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Sorumluluk ve mesuliyet duygusu; kişinin kendi dav-
ranışlarını veya yetki alanına giren ve üstlendiği her 
hangi bir olayın sonuçlarını eksiksiz bir şekilde yerine 
getirmesidir. Bu itibarla sorumluluk bilinci gelişmiş insan-
lar, yaptıklarının ve yapmadıklarının sorumluluğunu alır, 
suçlamalar yapmadan önce de karşılaştıkları olumsuz 
durumlara kendi katkılarını düşünür. Başkalarını suçla-
mak ile sorumluluk almak birbirine zıt iki durumdur. 

Yaptıklarının sorumluluğunu almayan insanlar başa-
rısızlıkları veya karşılaştıkları olumsuzluklar karşısında 
hep başkalarını suçlama eğiliminde olmuşlardır. Suçu 
kendilerinin dışında aradıkça da kendilerini geliştirmek 
ve yenilemekten uzaklaşmışlardır. Sorumluluk duygusu 
gelişmiş insanların da özgüveni daima yüksek, çevresin-
deki kişilerin de görüşlerini dikkatle dinler ve istifade et-
meğe çalışır.

Kuaför ve Kozmetik sektörü ülkemizin son yıllarda 
adeta parlayan iki yıldızı gibidir. Değerli kuaförlerimiz 
dünyanın her köşesinde sergiledikleri sanatlarıyla hem 
kendilerinin tanıtımını hem de ülkemizin sesini duyur-
maktalar. Yıllarını bu mesleğe aşık olarak adamış duayen 
kuaförler bu gün bile modern çağa ayak uydurabilmek, 
genç nesle de örnek olacak şekilde seminerlere katılmak-
talar. Ancak, ferdi olarak elde edilen bu başarılara sektö-
rün temsilcileri konumundaki dernekler, odalar yeterince 
destek olabiliyorlar mı? Dernek ve odaların yaptırım gücü 
yeterli mi? Devlet sektöre hangi açıdan bakıyor ve yete-
rince destek oluyor mu? İşte ‘sorumluluk duygusu’ burada 
ortaya çıkıyor.

Her şeye rağmen ülkemizin yetiştirdiği değerli kua-
förleri ve Kozmetik firmaları imkanlarını zorlayarak dün-
yanın dört bir yanındaki yarışmalarda, fuarlarda yer 
almakta ve ülkemizi temsil noktasında bu sektörler de 
bizde varız diyebilmektedirler. Kuaför Life Dergisi olarak 
‘sorumluluk duygusu’ bilinciyle var olma mücadelesi ve-
ren her iki sektörümüze ve onların temsilcilerine başarı 
dileklerimizi sunuyoruz.

Sorumluluk duygusu!
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Hairstylist : Sibel Bircan
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
Model : Gülseda Kenar
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Model : Seviye İkbal
Hairstylist : Yılmaz Kızıl
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
Make-up : Murat Polat
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Türkiye’de ortalama her gün 180 
iş kazası meydana gelmekte ve bu iş 
kazaları neticesinde yine her gün 4 
kişi hayatını kaybetmekte ve 6 kişi de 
sürekli iş göremez hale gelmektedir.   
İş kazası sadece can kaybına veya 
yaralanmalara neden olan bir olay 
değil,  işyerinde yaşanan istenmeyen 
durumlar neticesinde işyerinin 
zarar görmesi de bir iş kazası olarak 
nitelendirilmektedir. Konuyla ilgili ola-
rak; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Kanunu 30 Haziran 2012’de Resmi 
Gazete’de yayınlanarak kademeli ola-
rak yürürlüğe girmiştir.  Kanun, kamu 
ve özel sektör gözetmeksizin tüm iş-
yerlerini ve çalışanları kapsamak-
tadır. Ev Hizmetleri, Çalışan istihdam 
etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve 
hizmet üretimi yapanlar kanun kapsamı 
dışında tutulmuştur. Özetle İşyerinde 1 
sigortalı çalışanı dahi bulunan işyerleri de 
bu kanun kapsamına alınmıştır. Özellikle 
Kanunda 01 Ocak 2013 tarihinden 

itibaren;  İş Sağlığı ve Güvenliği ile 
ilgili her türlü önlemlerin alınması, 
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi 
yapılması, Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği hakkında Eğitilmesi ve bil-
gilendirilmesi, İşyerinde Acil durum 
planları, yangınla mücadele ve ilk yar-
dım çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 
Çalışanlarının sağlık gözetimlerinin 
yapması gibi konularda işverenlere 
önemli yükümlülükler getirilmiştir. İş 
Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri proak-
tif yani önleyici bir yaklaşım benimse-
nerek yürütülmesi esastır.

