


İnsanın yüzündeki en 
önemli kısım 

kaştır. Kaşın 
rengi, gürlüğü, 
şekli, kavisi 
yüz ile uyum-
lu olmalıdır. 
Kaş tasarımı, 
kaş bölgesini 
tekrar yarat-
mak ya da 
eksik olan 
bölgeyi tekrar 
yapılandırmak için uygu-
lanan bir yöntemdir. Bu 
uygulamada en önemli de-
tay tasarımdır. Yüz yapısı-
na uygun olan ideal kaş 

tasarımını gerçekleştirmek önemlidir. Bu nedenle 
detaylı ve 
sakin bir ön 
görüşme 
yapılır. 
Seyrek veya 
dökülmüş 
kaşların ye-
rine yeni bir 
kaş tasarımı 
yaparak 

kaşların araları 
doldurmak 

mümkündür. Kaşların uç 
ve dış kısımlarının aşağıya 
doru sarkması kişiyi üzgün, 
yorgun ve yaşlı göster-
mektedir. Kaş tasarımı ve 
yapılabilecek olan diğer 
kombine uygulamalarla 
bütün bu sorunlar gider-
ilmiş olur.

Kaş Tasarımı
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Kaş Vitamini
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Kaş Vitamini Nedir?

Yüz ifademizi belirleyen un-
surlardan biri de kaşlardır. 
Bakışlarımızı daha etkili bir 
hale getirmek, 
doğru kaş şek-
li seçimi ile 
mümkündür. 
Kaş şekil bo-
z u k l u ğ u n d a 
en çok dikkat 
çeken sıkıntı 
ise kıllarda ki 
sey re lmed i r. 
Bunun önüne 

geçmek içinde kaş vitamini 
uygulamaları yapılmaktadır. 
Kaş vitamini uygulaması, 
kıl köklerini destekleyen 
ve güçlendiren çeşitli vi-
tamin ve yağların derma 
pen yardımı ile  kaşlara 
yedirilederek, küsmüş ve 

işlevselliğini bırakmış kaş 
köklerini canlandırmaktadır.

Kaş Vitamini Nasıl 
Uygulanır?

Kaş vitamini 
uygulaması da 
oldukça basit-
tir. Herhangi bir 
acı ya da ağrı 
hissedilmez or-
talama 20-30 
dakika süren 
basit bir işlem-
dir. Dermap-

en yardımı ve 
tek kullanım-
lık başlıklar ile 
zamanla küsen, 
s e y r e k l e ş e n 
kıllara vitamin 
desteği verilir 
ve aynı zaman-
da güçsüz kıllar 
ustura yöntemi 
ile sertleştiril-
ir. Kişiye göre 
değişen seans süre-
leri olan kaş Kaş vita-
mini işlemi uygulaması 
yukarıda belirttiğimiz 
aşamalar ile yapılmak-

tadır. 2’şer haftalık se-
anslarla uygulanmaktadır. 
İşleme başlamadan önce 
mutlaka ama mutlaka nasıl 
bir kaş istediğinizi, bunun 
mümkün olup olamaya-
cağını ve aklınıza takılan 
soruları sormanız gerekiyor.

Kaş vitamini uygulaması 
seans başına ortalama 
yarım saat sürmektedir. 
2 hafta sonrasında tekrar 
bir uygulama yapılmak-
tadır. Ve kişinin durumu-
na göre de seans sıklığı 6 
veya 10 hafta sürmektedir.

Kaş Vitamini Kimlere 
Uygulanır?

Kaş vitamini uygulaması 
kaş kökü bulunan herkese 

uygulan-
maktadır. 
Bir yan 
e t k i s i 
b u l u n -

madığından, çoğu kişi 
tarafından tercih ediliyor. 
Özellikle kaşında çeşit-
li sebeplerden dökülmeler 
olanlar ve seyrek kaşlı kişil-
er için ideal bir tekniktir. 
Bunun yanı sıra makyaj ile 
sürekli uğraşmak istemey-
en, gür kaş sevenler için 
etkili bir işlem olacaktır.



Kirpik Lifting Nedir?

Kirpik Lifting içeriğinde 
kirpikleri güçlendiren ve 
besleyen, hidrolize kera-
tin bir maskedir. Besleyici 
maske, kirpikleri keratin ile 
doldurarak kirpikleri daha 
kalın, dolgun ve daha uzun 
hale getirir. Bu uygulama 
kirpikleri daha güçlü, daha 
uzun, daha kıvrık hale ge-
tirir doğal kirpiğinizi x2 kat 
daha uzun gösterir.

Kirpik Lifting Hakkında 
Merak Edilenler

Kirpik lifting uygulamasını 
kimler tercih etmeli?
Kirpik lifting uygulamasını 
doğal görüntü seven ve 
kirpiklerinin x2-x3 kat 
uzun, kıvrık görünümünü 
yeterli bulan herkes 
yaptırabilir.Genellikle uzun 
kirpiklerden alınan perfor-

mans daha etkili olsa da 
kısa kirpiklerde de gözle 
görünür bir fark yarat-
mak ve aynı memnuniyeti 
sağlamak mümkün.
Neden kirpik lifting 
uygulaması yaptır-
malısınız?

