operasyonları İle
“Hep İstedİğİn yaşta”
Aynalarla barışmak, eski günlere dönmek,
olgunlaşmak ama hep güzel kalmak...
Yaşlanmaya başlayan her kadının en çok
istediği şeydir yüzünün yeniden o günlere geri
dönmesi. Batıda yüz germe işleminin yaşı iyice
düştü. Şimdi Yüz Germe ülkemizde de çok
popüler. Yıkılan tabular, bilinçlenen kadınlar
ve başarılı plastik cerrahlar sayesinde Yüz
Germe Ameliyatları ile o hep istediğiniz yaşa
dönmek mümkün! Yüz Germe Ameliyatının
inceliklerini okurlarımız için yurt içi ve dışında
deneyimi olan Estetik ve Plastik Cerrahi
Uzmanı Op. Dr. Mert Demirel kaleme aldı.
Orta yaşlardan itibaren yüz gençliğini
kaybetmeye başlar. Nedenleri arasında; yer
çekimi, genetik faktörler, azalan hormonlar,
sigara, stres, sayılabilir. Yüz yaşlanmasının
tek bir nedeni ve bir çeşit şekli olmadığı
için, yüz germe işlemi de tek bir biçimde
yapılmamalıdır.

KATMAN KURALI
Yaşla değişen sadece cilt değildir. Her bir
doku ayrı bir katmandır ve her birine ayrı
özen gerekir.

KEMİK KATMANI
Özellikle elmacık kemik ve orta yüz
bölgesinde zayıf görünümü olan yaşlanan
yüzlerde, bu bölgede kalıcı implantlar ile
kemik volümü arttırılır. Bazı durumlarda
geçici dolgular da tercih edilebilir. Dolguların
etki süresi ortalama 8 ay-1 yıl aralığındadır.
İmplantlar ise yapılan operasyonlarla cilde
yerleştirilir, kısa bir iyileşme dönemi olur,
ömürlüktür ve cilt altında erimezler.

SMAS KATMANI
Bu katman, yüz sarkıklığının ana nedenini
oluşturur. Yüz kaslarının ve bağların esas
yorduğu tabakadır. Yüz germe esnasında,
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YÜZ GENÇLEŞTİRME
BİR BÜTÜNDÜR
Genç bir yüz insanın kendine olan güvenini
tekrar kazandırmaya yardımcı olur. Ruhu
genç, vücudu aktif bir çok insan; yüzü ile
olan uyumsuzluğundan şikayetçidir. İyi
planlanmış yüz germe operasyonu ile iyi
sonuçlar elde edilebilir. Bu işlem sırasında
aynı zamanda göz kapakları, kaşlar, cilt
kalitesine yönelik işlemler hatta burun ve
çene operasyonları da düzeltilebilir.

Op. Dr. Mert Demirel
Estetik ve Plastik
Cerrahi Uzmanı

SMAS mutlaka gençlik durumundaki
yerine getirilmelidir. Özellikle boyun
kısmındaki devamı olan Platisma kasının
gerginleştirilmesi, yüz germenin en önemli
ayağını oluşturur.

YAĞ KATMANI
Genç bir yüzde, elmacık kemiği üzerinde ve
şakak bölgesinde yoğunlaşmış yağ paketleri
olur. Bu paketlerin hacminin azalması
ve aşağı doğru sarkması bir problemdir.
Yüz germe esnasında, hacim kaybı yerine
konmalı veya kalıcı şekilde askılanarak tekrar
yukarıya taşınmalıdır.

cİlt KATMANI
Herkes tarafından en sıkıntılı yer olarak
bilinse de, aslında problemin çok az bir
kısmını oluşturur. Bu nedenle artık yüz
germeyi uzun izler, kalın skar dokularına
gerek kalmadan yapabilmek mümkün.

GENÇ BİR
YÜZE ULAŞILMASI
ARTIK DAHA KOLAY
İyi analiz ve iyi planlamanın değeri gittikçe
artmaktadır. Artan teknoloji ve bilgi birikimi
sayesinde, daha parlak sonuçlar alınıyor.
Yeter ki sizin için doğru uygulamayı bulun.
Her bir parçanıza ayrı bir değer verelim.

