


“Sağlık ve Güvenle Hizmetinizdeyiz”

* Tüm işlemlerimiz Uzman Doktorumuz (Cilt Hastalıkları Uzmanı) kontrolünde gerçekleştirilmektedir.



HAKKIMIZDA >>

SEVGİLİ MİSAFİRLERİMİZ

Çağımız eğitimin ve görsel ifadenin önem kazandığı bir 
dönemdir. Sağlık ve güzellik hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası olmuştur. Bu nedenle merkezimiz uzun bir 
tecrübe ve bilgi birikimini aktarma amacıyla 2007 yılı 
itibariyle kurulmuştur. Steril ve modern mekan anlayışını, 
klinik alanlarla bütünleştirip her dalda hizmet vermeyi 
planlamış, bu amaca yönelik üniteler hazırlanmıştır. 

Hizmetlerimiz; 
Lazerle Epilasyon (Alexandrite, Nd-YAG ve Diode Lazer) 
Medikal Cilt Bakımı
Botoks
Dolgu Uygulamaları
Ameliyatsız Yüz Germe (Örümcek)
Prp (Platelet Rıch Plasma)
Mezoterapi (Yüz, Vücut, Saç Uygulamaları)
Somon DNA
Dermaterapi - Dermapen Uygulamaları
Kimyasal Peelıng
Q Switch - Lazer İle Tedaviler
Bölgesel İncelme
Tırnak Mantarı, Distrofik Tırnak ve Batık Tırnak Tedavileri
Saç Dökülmesi Tedavisi (Saçlı Deri Prp Ve Mezoterapi)
Cilt Hastalıkları Tedavisi

Bizler sizler için huzurlu, güvenilir bir ortam hazırladık. 
Yarınlara daha sağlıklı, dinamik, genç ve güzel girebilmek 
için merkezimiz de paylaşımı bekliyoruz. 
Sevgiler...



EPİLASYON >>

LAZER EPİLASYON

Aşırı ve istenmeyen tüylere kalıcı çözümler sunan bir 
teknolojidir.  Tüm dünyada lazer epilasyon için en sık 
kullanılan ALEXANDRİTE (755 nm), DİODE (810 nm) 
ve ND-YAG (1064nm) lazerlerin hepsinin bulunması 
en ideal sonuca ulaşmamızda avantaj sağlamaktadır. 
Size en uygun lazer cihazını ile 10 yıldır sağlıklı bir lazer 
epilasyon ortamı sunmaktayız.

İĞNELİ EPİLASYON

Kliniğimizde, kişiye özel altın iğne kullanılarak lazer 
epilasyona uygun olmayan istenmeyen tüylerin 
giderilmesi imkanı bulunmaktadır.

• Merkezimizde son teknoloji hava soğutmalı Alexandrite ve ND-YAG ve Diode Lazer  bulunmaktadır.
• Her türlü cilt tipinde kalıcı, kısa sürede çözüm sunulmaktadır.
• Seans aralıkları yüz bölgesi için ortalama 4-6 hafta, vücut bölgesi için 6-8 haftadır.
• Seans sayısı kişinin cilt yapısına ve uygulama bölgesine göre değişmektedir.



DİODE LAZER >>

Diode lazer, 810 nm dalga boyundaki lazerlere verilen 
addır. Diode lazerler daha derine inerek kalın siyah olan 
kıl folikülün üstünde etkin tedavi sağlar.

Diode lazerler yüz, sırt, kol bölgeside etkili lazerlerdir. 
Tüm cilt tiplerinde kullanılabilir.

Kliniğimizde light sheer diode bulunmaktadır. Bu 
lazer tipini diğer diode lazer tiplerinden ayıran özellik 
vakum başlığı ile daha acısız ve kısa sürede etkin çözüm 
yaratmasıdır.



