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Physiogel’den atopik

ciltlere özel ürün

2009 yılında GSK bünyesine katılan,
dünyanın önde gelen dermatoloji firması Stiefel’in yenilikçi ve
teknolojik ürün serisi
Physiogel tüketicileriyle buluşmaya devam
ediyor. Physiogel’in
yenilikçi DMS teknolojisi, cildin yapısını
taklit edebilen içeriğiyle
kuru ve hassas ciltlerin
bakımında yeni bir çağ
yaşatıyor. Cilt yapısıyla
özdeş doğal lipid içeriği
bulunan Physiogel,
düzenli kullanıldığında
kuru ve hassas ciltte 3
gün boyunca süren nem
dengesi ve rahatlama da
sağlıyor. Kuru ve hassas
cilde sahip kişilerde hızlı
ve uzun süreli rahatlama sağlayan
Physiogel ürün serisinde ayrıca özellikle kızarık, kaşıntılı ve tahriş olmuş
ciltler için özel olarak geliştirilen
Physiogel A.I. (Anti-İritan) Repair

serisi de bulunmaktadır. Physiogel
A.I. Repair serisindeki ürünler, ciltte
doğal olarak bulunan, içeriğindeki
PEA (NPalmitoilEtanolAmin) maddesi sayesinde
ciltteki reaktivite ve
alevlenmeyi azaltır.
Ayrıca cildi, yaşlanma
süreci ile ilişkilendirilen
serbest radikallere karşı
korur. Physiogel A.I. Repair serisinin yeni üyesi,
Physiogel A.I. Intensive
Repair. Physiogel A.I.
Intensive Repair; yoğun
nemlendirmeye ihtiyaç
duyulan çok kuru, hassas, kızarık ve kaşıntılı
(atopik) ciltlerde, soğuk
ve kuru havaya maruz
kalmış bölgeler ile el,
dirsek ve taban gibi çok kuru vücut
bölgelerinde kızarıklık ve kaşıntının
giderilmesine yardımcı olur. Cilde
yumuşaklık, elastikiyet ve yüksek
oranda nem kazandırır.

Vücudunuzu Lakhovsky

kolyesi ile şarj edin

Mar Pazarlama A.Ş.’nin ürettiği
“iyi olma hali” sağlayan “Lakhovsky Kolyesi”, eczanelerde satışa
sunuldu. Havadaki radyasyonla,
titreşim frekansları üreten Lakhovsky Kolyesi eczanelerde satılıyor.
Harmonize – rezone olarak “iyi
olma hali”ni gerçekleştiren kolyeyi
üreten firmanın yönetiminde
kamuoyunun yakından tanıdığı
bir sima var. Emeklilik günlerinde;
varoluş, bilgi kuramı
ve enerji tıbbı üzerine felsefe yapmak
ve bu konularla
ilgili kitaplar yazan
Özer Uçuran Çiller,
Mar Pazarlama
A.Ş’nin bağlı olduğu
Marsan Holding’in
ÖZER
ana ortaklarından
UÇURAN
biri. Mar Pazarlama
ÇİLLER
A.Ş’nin ağırlıklı gıda,
pazarlama, dağıtım
ve sağlık sektöründe faaliyetini
sürdürdüğünü söyleyen Çiller,
sağlık alanındaki tek ürünlerinin
Lakhovsky kolyesi olduğunu
belirtti. Çiller, kolyeyle ilgili Türk
Patent Enstitüsü’ne (TPE) patent
başvurusu yapıldığını ifade ederek, kolye satışlarının kârının bir
bölümünün kimsesiz çocuklar vakıflarına hibe edileceeğini söyledi..

Lakhovsky kolyesini “kablosuz ve
ucu açık bir osilatör yani kendine özgü bir titreşim sayesinde
titreşim yapan salıngaç” olarak
tanımlayan Çiller, “Kolye, havadaki
radyasyon frekanslarını yükleyerek enerjiyi elektromanyetik alana
dönüştüren indüktör düzeneği
görevi görür. Havadaki vücut ile
uyumlu frekans taşıyan radyasyon
dalgaları kolyenin içine nüfuz eder
ve kişinin titreşimleri
ile harmonize/rezone
olarak vücut hücrelerini şarj eder ‘iyi olma
hali’ sağlayabilir”
diye konuştu. Çiller,
kolyenin yerel mevzuatların şartlarına
göre uygunluğunu
gösteren ve saygın bir
belgelendirme şirketi
tarafından hazırlanan
“Ürün Teknik Dosyasına” sahip olduğu için eczanelerde
satıldığını belirterek, “Bu nedenle,
ürün güvenliği konusunda yetkili
birimler nezdinde ürünü tanıtan
ve objektif delil niteliğindeki
dokümanların oluşturduğu teknik
dosyaya sahip olması bizi en etkin
kanal olan eczanelere yönlendirmiştir. Şu anda büyük bir ecza
deposuyla çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin organik markası:

