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XİDMəTLəR

1 - Dəri ilə bağlı xidmətlər;                                                                         
• Xal və Çillərin müalicəsi
• ləkə müalicələri (GÜNƏŞ qocalıq və
hormonal ləkə)
• səpki, qarın  və yağlı dəri müalicəsi
• quru dərilərin nəmləndirici
müalicələri
• qırışıqlıq və üzün cavanlaşdırılması
müalicələri
• üz sallanmalarının  müalicələri
• gözaltı torbalar  və gözaltı
kölgəliklərin  müalicəsi
• miqren müalicəsi
• tərləməyə qarşı  müalicələr 
(hiperhidroz)
• Tatuaj silmə

2-Bədən ilə bağlı xidmətlər
a-selülitin müalicəsi
b-sallanmaların  müalicəsi
c-çatlaqlardan müalicə
d-Lokal piylənmə  və zəifləmə
müalicələri

3 - Lazer xidmətləri
Fraksional karbondioksid lazer
Karbonpeeling (spektra)
Diode lazer ilə epilyasiya
Aleksandrate lazer ilə epilyasiya

4 - Saç və saç əkilməsi
Saç tökülməsində Mezoterapi və
PRP
saç əkilməsi

əməliyyatlar;
Botox
Doldurmaq, İşıq plombu
Mezoliftinq
Göz ətrafı mezoterapiya
PRP
karbon peeling
Qızıl iynə və Radyofrekans
Lazerlə dərinin cavanlaşdırılması
Dəriyə xüsusi qulluq
Dəri üçün xüsusi maskalar
Gənclik peyvəndi

AWT
CRYOLİPOLİZ
Mezoterapi
Lipoliz
Qızıl iynə ilə RF



Bir saatda ağrı-acısız  arıqlamağınız
mümkündür!

Piylənmədən  xilas olmaq istəyirsiniz, lakin

bıçaq altına yatmaq, əməliyyat olmaq

istəmirsiniz. Bunun mümkün olmadığını

düşünürsünüzsə yanılırsınız. Çünki Cryolipo

Soyuq Lipoliz sayəsində bir saatda ağrı

çəkmədən piylərdən xilas ola bilərsiniz.

Müalicə bədənin göbək, ətraf nahiyyələr,

qeysər yolu ilə  doğum nəticəsində   yaranan

alt qarın, kürək, bud, qıç kimi nahiyyələrdən

ibarət olan yağ toplanmalarının 20-40% faiz

azalmasını təmin edən bir müalicə üsuludur.

Hər yaşda olan qadın və kişi xəstəyə tətbiq

oluna bilər, xüsusilə  kökəlməyə meyilli olan

və daima belə  problem yaşayan  insanlar

tərəfindən seçim edilir. Ağrı-acı olmadan  və

ancaq bir seanslıq olması da əhəmiyyət kəsb

edir. Belə vəziyyətlərdə digər müalicə üsulları

ilə  birlikdə  tətbiq olunur.

Damarlarımızda gəzən həyati maye olan qan
bədən çəkimizin 1/3 'ünü təşkil edir. Qanın
mobil işçiləri xaricində qalan maye qisminə
"plazma" deyilir və plazma, amin turşuları,
karbohidratlar, elementlər kimi əhəmiyyətli
maddələrin toxumalara daşınmasını təmin
edər. Qandakı əhəmiyyətli hüceyrələrdən biri
trombosit (Platelet) dir. Tromboistlerin əsas
vəzifəsi; damar bütövlüyü pozulduğunda
qanaxmanıı dayandırmaq və
yaxşılaşdırmaqdır. Trombositlerin tərkibində
bir çox böyümə faktorları və sitokinlər
mövcudur.
Trombositler bu cəhətdən də  yaraların
sağalmasına kömək edir. Trombositlərin bu
faydaları aşkar edildikdən bu yana tibb
sahəsində istifadə edilməyə başlanmışdır.
Ziyanlı toxumaların normallaşmasını  təmin
etmək üçün istifadə edilmiş və uğurlu
nəticələr əldə edilmişdir.

