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OP. DR. GÖKHAN HAYTOĞLU
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
ildimizin
daha nemli, daha
sıkı ve ışıltılı görünmesini
kim istemez ki? İçeriden
dışarıya ışıltılı bir cilde nasıl
sahip olunur ve gençliğimizin
süresini
uzatabileceğimiz
antiaging uygulamasına dair tüm soruların cevabı olan H100
gençlik aşısını, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
Gökhan Haytoğlu Nişantaşı’ndaki yeni kliniğinde anlattı.
Gençliğimizin süresini uzatabiliriz
Geçen zamana rağmen genç görünmek yıllara meydan okumak
yer çekimine karşı koymak her yaş grubunun ortak arzusudur.
Yirmili yaşlar sonrası hyaluronik asit düzeyinin azalmaya başlaması
sonucu deri elastikiyeti azalır . Bu durum kırışıklık ve sarkmaların
ortaya çıkmasının en önemli nedenlerden biridir. Ciltteki hyaluronik
asit miktarını arttırmak gençlik aşısının temel amacıdır. Gençlik aşısının
içeriğindeki hyaluronik asit iki ayrı yapılandırmaya sahiptir. Hem cilde
volüm veren çarpraz bağlı hyaluronik asit hem de cilde su ve nem
veren saf hyaluronik asit formu mevcuttur. Bu sayede cildi doğal şekilde
nemlendirir. Cildin yaşlanma sürecini gerileterek daha genç daha sağlıklı
daha canlı yapıda olmasını sağlayarak; “yenilenme” ve dokularda
yarattığı “geri dönüşüm” sebebiyle H100 aşısı “gençlik aşısı” olarak da
anılmaktadır.
15 dakikanızı ayırmanız yeterli
Gençlik aşısı, enjeksiyon işleminin gerçekleştirileceği bölgeye yapılan
lokal anestezi sonrasında, cildin altına çok ince iğneler ile uygulanarak
15 – 20 dakika gibi bir sürede gerçekleştirilir.
Kırışıklıkları açalım ve sarkmaları donduralım
Yüz, boyun, dekolte ve el sırtları başta olmak üzere kırışıklıkların ve
sarkmaların olduğu alanlar ve cilt dokusunun gevşemeye başladığı
noktalara uygulanır.
İlk aşıdan itibaren etkisini farkettiriyor
H100 aşısı formunun etkisi, özellikle hacim ve yüzün yukarıya doğru
yapılanması hemen ortaya çıkar. Parlaklık ve canlılık 7 gün içinde başlar
ve aylar içinde artarak devam eder.
Yenilen bir cilt yüzeyi
Cildin kalitesinin artması,yüzeysel kırışıklıkların azalması, yeni
kırışıklıkların oluşumunun önünü geçilmesini, cilt lekelerinin
azalması, sigara ve olumsuz yaşam koşullarıyla oluşan solgun ve
yıpranmış cildin yenilenmesini sağlar. Ayrıca dışardan bir destek
olarak, cildimizin devamlı ışıltılı kalmasını destekleyen antioksidan
serumları öneriyorum. Yeni nesil geniş spektrumlu Skinceuticals
antioksidan serumlar ile kış aylarında cildi çevresel
saldırılardan korur. Pigmentasyon düzensizliğinin azalmasını
sağlayarak, kırışıklık ve haﬁf çizgilerin oranını düşürür. Cilt
ışıltılı ve homojen bir görünüme kavuşur. Hücre
yenilenmesini hızlandırır. Kolajen ve elastin
sentezini harekete geçirir. Cilt tarafından
emildikten sonra yıkansa dahi
etkinliğini devam ettirir. u

