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Turk tiiketicisinin c;ok yakmda tam~acag1 
David Colbert, ozellikle Martha Stewart'm 
programmda tamtt1g1 ULTherapy 
uygulamasmdan sonra dikkatleri iyice 
iizerine c;ekti. 

Bir llastayla tanr~tJgtmzda ilk yapttgtntz 
~ey ne oluyor? 
Benden ne bekledigini soruyorum. Buraya 
dudag1n1 bi.iyiitmek isteyen de geliyor, 
belini inceltmek isteyen de. Baz1lan ismimi 
bir dergide duymu~ oluyor, baz!lan da 
Gisele Biindchen ya da Angelina Jolie gibi 
mii~teri lerimden haberdar olunca benimle 
tan1~mak istiyor. 

Hif bir ltastayt geri fevirdiginiz oldu mu? 
Tabii. Eger c;ok gene; bir hasta gelip, hie; 
ihtiyaCJ yokken operasyon isterse, ona 
bunun neden gereksiz oldugunu anlatmaya 
c;ah§Jyorum. Ornegin hie; akne problemi 
olmayan, giizel ciltli biri benden lazer 
tedavisi isterse, ona zaten sahip oldugu 
saghkh cildi koruyacak ba~ka bir tedavi 
oneriyorum. 

Yeti~kinlerdeki akne problemine nastl bir 
fOZum sunuyorsunuz? 
Yeti~kin aknesi, her uc; kadmdan birinin 
ya~ad1g1 bir sorun. Uriinlerimin ikisi bu 
tedaviye c;ok uygun. Intensify Facial Disks, 
cildi temizleyen, eksfoliant etkiye sahip tek 
kullan1mhk disklerden olu~uyor. <;:ok hafif 
yap1daki giindiiz kremi ise yagh ve akneli 
ciltler ic;in ideal nemlendirme saghyor. 
Meyve asidinden o lu~an, genelde kimyasal 
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peeling olarak bilinen yontemlere de s1kc;a 
ba~vuruyoruz. 

Kimyasal peeling yapttrmaktan fekinenlere 
ne onerirsiniz? 
Lunch Time Peel! Adm1, c;ok k1sa siirede 
uygulanabi lmesinden ve hastanm 
sorunsuzca giine devam edebilmesinden 
ahyor. f~ hayat1nda kendine zaman 
ayHmaya c;ah§an kadmlar ic;in ideal. 
Kimyasal peeling'ler cildi az da olsa tahri§ 
ettiklerinden yiiz c;ok k1zanr, dolayJsJyla 
i~lemin ard1ndan sokaga y1kman1Z zordur. 
Ogle aras1 peeling'i bu vakit kaybm1 ortadan 
kald1nyor. 

Geni~leyen gozeneklere kar~t 
fOZiimunuz ne? 
Fraksiyonellazer ve mikrodermabrazyon 
gozeneklerin gozle goriiniir ~ekilde 
Slklla§malan nJ saghyor. Uriinlerim aras1nda 
bulunan diskler ve serum da gozeneklerin 
kiic;iilmesine yard1mC1 oluyor. 

Muayenellanenizde en stk uyguladtgmtz 
tedavi llangisi? 
Mikrodermabrazyon, lazer ve 
kimyasal peeli ng' in bir kombinasyonu 
olan Triad uzun siiredir en popiiler 
uygulamalanm1zdan. Viicut bak1m1nda 
s1kc;a ba§vurdugumuz Zeltiq ise sogutarak 
yag yakmay1 saglayan bir yontem. fnce lme 
ve seliilit tedavisi arayJ§lllda olanlar ic;in 
c;ok cazip sonuc;lar sunuyor. Prosediiriin 
ard111dan, viicudun kendini toparlamas1 ic;in 
ekstra bir sure de gerekmiyor. Diizgiin bir 

diyet ve diizenli egzersizle sonuc;lanm omiir 
boyu koruyabileceginiz, liposuction kadar 
etkili bir yontem. 

Peki, liposuction ne zaman devreye giriyor? 
Ashnda her ~ey hastanm takvimine bagh. 
Eger vakti azsa ya da igneden korkuyorsa 
tercihimiz Zeltiq oluyor. Vakti daha esnekse 
ve daha belirgin sonuc;lar pe~indeyse 
mikro-liposuction teklif ediyoruz. Mikro
liposuction'u1 bir art lSI da ~eki llendirmede 

doktora daha fazla imkan tan1masJ, fakat 
uc; kat daha pahah bir i~lem oldugunu 
hatJrlatmakta fayda var! 

(:ok ktSitll bir urun grubuna sahipsiniz. 
Yeni projeleriniz var tnt? 
K1sa si.ire once, gi.il ekstreleri ic;eren 
Illumine adh yen i iir i.iniimii tan1tt1m. Bu 
liiks yiiz yagllll ozel kllan, ilk defa yag 
dokusunda antiaging ajanlara yer verilmi~ 
olmas1. Giinde bir defa, sadece birkac; 
dam la kullan!lan Illumine, cildin sonraki 
uygulamalan daha kolay kabul etmesini 
saghyor. 

Sizce bir insan ne zaman ya~lanmaya 
ba~lar? 

Ya~ lanma, yi.iz~eklinin hacmini 
kaybetmesiyle ba~ lar. <;:enenin sarkmas1, 
gozeneklerin biiyiimesi, kemiklerin ve 
dudaklann incelmesi, burnun biiyiimesi 
ya~ lanmanm can SlkJCI belirtileri. Bu 
durumla miicadele etmek ic;in cilde 
Restylane yani hyaliironik asit enjekte 
ediyoruz. 