Kuaförlere de iş güvenlişi 
şartı geldi

Yeni çıkan kanuna göre  kuaförler-
de artık saatlerce ayakta saç kesme ve 
fön çekme dönemi bitecek. Saç kesimi 
sırasında çalışanların kullanması için 
tekerlekli tabureler bulundurulacak. 
Ellerin sürekli ıslak kalması nedeniyle 
kuaförde krem bulundurulacak. Saç 

kesmeden önce tüm takılar çıkarılacak. 
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
en az 1 çalışanı bulunan bütün işyer-
leri için risk değerlendirmesi zorunlu-
luğunu getirirken, Çalışma Bakanlığı 
da bu kapsamda apartmanlar dışında 
50 civarında sektör belirledi. Bu sektör-
ler arasında, oto tamircileri, kasaplar, 
temizlikçiler, kuru temizlemeciler, em-
lakçılar, seyahat acentaları ve kuaför-
ler de eklendi. Ancak, kuaförün sahi-
binin tek başına çalıştığı kuaförleriçin 
bu kural geçerli olmayacak. 1 çalışanı 
bulunan kuaförler, bakanlık tarafın-
dan hazırlanacak risk değerlendirmesi 
formlarını dolduracak. Bu formun dol-
durulmamasının cezası 3  bin TL olacak. 
Çalışanların dökülen saçlar nedeniy-
le ya da ıslak zeminde kaymasını ön-
lemek amacıyla kesilen saçlar derhal 
süpürülecek. Islak paspas yerine ka-
ğıt havlu bezler kullanılacak. Kaymaz 
özelliği olan zemin tercih edilecek.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdi
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13 - 15 Haziran 2013

9. Uluslararası
Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı

Tüyap, İstanbul

Kıtaların 
buluştuğu 

yerde 
‘Güzellik‘ 

ile buluşalım!

Organizatör: PLATFORM Uluslararası Fuarcılık A.Ş.  
Tel: +90.212.603 33 33 - Faks: +90.212.603 33 34 - info@beautyeurasia.com

29 Ekim Cd. No: 1 Vizyon Park 1. Blok Ofis 29 Yenibosna - İstanbul

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

facebook.com/beautyeurasia I twitter.com/beautyeurasia

www.beautyeurasia.com

Uluslararası Markaların Ke-
sim Eğitmeni ARCA  ‘Yaratıcı 
Kesimler’ eğitimini tamamla-
dı... 26 -27 Şubat tarihlerinde 

İstanbul Wella Studio’da düzenlenen 
‘’ARCA ACAR CREATIVE CUTTING’’ 
‘yaratıcı kesimler’ eğitimi başarıyla 
tamamlandı. Türkiye’nin 4 bir yanın-
dan gelen katılımcılar 2 gün boyunca 
teorik ve pratik uygulamaları görerek 
kuaförlük mesleğinin keyfini yaşadı. 
Kesim eğitmeni Arca Acar, ‘’uzun yıllar 
Toni&Guy, Vidal Sassoon ve Pivot Point 
gibi uluslararası markaların kesim eğit-
menliğini yaptıktan sonra artık bu bil-
gilerini kendi eğitim programında Türk 
kuaförlüğünün hizmetine sunuyor. 

Uygulamalı eğitimlerinde tasarım-
cılara ANALİZ-TASARLA-YARAT-KİŞİ-
SELLEŞTİR  başlığı altında bir yol ha-
ritası çizen ve NEDEN-NASIL ilişkisinin 
önemine değinen Arca Acar, konu ile 

ilgili olarak Kuaför Life dergisine yaptı-
ğı açıklamada;’ ’Katılımcı genç meslek-
taşlarımızın verdiğimiz eğitim ve uygu-
lamalardan istifade ettiklerini görmek 
ve bunu yüzlerinden okumanın bana 
verdiği mutluluk, verilen sertifikalarla 
bir kat daha arttı. 

Eğitimlerimize katılan meslektaş-
larımızın mesleklerinde daha ileriye 
gidebilme gayret ve arzuları sektörü-
müz adına büyük bir kazanımdır. Türk 
Kuaförleri son yıllarda tüm dünya ül-
kelerinde yaptığı tasarımlarla daima 
ilk sıralarda yerini almaktadır. Bundan 
sonraki yıllarda ise kuaför sektörünün 
trendini genç nesil kuaförlerimiz belir-
leyecektir diye düşünüyorum.

Kuaför Life dergisinin başarılı yayın 
politikasını ve sektörde ki tüm etkinlikle-
ri takip etmesini de takdirle karşıladığnı 
belirten Arca Acar yayın hayatında ba-
şarılarının devamını diliyorum.’’ Dedi.

‘’ARCA ACAR CREATIVE CUTTING’’
Uluslararası Markaların Kesim Eşitmeni ARCA ‘Yaratıcı Kesimler’ eşitimini tamamladı...

Katılımcı meslektaşlarımızın 
verdişimiz eşitim ve 
uygulamalardan istifade 
ettiklerini görmek ve bunu 
yüzlerinden okumanın bana 
verdişi mutluluk, verilen 
sertifikalarla bir kat daha 
arttı. 
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Bayram Tunakara Kuaför Life Der-
gisine konu hakkında şöyle konuştu; 
‘’22 Mayıs Kuaförler Günü kutlama 
çalışmalarımızın başlaması bizi şim-
diden heyecanlandırdı. Bu yılki kutla-

maların en mükemmel bir şekilde ve 
eksiksiz gerçekleşmesi için şimdiden 
kollarımızı sıvadık. Geçen yılki kuaför-
ler günümüze destek vererek organi-
zeyi bizzat üstlenen Gebze Berberler 

ve Kuaförler Odası Başkanı Sayın 
Kenan ÇELİK ile Darıca belediyesi-
nin sponsorluğunda gerçekleşen ku-
aförler gününün 4.sünün kutlamaları 
Darıca’da deniz köşkü Restorant ile 
sahildeki anfitiyatro da gerçekleşmiş 
olup meslektaşlarımızla birlikte çok 
güzel saatler geçirmiştik. Sadece ha-
vanın yağışlı olması nedeni ile açık 
alanda ünlü kuaförlerimiz tarafın-
dan gerçekleştireceğimiz şov göste-
rimizi iptal etmek zorunda kalmıştık. 
Bu  yılki organizemize ise havanın yine 
yağışlı olabileceği olasılığını göz önün-
de bulundurarak kapalı alanı olan B 
planlı bir mekan araştırması içindeyiz. 
Yer ve mekan adresi netleştiğinde or-
ganize hakkındaki detaylı bilgiyi kua-
forlerimiz.com’dan hem de sizin gibi 

Neden Y›lda Birgün
Kuaförler Günü Olmas›n ?

