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SON ESTETIK
DÜĞÜN ÖNCESI

DOKUNUŞLAR

Düğün günü olduğundan da güzel görün-
mek isteyen gelin ve damat adayları, kü-
çük dokunuşlarla büyük farklar yaratacak 
işlemlerin izini sürerken, biz de konuyu 
uzmanına danıştık; düğün öncesi hangi 
estetik uygulamaları kaç gün öncesinde 
yaptırabilir, ne gibi faydalar sağlayabiliriz 
sorduk. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, düğün öncesi es-
tetiğinde yapılabilecek sihirli dokunuşları 
anlattı. 
 
DÜĞÜN GÜNÜ VE IŞLEM TARIHI 
ARASINDAKI ZAMANA DIKKAT
Özellikle bazı estetik müdahaleler için dü-
ğün tarihinden önce, gelin ve damat adayla-
rı bir uzmana danışmalı ve cilt sorunlarına 
göre gereken tedaviyi uygulamaya başla-
malılar. Uygulamalar genel olarak acısız 
olsa da, kısa süreli kızarıklık veya çok hafif 
şişlikler meydana gelebilmektedir. Bun-
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Işıldayan bir cilt, dolgun 
dudaklar ve ekstra canlı 
bir görünüm... 
Düğün öncesi sihirli 
estetik dokunuşlarla hayal 
ettiğinizin de ötesinde 
etkileyici bir güzellik 
mümkün. Ancak doğru 
zamanlama ve doğru 
uygulamalarla... 

ile de çöküklerin ve çizgilerin altları doldu-
rularak yok edilebiliyor. 

DAHA CANLI VE DOLGUN DUDAKLAR 
Dudaklar için ise gelin adaylarının bir ay 
öncesinden hazırlık yaparak; biraz daha 
dolgun ve belirgin dudaklara kavuşmaları 
yine dolgu uygulamaları ile mümkün olu-
yor. Böylece, aslında bir yandan da dudak-
ların pürüzsüz, canlı ve dolgun görünmesi 
sağlanıyor. 
 
GÖZ ALTLARINDAN 
YORGUNLUĞUN IZLERINI SILIN 
Bir diğer uygulama ise özellikle düğün ön-
cesi yapılan hazırlıkların yoğun olması ile 
yorgunluk belirtilerinin göz altlarına yansı-
masının izlerini silmek için uygulanan göz 
altı ışık dolgusu. Göz altı morlukları ve göz 

çevresinde oluşan çökükler için bu uygula-
ma ile cildin ışığını yansıtmasını sağlamak 
ilk amaç oluyor. Ve akabinde ilk uygulama 
ile de gözle görülür ışıltı sağlanıyor. 
 
KISA SÜREDE GÜR VE 
DAHA SAĞLIKLI SAÇLAR 
Gelin ve damat adaylarının düğün günle-
rinde en hassas oldukları bir diğer nokta 
saçlar. Hal böyleyken, parlayan, gür ve sağ-
lıklı saçlar için kısa sürede sonuç verecek 
bir diğer uygulama ise saç mezoterapisi 
oluyor. Bu uygulama, bölgesel olarak küçük 
dozlarda özel mezoterapi iğneleriyle cilt 
içine verilerek uygulanıyor. Derinin orta 
tabakasında bulunan kılcal uçlarına ulaşan 
ilaç süratle etkisini gösteriyor. Böylece, kısa 
sürede daha sağlıklı ve gür saçlara sahip 
olunabiliyor.

dandır, bu görüntünün yok olması ve ya-
pılan tedavinin tam olarak etkisini göster-
mesi için düğünden iki veya üç hafta önce 
işlemleri gerçekleştirmek gerekir.
 
ALTIN IĞNE UYGULAMASI 
ILE CILTTE FILTRESIZ GÜZELLIK 
Özellikle gelin adaylarının düğün gecesi 
daha parlak, daha canlı ve daha güzel bir 
cilde kavuşması, yüz hatlarının belirginleş-
mesi ve damat adaylarının da dinlenmiş ve 
biçimli bir yüz şekline sahip olabilmesi için 
çeşitli bakım ve uygulamaların yapılabilir. 
Bu uygulamalar arasında özellikle düğün-
den 15 gün önce yapılacak cilt bakımının 
önemi büyüktür. Ayrıca yine yüz bölgesine 
uygulanacak olan altın iğne uygulaması ile 
cildin daha da pürüzsüz ve bebeksi bir gö-
rünüm kazandırılması hedefleniyor. 
 
KAZ AYAĞINA GEÇIT YOK 
Günümüzde özellikle gelin ve damat aday-
larının özel fotoğraf çekimleri büyük önem 
taşıyor. Durum böyleyken düğün günün-
den önce önerilen işlemelerden bir diğeri 
de botoks oluyor. Yüz bölgesindeki mimik 
çizgilerinden, alın, kaş arası ve göz çevre-
sindeki kazayağı dediğimiz kırışıklıklara 
kadar tüm bu sıkıntılardan kurtulmak iste-
yen adaylar için en etkili yöntem botoks uy-
gulaması. Kişiler, yapılan işlemler sonrası 
objektiflere daha rahat gülümsüyorlar. Yüz 
bölgesi için önerilen bir diğer uygulama da 
dolgu oluyor. Yüzdeki derin çizgilerin kay-
bolmasını sağlayan ve içinde hyalüronik 
asit ile birlikte uygulanan dolgu işlemleri 
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