
Öncelikle bu ürünle ilgili diğer mezoterapilerden farklı olan 
şey, Biostimülasyon ve biorevitalizasyon yapma kapasitesi. 
Her mezoterapide olması geren çapraz bağlı ve hayvan-
sal kaynaklı  olmayan hyaluronik asit içeriğinin daha fazla 
miktarda (18mg/ml) olmasının yanında sentetik hyaluronic 
asidinekstraksiyonu için normalde kullanılan kimyasalçözücü-
lerin kullanılmamasından dolayı olağanüstü bir saflığın sağlan-
dığı yenilikçi bir üretim işlemiyle elde edilmiştir. 
Peptidyal mezoterapinin içinde digger mezoterapilerde olma-
yan çok önemli bir içreik daha bulunmktadır.
Bu içerik kalsiyum hidroksiapatittir (%0.01). Burada önemli 
bir parantez daha açmak doğru olacaktır… Kalsiyum hidrok-
siapatit tıpkı kök hücrelerin yaptığını taklit ederek fibroblat 
hücrelerini uyararak yeni kolajen ve elastin sentezlenmesini 
sağlamaktadır. Bu çok yenilikçi kombinasyonun içinde aynı 
zamanda prolin ve glisin aminoasitleri de mevcuttur. Ve yeni 
kolajen üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır.
Cildimizin yenilenme ve tazelenme süresi 28 ila 45 gündür. 
Peptidyal mezoterapi uygulanmasından hemen sonra cildin 
yenilenme süreci başlar bu sürecin en tepe noktası olan 
21.gün civarında uygulama tekrarlandığında sonuç çok daha 

iyi olmaktadır. Uygulanmanın hangi sıklıkta olacağı kişiden 
kişiye göre değişiyor. Bana göre ideal sıklık 3 hafta ara ile 
yapılan 2 ardışık uygulamadan sonra 6.ayda tek bir uygulama 
şeklinde olmaktadır.
Pepdityal mezoterapiyi yüz ve boyun dışında dekoltede, 
elde, genital bölgede, kısacası ciltle ilgili aklınıza gelebilecek 
her yerde uyguluyoruz. Göz çevresinde morluk şikayeti olan 
hastalar da göz çevresindeki uygulamalarından sonra çok 
başarılı sonuçlar elde ettik. Bu tedaviyi ağızdan alınan uygun 
antioksidan gıda takviyeleri ile birleştirdiğimizde sonuçlar çok 
daha yüz güldürücü olmaktadır.
Son olarak peptidyal mezoterapinin birçok mezoterapiden 
daha üstün olmasının bir diğer nedeni class III medikal device 
ruhsatına sahip olmasıdır. Yani bu ürün cilt altına enjekte 
edilebilir ve her açıdan güvenlik standartlarına uygun olarak 
resmi ve belgelidir. Her zaman hastalara uyarı; bu sertifikaya 
sahip olmayan özellikle Çin ve Güney Kore kökenli ürünler-
den uzak durmaları gerektiğidir. Yıllar çok hızlı akıp geçerken 
cildimizde olan yaşlanmayı azaltmak elimizde. Her işlemde 
olduğu gibi bu işlere ne kadar erken başlarsak o kadar ka-
zançlı oluyoruz.
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İnsan yaşını sadece geçen yıllar belirlemiyor, yaşlanma süreci hücrelerimizin ne kadar 
iyi baktığımızla alakalı aslında. Bu iyi bakma durumunla ilgili saatlerce konuşmak 
mümkün. Bunlardan biri olan ve artık herkesin aşina olduğu bir tedavi yöntemi 
olan mezoterapi, cilt altına iğne ile ilaç verilmesi olarak özetlenebilir. Bu tedavi 

dünyada 50 yılı aşkın bir zamandır kullanılmakta. Mezoterapi uygulamaları son 
yıllarda popülaritesini giderek arttırmıştır. Cilt yaşlanması ve cilt problemleri için özel 
formülasyonlar üretilmekte ve çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu konuya İsviçreli 

bilim insanlarının da el atmasıyla çok başarılı bir kokteyl elde edilmiştir. Kliniğinde pek 
çok başarılı gençleştirme uygulamaları gerçekleştiren ünlü Plastik Cerrah Dr.Bora Özel 
ile ülkemize yeni gelen ve kendi tabiriyle uygulama sonrası kuantum sıçraması yaratan 

Peptidyal Mezoterapi hakkında konuştuk.
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