Kuaforlerimiz.com adlı  web sitesinin yöneticileri ve yurt genelindeki 
20.000 i aşan kuaför üyelerinin verdişi destekle başlatılan ‘’22 
mayıs kuaförler günü’’ nün bu yıl 5.nci kutlama hazırlıkları başladı. 
Kuaforlerimiz.com web sitesinin kurucusu Bayram Tunakara’dan  22 
mayıs kuaförler günü kutlamaları hakkında görüşlerini aldık... 

Kuaforlerimiz.
com web 
sitesinin 
kurucusu 
Bayram 
Tunakara
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sektörel medya kanallarının yardımı 
ile meslektaşlarımızı bilgilendireceğiz. 
İlkini kutladığımız 2008 yılı 22 mayıs 
kuaförler günü katılımına bakarak her 
geçen yıl katılım sayısının katlanarak 
arttığını görmek meslektaşlarımızın 
bu türde bir organizeye ne kadar ih-
tiyaçları olduğunu göstermektedir. 
Ancak bu konuda görüştüğümüz tüm 
oda ve dernek başkanlarımız günün 
önemine değinerek çok isabetli bir 
iş yaptığımız konusunda birleşmek-
te olup sözlü olarak desteklerini ver-
mekte fakat organize tarihi geldiğinde 
maalesef desteklerinin sadece sözde 
kaldığını gördük.

Sadece geçen yıl Gebze Berberler 
ve Kuaförler Odası Başkanı Sayın 
Kenan ÇELİK bey bize yardımcı olup 
o yılki organizeyi Darıca belediyesi-
nin sponsorluğu ile başarılı bir şekil-
de gerçekleştirdik. 

Şu ana kadar bu organizeye en 
ciddi şekilde maddi manevi desteği 
Gebze başkanımız Kenan bey ve Da-
rıca belediyesinin verdiğini de belirt-
mek isterim. Esas işim olan kuaförlük 

mesleğinin de çağa ayak uydurması 
amacı ile Kuaforlerimiz.com’u kur-
dum. İlk günden beri kuaförlerin ih-
tiyaçlarını gözeten ve herhangi bir 
maddi  beklenti olmadan sadece kua-
förleri bilgilendirerek kuaförlerin birlik 
ve beraberliğini sağlamak amaçlı ku-
aför eğitimini önemseyen çerçevede 
yayın yapmaktayız. 

Bayram Tunakara;  sözlerini şöyle 
sürdürdü; ‘’Daima rahmetle andığımız 
İstanbul’da sayın Ömer AYDINER’ den 
sonra bugüne kadar geçen zaman 
içinde kuaförün çıkarlarını önemse-
yerek onların haklarını gözeten aktif 
dinamik bir  başkan profilinin oluşma-
dığını söylemek sanırım hiçte haksızlık 
olmayacaktır. 22 mayıs kuaförler gü-
nünü  İstanbul’da kuaförler odası ile 
birlikte organize etme hayalimiz sü-
rüyor fakat diğer komşu illerdeki baş-
kanların daha katılımcı ve yenilikçi 
olmaları nedeni ile kuaförler günü kut-
lamaları için son 2 yıldır komşu iller-
deki başkanlarımızdan gelen organi-
ze tekliflerinin daha cazip olduğu için 
komşu illerde organize edilmektedir. 

Hedefimiz 22 mayıs Kuaförler gününü 
yalnız bir ilde kutlamak değildir. Biz 5 
yıl önce bu fikri oluşturduğumuzda 
amacımız mesleğine değer veren 
işini seven tüm meslektaşlarımızın 
yılda bir gününü diğer meslektaşla-
rı ile birlikte istedikleri yerde dile-
dikleri gibi eğlenerek birlikte güzel 
zaman geçirmelerini sağlamaktır. 

Doktor, hemşire ve polisler gibi her 
mesleğe insanlarımızın kutlanacak 
bir günleri varken neden kuaförlere 
ait bir günümüz olmasın düşüncesi 
ile yola çıktık. Her ildeki kuaförler 
odaları, dernekleri 22 Mayıs’ta ken-
di organizelerini kendileri yaparak 
kutlamaların yurt  geneline yayıl-
masına ve mesleğimize bir gün ka-
zandırmamıza yardımcı olmaları en 
büyük dileğimizdir.

Belirtmeliyim ki, Kuaförlük mesle-
ğine katkı sağlayan Ömer AYDINER 
gibi başkan ve yöneticilerin  isimle-
ri yıllar geçse de her seferinde saygı 
ile anılacaklardır. Bizim de bu ko-
nuda bir katkımız olabilirse bundan 
onur duyarım.’’ dedi.
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Sayın Başkan, Odanız ne zaman ku-
ruldu üyeler nasıl bir araya geldi ?