Happy Moments
Ecocert sertifikalı Happy Moments Cilt Bakım Yağları, Türk tüketicisinin
beğenisine sunuldu. Yüzde 100 organik olan yağlar, tamamıyla saftır.
Organik Aromaterapi ve Organik
Kozmetik alanında faaliyet gösteren Alda
İnşaat, Gıda ve Turizm Ltd. Şti. sektöre bir
Türk markası kazandırdı. Happy Moments
şu anda, tamamı Ecocert tarafından onaylı
olan cilt bakım yağları konusunda faaliyet
gösteriyor. Zamanla ürün yelpazesine
organik şampuan, duş jelleri ve sabunlar
eklemeyi planlayan Happy Moments, yakın
zamanda cilt bakım yağlarındaki çeşitliliğini
de artıracak. Happy Moments, ürünlerinin
hiçbirinin paraben ve fenoksietanol, silikon
ya da GDO, sentetik renklendirici ya da
aroma içermediğini; hayvanlar üzerinde
test edilmediğini ve tamamen organik
hammaddelerle ve yöntemlerle elde edil-

diğini garanti ediyor. Bu nedenle ürünler,
çocuklarda da güvenle kullanılabilir. Tüm
Happy Moments ürünleri %100 saftır (daha
ucuz ya da daha kolay elde edilen başka bir
yağ ile seyreltilmemiş) ve %100 organiktir
(tümü ECOCERT tarafından sertifikalandırılmış). Happy Moments’ın ürün yelpazesinde yer alan ürünler arasında Argan Yağı,
Kayısı Çekirdeği Yağı, Tatlı Badem Yağı,
Üzüm Çekirdeği Yağı, Sarı Kantaron Yağı,
Jojoba Yağı; Lavanta Esansiyel Yağı, Limon
Esansiyel Yağı, Tatlı Portakal Esansiyel Yağı,
Nane Esansiyel Yağı, Çay Ağacı, Biberiye
Esansiyel Yağı bulunuyor. http://www.
happymoments.com.tr’den detaylı bilgi
edinilebilir.

‘İnme’yi önlemek için 4
dernekten ortak yaklaşım!
Atriyal fibrilasyon tipindeki çarpıntıya bağlı
inmeye karşı standart bir tedavi yaklaşımı oluşturmak amacıyla, Türkiye sağlık sektörünün 4
büyük derneği bu alandaki ilk multidisipliner uzlaşı
raporunu hazırladı.
Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Beyin Damar
Hastalıkları Derneği, Türk Hematoloji Derneği ve
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği biraraya
gelerek, klinik pratiğe yönelik yanıtları içeren, gri
alanları netleştirecek bir uzlaşı raporu hazırladı. Boehringer Ingelheim’ın koşulsuz katkılarıyla hayata
geçen bu projenin standart tedavi yöntemlerinin
oluşmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Raporun
hazırlanmasına katkıda bulunan dernekler adına
konuşan Prof. Dr. Ömer Kozan, AF’ye bağlı inmeden
korumada farklı yaklaşımların olduğunu, inmeye karşı branşlar arası ortak bir tedaviye ihtiyaç
duyulduğunu, hazırlanan bu pratik soru-cevap
dokümanının ortak tedavi standartları oluşturmak
için önemli bir adım olduğunu söyledi.

60 bin kişide AF var

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de en az 60 bin
kişide “atriyal fibrilasyon (AF)” olarak bilinen kalp
ritim bozukluğu hastalığının olduğunu gösteriyor. 40 yaşından sonra her dört erişkinden biri,

ömer
kozan

kalp ritim bozukluğunun en sık görülen türü olan
“atriyal fibrilasyon”la karşı karşıya kalıyor. Atriyal
fibrilasyonun (kalp ritim bozukluğunun bir türü)
en korkulan komplikasyonu pıhtı oluşarak beyine
gitmesi ve buna bağlı oluşan inmedir. Çünkü AF’li
hastalarda AF’si olmayanlara göre inme riski beş kat
daha fazladır.
AF’li hastaların tedavisi kardiyoloji, iç hastalık-

ları, nöroloji ve hematoloji gibi farklı branşlardan
hekimler tarafından takip edilmektedir. Multidisipliner yaklaşım gerektiren bir tedavi olmasına
rağmen, Türkiye’de her uzmanlığın referans aldığı
rehber birbirinden farklı olup ortak bir uzlaşı yoktur. Son dönemde ortaya konan yeni bilgiler ve yeni
ruhsatlanan ilaçlar sonucunda hekimler de yeni
sorularla karşı karşıya kalıyorlar.