PRP Nədir?
FDA təsdiq edilmiş bir müalicə protokolu olan
PRP ilə, xəstənin özündən alınan bir miqdar
qan (8 -10 cc) xüsusi bir əməliyyatdan

keçirilərək xəstənin ziyanlı nahiyyələrinə
enjekte edilir.
Qana tətbiq olunan əməliyyat ilə əldə edilən
plazmadaki trombosit sıxlığı 2-8 qat artırılaraq
ziyanlı olan toxumaların yaxşılaşmasına
çalışılır.

Hansı sahələrdə istifadə edilir?
PRP, yaxşılaşmayan yaralarda, ortopedik və
vaskulyar problemlərdə, stomatologiya
xəstəliklrəində  və estetik müalicələrdə
istifadə edilər. Estetik məqsədlə; üzdə incə və
dərin qırışların olduğu nahiyyəlrədə, izlər,
çatlaqlardan, saç tökülməsində, dəri tonunu
dartılmasında, dekolte, qol, əl qocalması
izlərini azaltmaqda istifadə edilə bilən bir
üsuldur. PRP estetik məqsədlə tək başına
istifadə olunduğu kimi, eyni zamanda kimyəvi
peeling, dermabrazyon, lazer peelinglə
birlikdə yaxşılaşmağı dəstəkləmək və daha
yaxşı nəticə əldə etmək üçün də istifadə edilə
bilər.

Necə tətbiq edilir?
PRP 2 həftə ara ilə 3 - 4 seans tətbiq olunur.
10 - 12 aydan bir təkrarlanır. Tətbiq seansları
ortalama 30 dəqiqə qədər davam edir. PRP
plomb maddəsi olaraq dərin qırışıqlıqlara təsir
edə biləcəyi  kimi, Mezoterapiya və yaxud
maska formasında  da istifadə edilə bilər.

Kimlərə tətbiq olunar? Kimlərə tətbiq
oluna bilməz?
Hər yaş cə cins  qrupuna tətbiq oluna bilər.
Xərçəng xəstələrində trombosit zəifliyi  varsa
tətbiq oluna bilməz.

əlavə təsirləri varmı?
Otolog, yəni xəstənin özünə aid olduğundan
heç bir əlavə təsirə malik deyildir. Əlavə  bir
maddədən  istifadə  xəstənin öz qanından
olduğu üçün allergiya və digər reaksiyaların
olması  ehtimalı yoxdur. Yalnız tətbiq
ediləcək nahiyyəyə vurulan   iynə nəticəsində
yüngül ağrı və göyərti halları müşahidə edilə
bilər.

Qana tətbiq olunan əməliyyat
ilə əldə edilən plazmadaki
trombosit sıxlığı 2-8 qat
artırılaraq ziyanlı olan toxu-
maların yaxşılaşması təmin
edir.

Sizcə dondurularaq yağlar əritmək olar?

Cryolipo Soyuq Lipoliz



Necə tətbiq olunur?
Karbon peeling'te ilk iş dəri səthinin
karbon kremlə örtülməsidir. Karbon kremi,
lazım olan enerjinin, dəri səthində
maksimum səviyyədə öz təsirini
östərməsini təmin edir. Lazerin
xüsusiyyətinə görə, xüsusi olaraq
hazırlanmış bu karbon krem
mikrosaniyəlik döyünmələrlə
məsamələrin içinə yaxşıca yerləşdirilir və
bu nöqtələr hədəf halına gətirilər. sonrakı
nanosaniyelik döyünmələr  ilə bütün
partikulyaralr   partladılaraq  təmizlənir.
Bundan sonra dəridə hiss edilə bilən bir
parıltı müşahidə edilir. Bununla birlikdə,
lazerin hüceyrə yenilənməsini təmin edən
foto aktivasiyalı  təsiri baş verir. Bu dəridə
kollageni təmin edən elastikliyin inkişafına
gətirib çıxarır.

Nə qədər davam edər?
Tətbiq 15 dəqiqə kimi qısa bir müddətdə
tamamlanır və gündəlik həyatınızı heç bir
mənfi təsir göstərməz.