Odamızın kuruluşu 1959 yılında 
gerçekleşti. Kuruluşundaki  adı ilk 
önce kuaförler  derneği olarak kuruldu. 
Daha sonra isim değişikliğine gidilerek 
Ankara Kuaförler Güzellik Salonları 
İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf 
Odası olarak ismini değiştirmiş olup 
halen 2800 üyemiz bulunmaktadır.

Bizim odamız faal bir odadır, hare-
ketli bir odadır, sanatımız çok güzel ve 
önemlidir. Fakat ne yazık ki bazı yasa-
lardaki boşluklardan dolayı yapama-
dığımız aktiviteler, çalışmalar vardır. 
Bizde Ahilik geleneğine bağlı olarak 
usta çırak ilişkileri çok önemli olması-
na karşın maalesef 10-15 senedir usta 
çırak ilişkisi yok oldu diyebiliriz. 

Bunun nedenini öğrene bilir miyiz ?
Çünkü yetiştirilecek çırak kalmadı. 

Bu günkü eğitim sisteminden kaynak-
lanan bir durum bu. 18 yaşında bir in-
sanın çırak olması imkansızdır. Bizim 
dönemimizde ilkokul sonrası insanlar 
bir sanat sahibi olmak için çocuklarını 
bir yere verirlerdi. Bu çocuk hem okur 

hem de bir sanat sahibi olurlardı. Hiç 
bir usta çırağını yanlış bir yola gön-
dermez bir baba gibi onu en iyi şekil-
de yetiştirmek, ilgili mesleği öğretmek 
için tüm çabasını harcar. Kendi çocuğu 
neyse çırakta onun için bir evlat gibi-
dir. Dolayısıyla eğitim ve sanat çırak-
lıkla başlar ve öyle olgunlaşır zamanla 
usta olunur.

 Meslek okulları ile ilgili olarak çı-
raklık yasası da derki: Haftada bir gün 
okula gidecek. 5 gün çalıştığı yerde 
mesleğin öğrenecek. Okulda meslek 
öğrenmeyecek. Bu yasa şuanda  da 
öyle ancak maalesef çırak bulamıyo-
ruz. 2004’te çıkan bir yasayla ticaret 
odasına kaydını yaptıran ve de ustalık 
belgesi olmasa da işyeri açabilmekte-
dir. 5171’nci madde buna izin veriyor. 
Oysa öyle olmaması lazım. Bizim es-
nafın canına okuyan budur. Usta  diyor 
ki: Ben çırağımı niye okula göndere-
yim zaten belgesiz dükkan açılıyor. Bu 
5171ci maddenin ve 102’nci maddele-
rin mutlaka kapatılması lazımdır.

Çırak okulları neden açılır. Çocuk  
eğitim alsın  kültürü artsın. Oysa biz 
okullarda okutacak çırak bulamamak-

tayız. Şu an Türkiye genelinde 60 bin 
civarında kuaförlük eğitimi gören ço-
cuk var. Diğer sektörlerde bu sayı 10 
bini bile bulmaz. Ben okullardan çırak-
larımı çekecek olsam okullar kapan-
mak mecburiyetinde kalır!

Yeterli ehliyete sahip olmayanlar ku-
aför salonunu nasıl açabiliyor?

Bu kaliteden yoksun yaşanan Kua-
för enflasyonunun başlıca ana sebep-
lerinden birisi de; Halk eğitimlerdir.  İş 
kur işsizlere mesleki eğitim veriyor!  4-6 
ay buraya giden bir insan ustalık bel-
gesi alıyor ve hemen bir kuaför açıyor. 
Bu sektöre vurulan büyük bir darbedir. 
Bunlar sanatkar değildir. Sanatkar-
lık öyle 4-6 ayda elde edilecek kadar 
ucuz bir metaa olamaz. Bu kuaför diye 
iş yeri açanlar bir de pankart asıyor 
10 liraya boya yapılır diye! Kardeşim 
boyanın kutusu 17 lira. Sen nasıl bir 
boya kullanıyorsun? sonra saçı yanan 
bizi arıyor yandık, mahvolduk diye. Bu 
aksaklıkları gidermek için de mutlaka 
sektör olarak birlikte hareket etmeliyiz.

Belediyelere de burada büyük gö-
rev düşüyor. Bir sokakta 5 tane kuafö-
re ruhsat verilmez. Bir binada 7 tane 
kuaför olmaz! Kontrol mekanizması 
da yok. Oda olarak benim ceza yazma 
hakkım, kontrol etme, uygun olmayan 
iş yerini kapatma hakkım yok. Yanlış-
lıklar, eksiklikler buradan kaynakla-
nıyor. Odalara bu konuda yetki veril-
mesi gerekir.

Biz devletten bir talepte bulunma-
dan çırak yetiştiriyoruz. İstihdama 
katkı sağlıyoruz. Vergimizi ödüyoruz. 
Devlette eksiklerimizin giderilmesinde 
sektörümüze yardımcı olmalıdır. Dev-
letin sesimizi duyması, sorunlarımıza 
çözümler getirerek sektörün daha iler-
lemesi için mutlaka sektör olarak bir-
birimizle barışık ve dayanışma içinde 
olmalıyız.

Sanat Çıraklıkla Başlar
Kuaför enflasyonunun başlıca ana sebeplerin-
den birisi de; Halk eğitimlerdir.  İş kur işsizlere 
mesleki eğitim veriyor!  4-6 ay buraya giden bir 
insan ustalık belgesi alıyor ve hemen bir kuaför 
açıyor. Bu sektöre vurulan büyük bir darbedir. 

