“Kalıcı dudak büyütmesine
güvenli ve kesin çözüm”

İMPLANTI
- Özel olarak dudaklar için tasarlanmıştır
- Enjekte edilebilen dolgu değildir
- Dudaklarınızın şekliyle uyumlu olması için şekillendirilmiştir
- Kalıcı olmakla birlikte kolayca çıkartılabilir
- Çeşitli ebatlarda mevcuttur
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YÜZ
Dudak Dolgunlaştırıcı
Londra Kozmetik Cerrahi Ortaklarının önde gelen kozmetik cerrahi
uygulamasının temsilcisi Op. Dr. Patrick Malluci hastalarına kalıcı bir çift
dolgun dudağı nasıl takdim edebileceğini açıklıyor.

Kalıcı implantlar dudak
genişletmede kalıcı bir
çözümdür. Yumuşak silikondan
yapılmış bu implantlar aynı
silikon kıvamına ve sert
kabuğumsu kılıfa sahip
olmadıkları için göğüs
implantlarından çok farklıdır.
Silikon durağan, hareket
etmeyen bir materyal olduğu
için vücudun her bölümünde,
protez malzemelerde
kullanılmıştır.
PermaLip ürünü çok
yumuşaktır ve dudağın şekli ile
uyumludur. İmplant uç
bölgelerinde konikleştirilmiştir
ve dudağın üçte birlik kısmına
gelen orta bölümde daha iridir
ve ayrıca dudağın genişliğine
uygun olacak şekilde farklı
ebatlarda ve farklı çıkıntı
ölçülerinin sağlanması için 3
farklı kalınlıktadır (4mm’lik en
çok tercih edilen olarak 3mm,
4mm ve 5 mm kalınlık
seçenekleri).
Dolgular İmplantlara Karşı
Muayenehanemde, geçici
dermal dolguları da içeren geniş
yelpazede prosedürler
sunmaktayız ve dudaklarının
içine kalıcı olan bir şey
konulması fikrine karşı olan
hastaların olduğunu keşfettim
ancak bu arada dudak
genişletme enjeksiyonlarından
hoşlanmayan ve bir alternatif
bulmak için hevesli olan kadınlar
da var.
Hastalar enjeksiyonların
ıstırap verici olduğunu ve
prosedürün tekrarlanması
gerektiğini böylece de belli bir
zaman sonra PermaLip
uygulamasından epeyce pahalı
olduğunu belirtmektedirler. Yaş
bakımından, çok geniş bir
yelpazede hasta grubunun
PermaLip talep ettiklerini
gördüm ve daha önceden
geçirilmiş bir ameliyat, yara izi
veya sağlık sorunları gibi

herhangi bir kontraendikasyon
olmadıkça herkes için uygundur.
PermaLip ile ilgili bir diğer
harika olan şey ise; dermal
dolgular sonradan geçici
oldukları için insanlara
gereğinden fazla dolgu
uygulanmakta ve sonucunda
saçma sapan büyüklükte köfte
dudaklara sahip oluyorlar.
Ayrıca, belirli büyüklüğün
üzerinde bir genişletme
işleminin bakımını uzun vadede
yapmak oldukça zor olabiliyor.
PermaLip ile arzuladığınız
dolgunluğa anında kavuşursunuz
ve aynı zamanda mükemmel
ölçülerde ki dolgunluk uzun
vadede korunmaktadır.

“Çok yumuşaktır
ve dudak şekline
uymaktadır.”
Kalıcı Ancak Geri Çevrilebilir
Bir plastik cerrah olarak benim
bakış açıma göre, en önemli olan
geri çevrilebilir olmasıdır.
Geçmişte, aktris LESLIE ASH1 için
uygulanan kalıcı dolgular –
silikon boncuklar, silikon jeller,
diğer maddelere dayalı ürünler
üzerine bazı girişimler olmuştu
ve hepsi de tam anlamıyla birer
felakete dönüşmüşlerdi.
Buna bağlı olarak, bana ilk
defa PermaLip ile ilgili
gelindiğinde, son derece
tedbirliydim ama en büyük
avantajı; şayet implantları
beğenmediyseniz onları
çıkartması dünyanın en kolay işi.
Prosedür
Uygulanması inanılmaz
derecede basit, dolambaçsız,
gerçekten bir çırpıda yapılan bir
prosedür. Öncelikle, dudakları
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Dudaklarına yaptırdığı ve son derece
kötü görüntülere sebep olan
dolgularla basında mesleğinden daha
fazla yer alan İngiliz aktris.

uyuşturmak için ağzın içine ve
etrafına lokal anestezi
enjeksiyonları uyguluyoruz.
Prosedürün kendisi 20 dakika
sürüyor; dudak kenarlarına ufak
kesikler atılıyor ve sonrasında
küçük dikişlerle kesikler
kapatılmadan önce implantlar
içeriye sokuluyor. Temelde bu
kadar! Herhangi bir yara izinin
kalması söz konusu olmaksızın
dudaklar son derece uygun bir
şekilde iyileşiyor ancak
hastalarımı ilk dört veya beş gün
süresince bariz şişliklerin olacağı
konusunda uyarıyorum. Bu
şişlikler hızlı bir şekilde indikten
sonra ve beyan edildiğine göre
iki hafta içerisinde insanlar
implantları taktırdıklarını bile
unutuyorlar.
PermaLip ‘in Geleceği
Son iki yıl içinde 50-60’dan fazla
vakayı gerçekleştirdik ve
hastalarımın hiçbirisinden
herhangi bir şikayet almadım.
Daha fazla bilinip tanındıkça,
kadınlar güzel ve ustaca yapılmış
dudak büyütme prosedüründe
güvenli ve kalıcı bir çözümün
olduğunu farkına vardıkça
PermaLip daha fazla tercih edilir
hale geleceğini düşünmekteyim.

Temin edilebilecek yer:
Permalip temin etmek, nerelerde
uygulandığını öğrenmek veya
prosedürle ilgili detaylı bilgi
edinmek için
www.beautyform.com.tr adresini
ziyaret ediniz. Ayrıca 0212
3225010 telefon numarasından
bize ulaşabilirsiniz

