd. 20-22 Wenlock
Road N17GU - London - UK

Tirana
Zyra e konsulencës
internazionale 

Myslym Shyri Pall 1,
Shk. 6 Ap 99

Email
office@bluemagiclinic.com

Kontakte
Angli - +44 20 3936 0689
Itali - +39 030 7641 043
New York - +1 646 809 7654

Website
www.bluemagiclinic.com

https://bluemagiclinic.com/
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