AKGO: Başkanı Bekir Yiğit
Kuaför Life Dergisi
İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Kozdibi
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PIECES, ilkbahar koleksiyo-
nunu hazırlarken Paris’in eski 
ve büyüleyici sokaklarından, 
Akdeniz’deki gemilerin ahşap 
güverteleri ve pırpırlayan yel-
kenlerinden esinlendi. PIECES 
güneş gözlüğünüzü ve bikinini-
zi çantanıza atıp Paris’in şıklığı-
nı Akdeniz’in büyüsü ile birleş-
tirebilirsiniz.

PIECES ilkbahar koleksiyo-
nunda retro biçimleri ve de-
nizcilikten esinlenmiş baskı ve 
detayları denizciliğin zamansız 
estetiği ile yeniden yorumluyor. 

PIECES ürünlerini ince, hafif ve 
vintage butik görünümlü ku-
maşlar ile kombinleyerek Fran-
sız denizci hissini elde ediyor.

PIECES ilkbahar koleksiyo-
nu çanta elbise ve aksesuarla-
rında, geleneksel deniz mavi-
sinin bütün tonları, krem, mint 
yeşili, pembe ve sarı eşliğinde-
ki pastel tonlar veya canlı ton-
lar karakterize edilerek günün 
her saatine şıklık katıyor. Neon 
detaylı el çizimi illüstrasyonlar 
baskılara yeni bir yaklaşım su-
nuyor.

        Paris’in şıklığını

Akdeniz’in 
büyüsü

ile birleştirin
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Model : Seviye İkbal
Hairstylist : Yılmaz Kızıl
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
Make-up : Murat Polat
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Hangi Yüz Şekline
Hangi Saç Kesimi

Yuvarlak yüzler hacimli saçlar ile 
ovalleşmeli

Yuvarlak yüzlere sahip olanlar, yüz-
lerini ovalleştirecek saç kesimini tercih 
etmelidir. Yuvarlak yüzler için Kuaför 
Life, başın üstünde hacimlenen saçla-
rı öneriyor. Bu anlamda asimetrik saç 
kesimi, yüzü oval göstermek konusun-
da yardımcı olacaktır. Hacimli saçlar 

için bakım yapmayı da unutmamalı. 
Yuvarlak yüzü olanların saç uzunluğu 
omuz hizasında olmalıdır. Ancak saçı-
nız kısaysa da üzülmeyin, çene hattın-
dan aşağıya doğru katlarla kestirerek 
yuvarlak yüzünüz için ideal bir saç 
elde edebilirsiniz. Böylece saçlarınız 
genişler ve yeleler yüzünüzün daha 
ince görünmesini sağlar. Ayrıca uzun 

akıcı bukleler ve dalgalı saçlar da mü-
kemmel bir görünüm verecektir. 

Kuaför Life, kulak yüksekliğinde bir 
at kuyruğu yapmanın da yüzün oval 
görünmesine yardımcı olabileceğinin 
altını çiziyor. Bunun için saçlarınızı iki-
ye ayırarak geriye doğru yapıştırın ve 
kulağın üzerinde bir mesafede at kuy-
ruğu yapın.
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Oval yüzlere yumuşak dalgalar
İşte şanslılar grubu! Oval bir yüze sahipseniz, sizin için 

şanslı demek doğru olacaktır. İster spor, ister klasik, ister mo-
dern, her türlü modeli kullanabilirsiniz. Kısa, uzun, düz, dal-
galı, kıvırcık, bağlı veya açık…. Ancak en mükemmel hangi-
si derseniz? Omuz boyunda uzunluk, saçı ortadan ayırarak 
yumuşak dalgalar oluşturmak ve bunların büyük dalgalar 
olmasını sağlamak, oldukça romantik bir etki yaratacaktır. 
Dalgaların kalıcı olması için de Evoria.com Down Under 
Fruit Kicks bukle belirginleştirici spreyleri öneriyor. Ayrıca 
omuzun biraz yukarısında kesilmiş saçları içe ve dışa doğ-
ru karışık tarzda şekillendirmek de muhteşem görünmenizi 
sağlayacaktır. 
Kare yüzler kıvırcık saçları tercih etmeli 

Kare yüze ve uzun saçlara sahipseniz, saçlarınızı su 
gibi aşağıya doğru akıtın. Hafif dalgalar da yüzünüzü ince 
gösterecektir. Çene hattından aşağıda duran uzun saçlar 
yüzünüzü incelterek kare görüntüden kurtulmanızı sağlar.  
Evoria.com’un kısa saçlı kare yüzlülere önerisi ise, biraz 
hileli davranmak! Kıvırcık saç veya dalgalı saç kullanın 

ve tam çene kemiğinde kesimi bitirin. Eğer saçlarınız ken-
di yapısında kıvırcık ya da dalgalı değilse de üzülmeyin, 
Saçlarınız uzunsa da omuzlara kadar düzleştirip, omuzdan 
aşağısında dalga oluşturun ve dikkati saçın uçlarına çe-
kin. İsterseniz Demi Moore gibi dümdüz, tek renk ve uzun 
kullanmak da yüzünüzü ince ve uzun göstermekte yararlı 
olacaktır.
Kalp yüzlere dolgun saçlar

