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EN 
ÖZEL 
GÜNE 
GERİ 
SAYIM

Hangi kadın hayatının en önemli 
gününde kusursuz görünmek 

istemez? Düğün öncesi cildinizi 
sıkı, dolgun, nemli ve ışıltılı bir 
görünüme kavuşturacak; inatçı 

bölgesel fazlalıklarla vedalaşmanızı 
sağlayacak kısa sürede etkili sonuç 

veren yöntemleri öğrendik.
Elif Tuncel

’AUTYbe

ÖNCE TEMİZLİK
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan 
Haytoğlu, cildinde derin bir temizlikle canlanma 
ve aydınlanma etkisi elde etmek isteyen gelin 
adayları için Hydrafcial uygulamasını öneriyor. 
Tüm cilt tiplerinin derinlemesine temizlenme, 
beslenme, nemlenme ve yenilenme ihtiyaçlarını 
karşılayan yeni nesil bir cilt bakım sistemi olan 
Hydrafacial, vakumlama sistemiyle anti-aging 
içeriklerin cildin derin tabakalarına ulaşmasını sağ-
lıyor. Bu işlemde önce derin bir temizlik yapılıyor, 
ardından cilde doğal meyve asitlerinden oluşan 
bir kür uygulanıyor. Cilt beslenirken aynı anda ölü 
hücrelerden, siyah noktalardan ve aşırı yağdan arı-
nıyor. Cildin problemine yönelik uygun serumlar 
kullanılarak ince çizgiler, cilt tonu düzensizlikleri 
ve lekeler tedavi ediliyor. Amerikan Sağlık Kurulu-
şu FDA onayı da olan Hydrafacial, kür olarak bir 
hafta arayla 4 seans uygulanıyor.

GENÇLİK AŞISIYLA YOĞUN NEM VE VOLÜM
Düğün öncesi ışıltılı bir cilde sahip olmak iste-
yenlere, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Gökhan Haytoğlu kısa sürede etkisini gösteren 
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H100 aşısını öneriyor. Bu uygulamanın temel 
amacı, ciltteki hiyalüronik asit miktarını artırmak. 
Aşının içeriğinde iki farklı yapıda saf hiyalüronik 
asit bulunuyor. Çapraz bağlı hiyalüronik asit 
cilde volüm etkisi yaparken, saf hiyalüronik asit 
cilde yoğun nem veriyor. Yüz, boyun, dekolte 
ve el sırtları başta olmak üzere kırışıklıkların ve 
sarkmaların olduğu her alana uygulanabilen 
H100 aşısı, doku kalitesini artırıyor. Ciltteki can-
lanma ve parlama etkisi 7 gün içinde başlıyor 
ilerieyen günlerde artarak devam ediyor. Tek 
seans önerilen uygulama, yılda 3-4 kez tekrar-
lanabiliyor. 

15 DAKİKADA BEBEKSİ BİR CİLT
İnce kırışıklıkların iyileştirilmesi, cilde parlak bir 
görünüm kazandırma, anti-aging amaçlı cilt 
yenileme, cilt tonunu düzenleme, cilt gevşekli-
ği, dekolte bakımı gibi spesifik sorunlara çözüm 
sunan Baby Face Beauty ile porselen görünüm-
lü bir cilde sahip olabilirsiniz. Estetik, Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü 
Yazar’ın düğün öncesi gelin adaylarına önerdiği  
Baby Face Beauty, cildin ihtiyaç duyduğu anti 
aging ürünlerin thulium lazer teknolojisinin yar-
dımıyla istenen cilt katmanına ulaşmasını sağ-
lıyor. Thulium lazer ışınları ile cildin yüzeyinde 
oldukça küçük çapta dakikada 6.000 civarında 
mikro-kanallar açılıyor ve cildin ihtiyacına göre 
seçilen A vitamini, C vitamini, Tranexamicacid, 
Resveratrol, kök hücre içeren nano partikükül-
lü Lasemd ampulleri cilt atına veriliyor. 

KOMBİNE TEDAVİLERLE ETKİLİ  
SONUÇLAR
Sculpture Polikliniği’nde gelin adayları-
nın düğün gününe mükemmel şekilde 
hazırlanmaları için programlanmış, yüz 
ve vücut bakımlarından oluşan özel 
iki paket var. Yüz hatlarını canlandırıp 
belirginleştirmek, taptaze bir ifadeye 
sahip olmak isteyenler için “4D Red 
Carpet Facelift” paketi bir harika! 
Bu paket, 20’li yaşların ortasından 
itibaren kaybetmeye başladığımız 

kolajen, elastin ve hiyalüronik 
asit üretimlerini tetikleyip üst 
düzeye çıkaran ve yüzdeki vo-
lüm kaybının önüne geçerek 
daha gergin, daha sıkı bir cilt 
ve daha mutlu bir ifadeye 
kavuşmanızı sağlayan Işık 
Dolgusu, Botoks, Me-
zolift ve Q-Switch Lazer 
işlemlerini bir arada sunan 
mucizevi bir dizi uygula-
madan oluşuyor.