MEDİKAL CİLT BAKIMI >>
(OKSİJENLİ VE PROFESYONEL CİHAZLI CİLT BAKIMI)

PROFACİAL cilt bakımı cihazı derinlemesine cilt 
temizleme, peeling, gözenek temizliği(siyah nokta), 
cilt yenileme ve germe işlemlerini kombine eden bir 
yöntemdir. Tüm cilt tiplerine özel profesyonel ürünler 
kullanılır. İyontoferez başlık, ultrasonik başlık, hidro 
dermabrazyon başlık ve multi-polar radyofrekans başlık 
ile multifonksiyonel işlem imkanı verir. Oksijenli cilt 
bakımı ile de desteklenerek toksinlerin atılması sağlanır.



BOTOKS >>

Botoks, Clostridium botilinum bakterisinden üretilen 
bir proteindir.  Mimiklerimizi kullanmaktan kaynaklanan 
çizgilenmeleri azaltır ve oluşmasını engeller.

TEDAVİ İÇİN EN UYGUN BÖLGELER:
• Alındaki enine kırışıklıklar (alın çizgileri)
• Kaş arası çizgiler (çatma çizgileri)
• Göz çevresindeki ışınsal çizgiler (kaz ayakları)

AYRICA
• Boyun çizgileri
• Burun ucu kaldırma
• Üst dudaktaki ince ve yüzeysel kırışıklıklar (sigara 

çizgileri)
• Yüz ovalinin sağlanması
• Koltuk altı aşırı terlemesinin önlenmesi



DOLGU UYGULAMALARI >>

Zamanla oluşan kırışıklıklar, hacim azalmaları ve 
sarkmalarda doğal görünümlü iyileşmeler sağlayan tıbbi 
bir yöntemdir. 

TEDAVİ EDİLEBİLEN BÖLGELER:

• Gözaltı çukurluklar, morluklar, torbalanmalar
• Nazolabiyal çizgiler (gülme çizgileri; burun kenarından 

dudak köşesine uzanan çizgiler)
• Marionette çizgileri (dudak kenarından aşağıya inen 

çizgiler)
• Kaş arası derinleşmiş çizgiler (çatma çizgileri)
• Dudak üstü ince çizgiler(sigara çizgileri)
• Dudak şekillendirme ve dolgunlaştırma
• Elmacık kemiği ve yanak şekillendirme ile yüzde lifting
• El üstü hacim kayıplarının düzeltilmesi (el gençleştirme)
• Bazı sivilce ve yara izlerinin tedavisi



Elastikiyet kaybolmuş, sarkmış bölgeleri toparlamak, 
cilt kalitesini ve sıkılığını arttırmak için alerji yapmayan 
polidioksanon ameliyat ipleri güvenle kullanılmaktadır. 
Kişinin ihtiyacına göre ip çeşitleri belirlenir. Cildin 
sıkılaşması ve gerçek lifting etkisinin ortaya çıkması 
birkaç ayı bulur.

TEDAVİ BÖLGELERİ

• Kaş kaldırma
• Yanak sarkmaları
• Gözaltı torbaları
• Çene çizgisi
• Alın ve boyun çizgileri ve sıkılaştırma
• Kol ve bacak içi ile karın germe

AMELİYATSIZ YÜZ GERME - ÖRÜMCEK >>



PRP (PLATELET RICH PLASMA) >>
YÜZ, VÜCUT, SAÇ UYGULAMALARI

Kişinin kendi kanı alınarak özel cihazlar ve işlemler 
aracılığıyla büyüme faktörleri ve iyileştirici maddelerden 
zengin kısmı ayrıştırılarak, ince iğneler ve dermaroller 
aracılığıyla tekrar kişinin cildine verilmesidir. Doğal 
yollardan gençleşme ve yenilenme sağlar. Göz altı 
dahil tüm yüz, boyun ve dekolte bölgeleri, saç dipleri 
(dökülmeyi önleme ve saç çıkarma), el üstleri gibi 
pekçok bölgede kullanılabilir.