Yüzünüzün alt kısmı dar üst kısmı geniş ise kalp şeklinde 
bir yüze sahipsiniz demektir. Bu yüz şeklinde en ideal saç 
kesimi; saçı çene hattına kadar düz indirip, çene boyunda 
hacimlenmesini sağlamak ve alnın bir kısmını saç mode-
liyle kapayarak üstteki orantısızlığı yok etmek olacaktır. 
Elmas oval yüzler katlı kesimlerden kaçınmalı

Bir elmas gibi ovalleşen yüzlerde yapılması gereken en 
iyi hareket köşeliği azaltmaktır. Evoria.com, yuvarlak ve 
katlı kesimlerden kaçınmak gerektiğini özellikle belirtiyor. 
Saçları mümkün olduğunca uzun tutup, kulak hizasının al-
tında biraz kat verip, dalgalarla hareketlendirerek kullan-
mak, bu yüz şekli için en ideal kesim olacaktır. 
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Model : Seviye İkbal
Hairstylist : Yılmaz Kızıl
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
Make-up : Murat Polat
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16 ÜLKEDEN TALEP VAR
4’ü Bir Arada sloganlı Kuaför 

Yarışması’nda Kuaför Showla-
rı, Kozmetik Fuarı ve Semi-
ner bu etkinlikler arasında. 
İnterteks Fuar alanında 

gerçekleştirilecek olan 
geniş kapsamlı yarışma-
ya dünyanın her yerin-
den kuaförler davetli. 
Organizasyona birçok 

ülkeden yoğun katılım 
olması bekleniyor. Şu ana 

kadar 16 ülke katılım için 
müracaat yapmış durumda. 
Bu ülkeler içinde; Filistin, 
Filipinler,Amerika, Yunanis-
tan, Hindistan, İtalya, Bosna, 
Sırbistan, İspanya, Mısır, 
Avustralya da yer almakta-
dır.

SADECE KOZMETİK FUARI 
DEĞİL

Ülkemizde ilk kez böyle bir 
organizasyon düzenleniyor. Ve 

buna Kocaeli Artistik Kuaförler 
Derneği bir ilk olarak imza atıyor. 

Fuar sadece kozmetik sek-
törüyle sınırlı kalmayacak 
ve Kuaför dünyasının tüm 
bileşenlerini de kapsaya-
cak. Kuaför Mobilyaların-
dan, Kuaförlerin kullandığı 
aksesuarlara, kuaför ekip-

manlarından, kuaförlerin 
kullandığı profesyonel 

malzemelere kadar her 

şey bu fuarda yerini alacak. Kısaca 
Kuaför Dünyası’nın kalbi 30 Nisan-2 
Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’de 
atacak. 100’den fazla firmanın ve 
markanın yer alacağı bu fuarda 
kuaförler, 3 gün boyunca 2 konferans 
salonunda çeşitli markaların eğitim 
seminerlerine katılabilecek ve mesle-
ğini geliştirebilecek.

BÜYÜK ÖDÜLLÜ YARIŞMA
Organizasyonda; Gençler Yarışması, 
Erkek Berberler Yarışması, Bayanlar 
Renk-Kesim Yarışması, Bayanlar Sa-
lon Topuz Yarışması, Bayanlar Yüksek 
Fantezi Topuz Yarışması olmak üzere 
5 ferdi, 6’şar kişilik gruplar halinde de 
1 ekip yarışması söz konusu. Toplam 6 
kategoride düzenlenen yarışmalar 3 
gün sürecek. Bu süre içinde her gün 3 
farklı show ekibi birbirlerine üstünlük 
sağlamaya çalışacak. Bu arada 
dereceye girenleri, birincilere araba 
olmak üzere farklı farklı kategorilerde 
büyük hediyeler bekliyor.

GALA GECESİ HAZIRLIĞI DA
TAMAM
Dünyaca yankı görmesi beklenen 
dev organizasyonun daha şimdiden 
gala gecesi de belirlenmiş durumda. 
Milli gururumuz Oscar ödüllü Erol 
Yılmaztürk’ün yer aldığı dünyaca 
ünlü kuaförlerden oluşan Global 
HAIR Power Team muhteşem şovlarla 
geceye damgasını vuracak gibi. Ay-
rıca Shaman Dans Grubu da geceye 
davetli.

4’ü Bir Arada Dünya’da Bir ilk
Yarışma, Show,Sergi ve Seminer

Kocaeli Artistik Kuaförler Derneği, İzmit Belediyesi 
işbirliğinde bir büyük bir organizasyona imza atıyor. 
Dünyada ve Türkiye’de ilk kez 4’ü bir arada sloganıyla 
“HAIRtistic Contest&Fair” yarışması 30 Nisan-2 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşecek. Ev sahipliğini Gökhan 
Ergin’in Başkanlığındaki Kocaeli Artistik Kuaförler 
Derneği ve İzmit Belediyesi birlikte yapacak.