Hansı hallarda tətbiq olunur?
Səpki və geniş məsamələrin müalicəsində
yağlı dərilərdə yağın azaldılmasında
üz-bədən və əllərdə hormonal, günəş və
ya yaşlılığa bağlı inkişaf edən ləkələr
Çillər
bəzi xallar
solğun dərilərdə
dərinin cavanlaşdırılmasında

əKS TəSİR VaRMı?
Karbon peeling, heç bir əks təsir
olmadan, hər mövsümdə və tünd
dərilərdə tətbiq edilə biləcək  dərəcədə
təhlükəsiz, sürətli, tez nəticə verən bir
peeling.

GÖZLəNİLəN NəTİCəLəR
HaNSıLaRDıR?
Erkən nəticələr;Müalicədən dərhal sonra
aşakr olunan hamarlıq, parlaqlıq, bir çox
ləkənin qısa müddətdə təmizlənməsi,
məsamələrin möhkəmlənməsi müşahidə
edilə bilər.
Daha sonra; ləkələrin solmağa davam
etməsi, dəri dartılmasının artması,
kollagen istehsalındakı artıma bağlı
olaraq dəridə möhkəmlənmə, yığışma
kimi hallara rast gəlinəcək.

İşığın gücü ilə dərinizdəki
dəyişikliyi kəşf edin!

BAKÜDE 

İLK! 

Spectra ilə klassik döymə silmə
müalicələrindən fərqli olaraq xüsusi rejimi
sayəsində mikrosansasiya tərəfindən də
tətbiq edilə bilir. Bu rejim ilə yanaşı tətbiq
edilən xüsusi karbon məhlulu mikrolazer
peeling effekti yaradır.

Tətbiq zamanı 8 millimetr diametrə qədər
böyüyən robot qol cihaz ilə geniş
nahiyyələrdə 10 Hertz qədər artan sürət
sayəsində, qısa müddətdə geniş
nahiyyələri  müalicə etmək imkanı var.
Lazer şüaları boya parçaları tərəfindən
əmilərək kiçik hissəciklərə  ayrılır və bu
hissəciklər vücüdun immunitet sistemi
tərəfindən bədəndən xaric edilir. Bu
hadisə bir neçə həftə davam edir. Karbon
peelingte istifadə edilən rejim xaricində,
dörd fərqli başlıqdakı dalğa uzunluğundakı
işıq ilə eyni sürət və konforda fərqli
rənglərdə döymə silinə bilər.

Lazer yalnız döymə mürəkkəbini
təmizləyir. Dərinin digər strukturlarına
zərər vurmur.

Karbon Peeling

Hər rəngdə  döymənizi, sürətlə, təsirli və
dərinizə zərər vermədən  silirik.
Bakıda ilk dəfə!

Spektra ilə döyməlerinizi
silirik!



İnfini

Lazer Epilyasiya
Gələcəyin Texnologiyası 

Hibrit Diode
MeDioStar
Next

Bakıda bir ilkə  imza
atırıq!

aWT

• Epilyasiyada  tük  folikulu üçün ən təsirli və
etibarlı iki dalğa boyunu (800 nm - 950 nm)
eyni vaxtda  göndərə hibrit texnologiyası
• Saniyədə 12 Hz atma sürəti ilə ən sürətli
diode lazer (SPM),
• SPM ilə ağrısız və çox sürətli epilyasiya,
• Burst rejimi ilə incə və açıq rəngli tüklərdə
də təsirli,
• Aktiv soyutma,
• Yaz- qış lazer epilyasiya
• Bütün dəri tiplərində hətta yanan  bədəndə
və bütün tük  tiplərində təsirli sürətli və
ağrısız tətbiq etmək  imkanı
• Çox təsirli nəticələr

• Selülit və həddən artıq köklüklə  mübarizədə 40 illik akustik təcrübə.

AWT ® 6-10 sm dərinliyə qədər güclü mexaniki enerji dalğaları ilə tam qat toxuma

aktivasiyasını  təmin edir.

• elastin və kollagendən bol,  yağ prosesi   tənzimlənmiş  və dövranı düzgün şəkildə

olan  toxumaya "Aktiv Toxuma" deyilir.