MEZOTERAPİ (MEZOLİFTİNG) >>
YÜZ, VÜCUT, SAÇ

Cilde dışarıdan uygulanan kremler, solüsyonlar üst 
tabakayı besler, canlandırır. Cildin asıl onarılması 
gereken kısmı orta ve alt tabakalardır. Mezolifting 
vitamin, oligopeptitler, antioksidanlar, hyalüronik asit, 
büyüme faktörleri gibi maddelerin karışımlarının, çok 
ince iğneler ve/veya dermaroller yardımıyla cildin orta 
tabakasına verilmesidir. Kolajen ve elastin gibi bağ doku 
elemanlarını arttırarak cildi yeniler ve sıkılaştırır.

KULLANIM ALANLARI 

• Cilt sarkmaları ve kırışıklıkları giderme (yüz ve vücut 
gençleştirme)

• Akne ve yara izlerinin giderilmesi, çatlak tedavisi
• Saç dökülmesinin önlenmesi ve saç canlandırma
• Leke tedavisi
• Selülit giderme ve bölgesel sıkılaşma



SOMON DNA >>

Somon DNA, somon sütünden elde edilen DNA 
molekülü ile birlikte hyaluronik asitten oluşur. Hacminin 
on katı su tutarak derinin nem dengesini sağlarken deri 
yenilenmesini de uyarır. Çok küçük iğneler yardımı ile 
deri altına seanslar halinde enjekte edilir. Cilt canlanır, 
parlaklık ve sıkılaşma gözle görülür.



DERMATERAPİ -
DERMAPEN UYGULAMALARI >>

Mezoroller ya da mikroiğneleme olarak da bilinir. 
Silindirik bir tamburun üzerine dizilmiş ince, özel olarak 
dizayn edilmiş çok sayıda iğneden oluşur. İğnenin 
simetrisi, yapıldığı materyal, iğne sayısı önemlidir. Cildin 
üst bölgelerine, en çok ihtiyaç duyulan vitaminler, 
peptitler, büyüme faktörleri gibi pekçok madde yüksek 
konsantrasyonda verilmiş olur.

ÖNERİLEN DURUMLAR
• Kırışıklıklar ve ince çizgileri azaltmak
• Saç dökülmelerini durdurmak ve saç köklerini yeniden 

canlandırmak
• Cilt lekelerini azaltmak
• Sivilce (akne) izlerinin tedavisi
• Cilt çatlaklarını onarmak
• Gözaltı torbalarını azaltmak



KİMYASAL PEELING >>

Donuk, solgun ve mat görünümlü cildi canlandırmak 
için, çeşitli kimyasal maddelerini kullanılarak, istenilen 
derinlikte cildin soyulmasına dayalı bir yöntemdir. Koyu 
renkli lekelerin, yüzeysel kırışıklıkların, akne ve akne 
izlerinin tedavisinde destek amaçlı kullanılır. Yıpranmış, 
parlaklığını kaybetmiş cilt tabakalarının dökülmesini 
sağlayarak ve alt tabakalarda yeniden yapılanma sürecini 
başlatıp, kolajen ile elastin üretimini uyararak genç ve 
homojen cilt elde edilmesini sağlar.



Q SWİTCH - LAZER İLE TEDAVİLER >>

DÖVME SİLME / KALICI MAKYAJ SİLME: 

Bu amaçla kullanılan en başarılı sistemdir.

KARBON PEELİNG:

Özellikle cilt lekelerinin giderilmesinde kullanılan, 
gözenekleri küçültüp cildi aydınlatan ve sıkılaştırma 
gücü ile gençleştiren bir tedavi yöntemidir. Lazerle yara 
ve kabuklanma olmadan cildi gençleştirir. Ayrıca akne 
ve akne izleri, yağlı cilt (sebore), rosacea (gül hastalığı) 
tedavisinde de kullanılır.

LEKE (MELAZMA) VE ÇİL TEDAVİSİ

TIRNAK MANTARI TEDAVİSİ



KAVİTASYON - ULTRAPORASYON >>

Kavitasyon, cildin dış yüzeyine uygulanan ultrasonun 
yayılması, yağ dokusundaki hücre sıvısında ani yüksek 
basınç değişikliklere dayanan bir yöntemdir.