Saç Tasarım
Oscar ödüllü 
Erol Yılmaztürk
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“AMACIMIZ, SEKTÖRDEKİ PAZAR 
BOŞLUĞUNU GİDERMEK”
Kocaeli Artistik Kuaförler Derneği’nin, 
organizasyon firması olan Perfor-
mans Turizm’in sahibi Ahmet Koşar 
organizasyon hakkında açıklamalar-
da bulunarak amaçlarının sektördeki 
pazar boşluğunu gidermek olduğunu 
söyledi. Koşar, “HAIRtistic, uzun vade-
li bir planlama ve geleceğe yönelik 
bir vizyon ile yola çıkan, sektörel 
anlamda kendisine iddialı bir yeri 
hedefleyen organizasyondur. Sektör-
deki bu pazar boşluğunu doldurmayı 
hedeflemekte ve bu organizasyo-
nun sektöre fayda sağlamasını ilke 
olarak benimsemektedir. HAIRtistic 
Contest&Show&Fair organizasyonu-
nun amacı, sektörde bir pazar boş-
luğu olarak duran gerçek bir uluslar 
arası organizasyonu hayata geçir-
mektir.” dedi.
Uluslararası ün yapmış kuaförlerin, 
yeni yetişen kuaförleri motive edece-
ğinin altını çizen Koşar, bu konuda da 
şöyle konuştu. “Organizasyonumuz 
yeni nesil için iyi bir örnek olacak ve 
mesleğin geleceğine dair “insana” 

yatırım yapılırken, aynı zamanda da 
ülkemizdeki duayen kuaförlerin onore 
edilmesi sağlanacaktır. Organizasyo-
nun segmentlerinden biri, belki de en 
önemlisi fuar segmenti ise, sektörde 
yer alan üretici, distribütör ve tedarik-
çi firmaların kendilerini tanıtmasına, 
müşterileriyle buluşmalarına vesile 
olacaktır. Bu üç segment ülkemizde 
ya da yurtdışında farklı zamanlar-
da zaten yapılmaktadır. HAIRtistic 
Contest&Show&Fair, bu üç segmenti 
buluşturarak sinerji yaratacaktır. 
Kendimize misyon olarak seçtiğimiz 
bu buluşmayı uzun yıllara yayarak, 
kalıcı bir organizasyona hep birlikte 
imza atacağımıza inanıyoruz.”

“KOCAELİ’DE ÇITAYI YÜKSELTTİK”
Kocaeli Artistik Kuaförler Derneği 
Başkanı Gökhan Ergin de yaptığı ko-
nuşmada , Kocaeli’de çıtayı yükselt-
tiklerini belirtti. Ergin yaptığı açıkla-
mada; “ Bu organizasyonu öncelikle 
İzmit’teki meslektaşlarımız, İzmit halkı 
ve İzmit ekonomisine katkı sunmak 
için planladık. Bu organizasyona 
destek veren Valimiz Ercan Topaca’ya 

ve projeye sahip çıkan İzmit Belediye 
Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a teşek-
kür ediyorum. Biz bu fuarı Dünya’da 
olmamış segmentler içerisinde ger-
çekleştiriyoruz. Dünya’nın her tara-
fında saç yarışmaları düzenleniyor, 
fuarlar yapılıyor, şovlar düzenleniyor, 
eğitimler veriliyor. Fakat Dünya’nın 
hiçbir yerinde 4’ü bir arada yapılma-
dı. Kocaeli Artistik Kuaförler Derneği 
olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. 
Amaç büyük olduğu için ödülleri 
de büyük tuttuk. Şimdiden katılacak 
olan tüm yarışmacılarımıza başarılar 
diliyorum” dedi.
Dünyaca ünlü kuaförlerin ilgi gös-
termesi beklenen yarışma hakkında 
geniş bilgi için www.HAIRtistic.
org internet adresini ziyaret edebilir, 
facebook.com//HAIRtisticTurkey 
facebook sayfasından yararlanabilir-
siniz. 0 216 491 33 55

Antalya Tatili

Kapodokya Tatili

Kuzey Kıbrıs Tatili Laptop Hediye Kupalar

Büyük Ödüllü Yarışma
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Cazibenizi saç 
estetiğinizle 

tamamlayın..

Model : Seviye İkbal
Hairstylist : Yılmaz Kızıl
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
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Kusursuz
Güzellik

Mükemmel Saç
Tasarımlarıyla..

Model : Seviye İkbal
Hairstylist : Yılmaz Kızıl
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
Make-up : Murat Polat
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Seviye İkbal Tulgar kimdir, okurları-
mıza kendinizi tanıtır mısınız? 

İstanbul Fatih’te dünyaya geldim. 
Kafkas-Çerkez ve Selanik kökenliyim. 
Modellik hayatıma 5 yıl önce başla-
dım. 2011 Best Model Of Turkey yarış-
masında Second Runner-up derecesi-
ni elde ettim. 

Manken, Model olmayı ne zaman 
düşündünüz ‘’Vahşi Cazibe’’ 
lakabını nasıl aldınız? 

Modellik çocukluk yıllarımdan beri 

en büyük hayalimdi ve ben bu ha-
yalimin peşini ne olursa olsun hiç bir 
zaman bırakmadım. Herkes hayalinin 
peşinde koşmalı diye düşünüyorum. 
Yolumuza çıkan tüm olumsuzluklara 
ve engellere rağmen pes etmemek 
lazım. Çünkü her şeyde olduğu gibi 
modellik de ciddi anlamda işine say-
gı ve emek istiyor. Bir modelin tarzını 
bulması ve başarılı olması için sab-
retmekten, özverili olmaktan başka 
bir seçeneği yok. “Vahşi Cazibe” 
lakabımı da tarzımı bulduktan sonra 

aldım. Çünkü genelde kendimi yakın 
hissettiğim tarz sert bir tarz. Maskü-
lenlikle  feminenliği iyi harmanlıyor 
olmalıyım. 

