Kol Güzelleştirme
Kol Güzelleştirme Örümcek Ağı estetiği ile kombinlenen Cihantimur Yağ Transferi
uygulaması ile yapılan, klasik kol germe uygulamasında yapılan kesilerin olmadığı,
yenilikçi bir kol estetiği operasyonudur. Sallanan kolların toparlanması için Doctor B,
Örümcek Ağı estetiğini kullanır. Yüze kullanılan iplerden daha uzun iplerin
yerleştirildiği bu operasyonla öncelikle sarkan deri toparlanır. Aslında kolun
sarkmasındaki temel sebep, yer çekimine yenik düşen yağ dokusuna bağlıdır.
Hemen hemen kollarda genişlemiş bir deri, zayıflamış bir kas örüntüsü ve aşağı
çeken bir yağ dokusu kalmıştır. Kol güzelleştirmede Doctor B,bir başka değişle
kollara güçlendirme çalışması yapar. Örümcek Ağı tekniği ile toparlanan kol iç
bölgesine, bir de uygun oranlarda yağ transferi yapıldığında, kollar, izsiz bir şekilde
form kazanır.
Kol Güzelleştirme için ideal adaylar
Kollarında aşırı sarkma sorunu olmayan, kol bölgesinde toparlanma ve gelecekteki
sarkmalara karşı önlem almak isteyenler ideal adaylardır.

Sık sorulan sorular
Kol güzelleştirme operasyonu nasıl yapılır?
Kollara öncelikli olarak deriyi çıkarmadan, sürküler yani çepe çevre bir ağ örülür, bu
derinin aynen yüz bölgesinde olduğu gibi küçülmesine neden olur. Bu sırada kollajen
üretimi artar ve kollar eskisi gibi form kazanır. Kol derisini aşağı çeken yağ liposuction
ile alınarak, olması gereken üst bölgeye transfer edilir.
Neden yağ transferi de yapılıyor?
Sadece Örümcek Ağı estetiği yaparsak, zaman içinde tekrar sarkma sorunu
yaşaması muhtemeldir. Bu sebeple alttaki kasları da toparlayacak, yerleştirilen
medikal ve eriyen iplerle etkileşime geçecek şekilde bir de yağ enjekte edilir.Bu da
ekstradan iyileşme sürecinde fayda sağlayan, derhal toparlanma durumunu
güçlendiren bir hadisedir.
Kol güzelleştirmesonrası beni neler bekliyor?
Deri ve yağ çıkartılmadan yapılan bir uygulama olduğu için kesi yoktur. Bu da
iyileşme sürecine son derece büyük katkı sağlar. Yine aynı sebeplerden ötürü
tekrarlanabilen bir uygulamadır.
Ne zaman iş dönebilirim?

Kök hücrenin iyileştirme etkisinden dolayı hızlı bir toparlanma süreci yaşanır.
Ortalama 1 gün hastanede kalınır ve 2-3 gün içerisinde iş hayatına geri dönüş
yapılabilir.
Kollarıma korse giyecek miyim?
Evet bir süre kol korsesi giymenizi önereceğiz. Ortalama 1 hafta kadar giymenizde
fayda vardır.
Ne zaman duş alabilirim?
Operasyondan sonra 2. gün sonra duş alabilirsiniz