  Bölgesel yağlanma ve selülitle ses dalgaları yardımıyla 
savaşan, cerrahi olmayan bir yöntemdir. Kavitasyon 
uygulaması ile oluşan köpüklenme ile önce genişleme, 
sonra patlama yaratır.

Kavitasyon denilen bu etki; yağı sıvılaştırıp hücrelerin 
duvarlarını tahrip ederek yağların yapısını bozar. Bu 
dokudaki yağ hücreleri ve açığa çıkan yağ asitlerini 
parçalayacak, lenf yolları sayesinde buralardan 
uzaklaştırılmaya çalışılır.

 Kavitasyon uygulamasında ilk seansta yağlı alanın 
kalınlığına göre değişen  2-10 cm arasında bir incelme 
görülebilir. Kavitasyonda sonraki seanslar haftada 2 
seans, daha sonra haftada 1 seans olarak devam edilir. 
Kişinin durumuna göre seans sayısı belirlenir.

Tedaviyi desteklemek için sağlıklı beslenme ve bol su 
içilmesi önemlidir.



KARBOKSİTERAPİ - LİPOLİZ >>

KULLANILDIĞI YERLER

1- Selülit ve bölgesel yağlanmaların tedavisinde tek 
başına veya kombine olarak.

2- Kırışıklık, deri sarkmaları, elastikiyet kayıpları
3- Çatlak tedavisinde,
4- Sedef hastalığında,
5- Atar ve toplardamar dolaşım bozukluklarında.
6- Venöz ülserlerde.

LİPOLİZ
Vücut ve yüz bölgesindeki yağ birikimlerini 
yok eden etkili bölgesel yağ eritme yöntemidir. 
Lipoliz uygulamasının en önemli özelliği ameliyat 
gerektirmeden yağlardan kurtulma olanağı vermesidir. 
Lipoliz tedavisinde soya Lesitini’nden elde edilen 
phosphatildycholine (fosfotidilkolin) maddesi 
kullanılmaktadır.  

Ameliyata uygun olmayan ya da istemeyen hastalarda 
alternatif olarak kullandığımız cerrahi olmayan bir 
yöntemdir. Lipoliz göz altı, çene altı, kollar, karın, bel, 
kalça, basen ve bacak bölgesindeki bölgesel yağların yok 
edilmesinde uygulanabilmektedir. Dengeli beslenme 
uygulandığı ve egzersizle desteklendiği sürece lipoliz 
tedavisi sonuçları kalıcıdır.

Karboksi terapi, Selülit, vücut yağ azaltılması, vücut şekillendirme, kilo kaybı, liposuction sonrası 
toparlanmalarda, yüz ve çene altı kırışıklıkları, cilt çatlağı,doğum çatlağı, skar doku tedavilerinde 
kullanılır. 

CO2 vücudumuzun yabancı olmadığı bir maddedir. Allerjik reaksiyon beklenmemektedir. 
Karbondioksit oksijene göre 20 kat daha hızlı dağılan bir gazdır. Uygulama sonrası bölgeye çevre 
dokulardan daha fazla oksijen gelir ve dolaşım hızlanır. Karbondioksit hızla uzaklaştırılır. Yağ yakımı 
artar.



TIRNAK MANTARI, DİSTROFİK TIRNAK VE 
BATIK TIRNAK TEDAVİLERİ >>

LAZERLE TIRNAK MANTARI TEDAVİSİ: 
Cilt altında yer alan mantar ve sporları lazer ışınının ısı 
etkisi ile karşılaşınca protein yapısı bozulur ve çözülmeye 
başlar. Lazerle tırnak mantarı tedavisi yaklaşık 20 dk 
kadar süren bir uygulamadır. Tedavi seanslar halinde 
planlanır. Bu durum kişiden kişiye göre değişmekte 
birlikte 2-4 seans yeterli olmaktadır. Tedavi sonrası gözle 
görülür değişikliklerin ortaya çıkması için süreye ihtiyaç 
vardır. Bu süre yine kişiden kişiye değişmekle birlikte bazı 
durumlarda 6-12 ay arası sürebilir.  