Kirpik lifting ile mak-
yaj yapmadan ,sudan 

denizden etkilenmeden 
sürekli rimelli görünümde 
kirpiklere sahip olmanız 
ve sürekli bakımlı gözük-
mek için lifting uygulaması 
yaptırmalısınız.Aynı zam-
an da Kirpik lifting seti 
yardımıyla yapılan uygu-
lamasının 3 uygulama son-
rasında kirpikleri uzattığı 
da görülmüştür.Kirpik lift-
ing işleminin süresi nedir?
Ortalama 1 saat süren bir 
uygulamadır. Kişinin kirpik 
yapısına göre bu sürede 
10-15 dakika değişkenlik 
gösterebilir.

Kirpik Lifting
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Microblading
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Microblading Nedir?
Microblading uygulaması son 
zamanlarda giderek 
daha fazla kadının ter-
cih ettiği, hayatı old-
ukça kolaylaştıran uy-
gulamalardan biridir. 
Yüz çevresi ve vücut 
için üretilmiş olan pig-
mentasyon uygulaması 
olarak da adlandırıla-
bilen microblading, boy-
anın kişiye özel steril iğneler 
yardımı ille derinin altı-
na işlenmesi anlamına 
gelmektedir. Microblad-
ing uygulamasını dövme 
olarak sınıflandırmak 
doğru olmaz. Dövme 
yapılırken çok daha 
derindeki deri katman-
larına inilmektedir. Mi-
crobladingde  bu derece 
bir derinlik söz konusu değildir.
     
Microblading sayesinde bazı kus-
urlar kapatılırken 
istenen güzel 
özellikler ön pla-
na çıkartılabil-
ir. Örneğin göz 
bölgesinin daha 
iri görünmesi 
sağlanabilir. Ay-
rıca microblad-
ing kaş kontürü 
uygulaması ile kadınlar her an, 
günün her saati bakımlı ola-
bilmektedirler. Özellikle uzun 
iş saatleri ve yoğun tempo 
esnasında kaş makyajı ile vak-
it kaybetmek istemeyen kişiler 
kalıcı makyaj uygulamalarını 
oldukça yararlı bulmaktadırlar.

Microblading Uygulama 
Süreci Nasıl?
Her insanın acı eşiği farklı 
şekildedir. Bu sebeple mi-

croblading esnasında hissedilen 
acıdan yalnızca genel bir şekil-

de bahsedile-
bilir. Microblad-
ing kaş kontürü 
yaptıran kişilerin 
çoğunluğu işlem 
esnasında batma 
hissi hissettikler-
ini ancak bunun 
çok rahatsız edici 
olmadığını belirt-

mektedirler. Kaş kontürü uy-
gulaması sırasın-
da acının en aza 
i n d i r i l m e s i n e 
yardımcı olan 
anestezik krem-
ler kullanılmak-
tadır. Bu 
k rem le r 

sayesinde uygulama 
sırasında kişinin hissi-
yatı büyük miktarda 

azaltı labilmek-
tedir. Uygulama 
süreci kişinin cilt 
yapısına göre değişik-
lik göstermektedir. 
Kişinin cildindeki nem 
oranı, nem yoğunluğu 
kalıcı makyaj sürecini 
doğrudan etkileyen et-
menlerden birkaçıdır.

Dövme yapılırken hissedilen acı 
ile microblading kaş kontürü 
uygulaması sırasında hissedilen 
acı arasında büyük  fark 
vardır. Dövmeye kıyasla kaş 
kontürü uygulamasında old-
ukça az acı hissedilir. Sonuç 
uzun süre kalıcılığını korudu-
ğundan genellikle bu acı sevi-
yesi göz ardı edilebilmektedir.

Kaş Kontürü Ne Kadar Süre 
Kalıcıdır?

Kaş kontürü uygulamasının ne 
kadar süre etkili olduğu uy-
gulamayı yaptırmayı düşünen 
kişiler için oldukça merak uy-
andıran sorulardan bir tanesidir. 
Microblading kaş kontürü uy-
gulaması tam kalıcı değil – yarı 
kalıcı şeklinde tanımlanan bir 
uygulamadır ( semi permanent 
makeup). Yani kalıcı makyaj yön-
temi olan microblading sırasın-
da kullanılan boyalar, zaman 
içerisinde hücrelerin fizyolo-
jik fonksiyonu ile kaybolmak-
tadırlar. Uygulanan bölgedeki 
hücreler zaman içerisinde kul-

lanılan boyaları 
parçalamaktadır. 
Cildin yarayı te-
davi etmesi gibi, 
o bölgedeki ren-
kleri de yok eder.  
Microblading or-
talama olarak 1 
sene içerisinde 
kaybolmaktadır. 

Bu süre kişinin cilt yapısına göre 
değişkenlik gösterebilmekte-
dir. Kalıcı makyaj kaş kontürü 
uygulamasından memnun olan 
kişilerin belirli aralıklar ile bu 
uygulamayı yenilemesi gerek-
mektedir. Bunun sebebi de bu 
kaybolma sürecinden kaynak-
lanmaktadır. Yenileme süre-
ci de kaybolma süresine bağlı 
olarak microblading için 1-1,5 
yıl arasındadır. Yenileme zam-
anı geldiğinde rötüş yapılması 
ve kişinin isteğine bağlı olarak 
bazı değişiklikler yapılabilm-
esi mümkündür. Microblading 
uygulaması bir kez yapıldıktan 
sonra ömür boyu kalıcı değildir, 
zamanla kaybolabilen ve ye-
nilenebilen bir uygulamadır.