• AWT'deki şok dalğaları sayəsində,

• Dəri; elastikliyi  artır və bərkiyir.

• fibroz bantlar açılaraq dərini buraxar və selülit aradan qaldırılar.

• Yağ hüceyrələrində hüceyrə pərdəsi keçiriciliyi artaraq yağ toxumasında volum itkisi

əmələ gəlir.lokal piylənmə azalar

• Qan dövranı və lenfatik dövran gücləndirilir.

• Əzələlərdə biomexaniki stimulyasiya  və passiv

hərəkət  ilə əzələ hərəkətliliyi  artır, kaloriya

xərclənir. Elastiklik itkisi azalır.

• Toxuma ferment fəaliyyətləri ilə lokal və ümumi

lipoliz təsiri yaradır.

• Maddələr mübadiləsi sürətini artıraraq

arıqlamağa  kömək edir.

Qızıl uclu iynə ilə
• üzün cavanlaşdırılması
• Göz ətrafı mimika qırışları, dodaq ətrafı
qırışları, əl vasitəsilə qırışıqlıqlarda
• Səpki izləri
• Yara izləri
• Keloid
• boyun və aşağı çənə ətrafı
nahiyyələrində 
• dəri və əl üzərində oaln ləkələr,
• qol və qarın  sallanmalarında,
• bədən çatlaqlarında,
tək bir seansda belə
Hər mövsümdə və hər tip dəridə
tətbiq edildikdən sonra iz və ləkə
yaratmadan sürətli və uzun müddətli 
təsir göstərən müalicə ...



Saç əkilməsi
Son 10 il ərzində böyük uğura imza atan saç
əkilməsi metodları alınan nəticələrin daha
təbii və tez olmasına imkan verir. İstifadə
edilən metodların çoxalması və
texnologiyanın dəstəyi  və  daha az seansın
tətbiqi ilə  əvvəlki  illərdə edilənlərə nəzərən
saç əkilməsi prosesi daha  sürətlə
reallaşdırılır  və daha müsbət nəticələr əldə
edilir.

Saç əkilməsi androjenik - kişi saç tökülmələri
üçün tətbiq edildiyi kimi, bəzi qadın saç
tökülmələrində, yol qəzası, yanıq kimi izlərin
aradan qaldırılmasında  da tətbiq olunur.

Saç tökülməsinin ilkin mərhələlərində  ilk
yanaşma dərman müalicəsi şəklində
aparılırdı. Xüsusilə 20 yaşlarında, çox yeni
tökülməyə başlayan  saç tökülmələrinin
qarşısının alınması üçün  saç əkilməsi təklif
edilməməkdədir. Buna qarşı tökülüb getmiş
olan saçların dərmanla yenidən çıxarılma
şansı təəssüf ki, yoxdur. Bu vəziyyətdə saç
əkilməsi ilk seçim variantıdır.

Saç əkilməsi istiqamətində dünyada tətbiq
olunan iki texniki vardır:

Bunlar FUT və FUE metodlarıdır.

Hansı saç əkilməsi texnikasının sizə uyğun
olduğu sizin istəklərinizə əsasən, ancaq
müayinədə sonra müəyyən edilə bilər. Qərar
vermədən əvvəl yalnız bir metod  deyil hər
ikisi haqqında da məlumat toplamaq və
sonra addım atmaq ən düzgün addımdır.

Saç Mezoterapiyası
Normal saç sayı 150.000 qədərdir. Gündə
50 -100 saç telinin tökülməsi normal qəbul
edilərkən, patolojik hal sayılan saç
tökülməsinin bir çox səbəbi ola bilər.

Saç tökülməsinin qarşısını almaq, saçın
keyfiyyətini artırmaq, və yeni saç çıxışını
aktivləşdirmək üçün müəyyən  mərhələlərlə
saçlı dəriyə, saçın ehtiyacı olan vitamin,
mineral, zülalların və s. inyektə edilməsinə
əsaslanan bir müalicə formasıdır

Türkiyədə 7 ayrı mərkəzdə 15 ildir
xidmət verən Türk həkimləri artıq
Bakıdadır!