TIRNAK BATMASI: 
Batan tırnağınızı tamamen çektirmeyin, tırnağı tamamen 
çekilen hastaların büyük oranında yeni çıkan tırnaklarda 
tekrar tırnak batması meydana gelir. Çoğu zaman ise 
tırnak deforme olur ve bozuk yapıda uzar. Kliniğimizde 
ilerlemiş batık tırnak tedavisinde tırnağın sadece batan 
kısmı alınarak o bölgenin kök hücreleri (tırnağın yeniden 
uzamasını sağlayan) tamamen kurutularak (fenol ile 
kimyasal hasarlama) uzayan tırnağın tekrar batması 
engellenir. Lokal anestezi ile yapılır.

DİSTROFİK KALINLAŞMIŞ TIRNAKLAR: 
Tırnak kökündeki tırnağın yeniden uzamasını sağlayan 
hücreleri, iyileştirmek amacıyla yapılan ilaç enjeksiyonları 
ile hastalık olmayan ancak kalınlaşmış, yapısı bozulmuş 
tırnaklar düzelebilir.



SAÇ DÖKÜLMESİ TEDAVİSİ
(SAÇLI DERİ PRP VE MEZOTERAPİ) >>

Her türlü saç dökülmesinde etkili tedavi seçenekleri 
olan PRP ve saç mezoterapisinin dermaroller ile birlikte 
uygulanmasıyla daha etkili sonuçlar alınabilmektedir. 
Saçlı deriye özel iğneler ile mikroenjeksiyonlar yapılır. 
Kişinin kendi kanından ayrıştırılan özel maddeler ile 
birlikte ilaç karışımları yüksek konsantrasyonlarda saç 
köklerine verilir. Zayıflayan, incelen ve canlılığını yitiren 
saçlar zamanla eski sağlığına kavuşur.



CİLT HASTALIKLARI TEDAVİSİ >>

LAZERLE KILCAL DAMAR TEDAVİSİ

Bu amaçla kliniğimizde long pulse Nd-Yag lazeri 
kullanılmaktadır. Genellikle bir veya iki seans yeterlidir. 
Bazı damarlar daha fazla seans gerektirebilir. Yüzdeki ince 
kırmızı ve mor damarlar ile bacaktaki ince damarlar etkili 
bir şekilde tedavi edilebilir.

LEKE TEDAVİSİ

Lazer (Q Switch lazer, karbon peeling), leke mezoterapisi, 
PRP (platelet rich plazma) ve kimyasal peeling gibi 
yöntemlerin leke türüne göre doğru seçilmesi ya da 
birkaç yöntemin birlikte kullanılması ile cilt lekeleri ve 
çiller tedavi edilebilir.

SİVİLCE (AKNE) VE SİVİLCE İZLERİNİN TEDAVİSİ

Medikal tedavi, mezoterapi, PRP (platelet rich plazma), 
kimyasal peeling, lazer gibi yöntemlerle gözenekler 
sıkılaşırken var olan sivilceler ve izleri tedavi edilebilir.

CİLT HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ

• Lazer destekli tırnak mantarı tedavisi
• Ayak, vucut ve saç mantarı hastalıkları
• Akne (sivilce)
• Egzamalar
• Kaşıntı
• Saç dökülmeleri
• Sedef
• Uçuk
• Siğil, kondilom(HPV), molluskum kontagiosum
• Zona
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
• Diğer cilt hastalıkları
• Deri biyopsisi(punch biyopsi) ile tanı koyma



HAKKIMIZDA - GALERİ >>



NOTLAR >>



“Sağlık ve Güvenle Hizmetinizdeyiz”

* Tüm işlemlerimiz Uzman Doktorumuz (Cilt Hastalıkları Uzmanı) kontrolünde gerçekleştirilmektedir.
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