İĞNE UCUNDAKİ  
MUCİZE

İşe gözaltınızdaki mor 
halkalardan kurtulmakla başlayın. 

Işık Dolgusu, yüze yorgun bir ifade veren ve 

kozmetik kremlerle tam olarak giderilemeyen 
gözaltı sorunları için geliştirilmiş bir dolgu çeşi-
di. Ana içeriği hyalüronik asit olan ve cilde ışığı 
yansıtma kapasitesini geri vermek için üretilmiş 
mezoterapi ve dolgu tekniklerini birleştiren Işık 
Dolgusu, cildi yeniden yapılandırma komplek-
si; 8 amino asit, 3 antioksidan, 2 mineral ve 1 
vitaminden oluşuyor. Sonuç olarak gözaltındaki 
mor halkalar yok oluyor ve yüz canlanmış, taze 
bir ifade kazanıyor. Botoks ise minik kırışıklıkları 
açmak, yüze daha dinamik ve canlı bir ifade 
vermek için ideal. Dakikalar içerisinde yüzde-
ki ince çizgileri açan botoks, etkisini bir hafta 
içerisinde gösteriyor ve ortalama olarak 4-6 ay 
süreyle kalıcılığını koruyor.
Mezolift / Mezoterapi yöntemi cildin ihtiyacı 
olan hiyalüronik asit, antioksidanlar, vitaminler, 
mineraller ve amino asitlerin cilt altına minik 
iğnelerle uygulanması ve bu sayede cilde daha 
hızlı etki etmesini sağlayan bir uygulama. Bir 
hafta arayla, yüzün ihtiyacına göre ortalama 4 
seans önerilen Mezoterapi, cilde anında par-
laklık ve canlılık kazandırıyor. Etkileri ise 6-8 ay 
süreyle devam ediyor. Bebek gibi bir cildin son 
adımıysa, Q-Terra Q-Switched NdYAG Lazer. 
İnce çizgileri açma özelliğinin yanı sıra ciltteki 
ton eşitsizliklerini düzelten, ciltte yenilenme, 
gözeneklerde daralma, sivilcelerde azalma sağ-
layan bir yöntem. Tek seansta etkilerini gösteren 
uygulama, ihtiyaç duyulduğunda 21 gün sonra 
tekrarlanabiliyor. 

SIKI VE PÜRÜZSÜZ VÜCUDA GİDEN YOL
Veremediğiniz birkaç inatçı kilonuz ve içinde 
mükemmel görünmek istediğiniz büyüleyici bir 
gelinliğiniz mi var? O halde Sculpture Poliklini-
ği’nin kısa sürede forma girmenizi sağlayacak 
“Red Carpet Body” paketi tam size göre! 3 
seans Diyetisyen Danışmanlığı ve 6 seans özel 
Pilates dersiyle birlikte 4 seans Infrafit, 4 seans 
Endermolab, 2 seans Presso Terapi ve 2 seans 
Lipoliz Mezoterapisi içeren “Red Carpet Body” 
paketi 2-3 haftada uzun zamandır veremediği-
niz kilolarınızdan kurtulup daha sıkı ve selülitsiz 
bir vücuda kavuşmanız için tasarlanmış. 
Infrafit: Yoğun bir şekilde infraruj ışıkları altında 
aktif olarak 40 dakika boyunca yatay pozis-
yonda pedal çevirerek yapılan bu uygulamada 
kişinin terlemesi sağlanıyor. Bu sayede metabo-
lizma hızlanıyor ve yoğun terlemeyle beraber 
vücutta ısının da yüksek olması sebebiyle yoğun 
yağ birikintileri deri altında hareketlenerek eri-
meye ve likit hale dönüşmeye başlıyor. Bunun 
sonucunda da sağlıklı kilo vermenin dışında 
hareket halinde olan vücudun sıkılaşması ve 
toparlanması aynı zamanda da selülitlerden 
kurtulma hedef alınıyor.
LPG Endermolab Alliance: İncelme, selülit 
giderilmesi, sıkılaşma ve cilt yenilemeyi bir ara-
da sunan LPG’nin yeni Endermologie Alliance 
teknolojisi, bölgesel ve dirençli yağ depolarının 
giderilmesinde etkili. Selülitten dolayı oluşmuş 
portakal kabuğu görünümünde pürüzsüzleşme 
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