İyi bir model olabilmek için nelere 
sahip olmak gerekir? 

İyi bir model olmak isteyen her 
şeyden önce sabırlı ve özverili olmak 
durumunda. Dışarıdan her ne kadar 
kolay bir meslek gibi görülse de işin 
içinde olanlar daha iyi bilir ki, kendi 
tarzınızı bulmak bile nereden baksa-
nız bakın 2-3 yılınızı alıyor. Artı kendini 
yetiştirmeye de müsait bir yapı gerek-
tiriyor. Eğer bunlar söz konusu değilse 
başarıdan da söz edilemez. Ayrıca iyi 
bir model yaşam tarzına da mutlaka 
çok dikkat etmelidir. Çünkü görsel bir 
iş yapıyoruz nihayetinde. Fiziğini ko-
rumak açısından beslenmesine dikkat 
etmeli, sporunu yapmalı, mesleki an-
lamda kendini yenileyebilmelidir.

Mesleğinle ilgili gelecek yıllarda 
projelerin nedir? 

Birkaç sene daha modelliğe devam 
ettikten sonra yoluma modellik eğit-
meni olarak devam etmek istiyorum. 
Çünkü Türkiye’nin gerçek manada 

Modellik En Büyük hayalimdi

Türkiye’de magazinde yer almak için özellikle 
özel hayatını deşifre eden bir yapıya sahip 
olmak gerek. Ben bugüne kadar yalnızca 
işiyle magazini meşgul etmiş birini tanımadım.

Kuaför Life Dergisinin bu 
sayısında saç ve moda
çekimlerini 2011 Best Model 
Of Turkey yarışması Kraliçesi 
Seviye İkbal Tulgar ile yaptık. 
Manken ve Model sektörümüzde 
‘Vahşi Cazibe’ lakaplı ve başarılı 
çalışmalarıyla haklı bir üne 
kavuşan Seviye İkbal Tulgar’ı 
okurlarımızın daha yakından 
tanıması için bir söyleşi yaptık.  
Fotomodellik, Kuaför ve
Kozmetik sektörü hakkında
önemli açıklamalarda bulundu...
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iyi modellere ihtiyacı var ve ben bunu 
yapabileceğime inanıyorum.

Kuaför ve Kozmetik sektörü hakkında-
ki düşüncelerini öğrenebilir miyiz?

 Mesleğim gereği her iki sektörle de 
iç içeyim zaten. Katalog çekimlerinin, 
defilelerin başarısında en büyük paya 
sahip. Ve özellikle moda sektörünün 
ruhu. Kendi adıma konuşmam gere-
kirse eğer bir çekimde ya da defilede 
bu önemli detay göz ardı edilmişse 
motivasyonum üzerinde olumsuz bir 
etki yaratabiliyor. Özellikle mesleğini 
çok iyi icra edemeyen birileriyse 
sizinle ilgilenenler zarardan başka bir 
şey olmuyor. Çok iyi hatırlıyorum bir 
defilede meslektaşım yanlış yapılan bir 
işlem sonucu saçlarını kaybetti. Ben bu 
çekimde Yılmaz Kızıl beyle çalışmaktan 
onur duydum. Çünkü gerçekten bu işi 
hakkıyla yapıyor ve o bir duayen, haklı 
bir şöhret. Yılmaz Kızıl’ı tanımama vesi-
le olduğu için Kuaför Life dergisine çok 
teşekkür ediyorum. Mesleğim haricin-
de de kendi üzerimde sürekli değişiklik 
yapmaktan hoşlanan biriyim. Değişik 
saç modellerini, renkleri denemekten 
hiç çekinmem. Lakin bunları yaptı-
rırken bu işi usta ellere bırakmak çok 
önemli, saçların sağlığı açısından diye 
düşünüyorum.

Magazinsel haberleriniz medyada pek 
yer almıyor neden?

Türkiye’de magazinde yer almak 
için özellikle özel hayatını deşifre eden 
bir yapıya sahip olmak gerek. Ben bu-
güne kadar yalnızca işiyle magazini 
meşgul etmiş birini tanımadım. Böyle 
konularla gündeme gelmek de benim 
yapıma uymuyor.
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Betreff: Soğuk Lazer

Bazen kalk dediğiniz de aynadaki 
insani tanıyamadınız mı, iste o zaman 
bu yeni teknolojiye ihtiyacınız var. 
Türkiye de yeni bir yönteme hazır olun. 
Tanıdığınız yöntemler çok sayıda yapı 
olup, yüz simanızı değiştiren ve baş-
ka bir görünüm veren,değişik bir sekil 
alıyor yüzünüz. Bunu doğal ve sizi gü-
zelleştirmek, sadece gençleştirmiş bir 
görünüm veren ve cildinizi parlatan 
bir yöntem artık elinizde. Gördüğünüz 
Magazin ve Televizyon Kanallarında, 
Dergilerde dikkatli baktınız mı maale-
sef kimin gençleşmek ve kırışıklıklara 
yer vermemek istediğini izleyebiliyor-
sunuz. Bazen güzel olmadığı gibi yüz-
lerdeki mimik ve ifadeleri de siliyor. 
Buna son deyip, sizi yüzünüzdeki kırı-
şıklardan kurtarıp, daha parlak, düz-
gün, pürüzsüz ve kırışıksız bir cilde sa-
hip olabilirsiniz. Ayni zamanda mimik 
ve yüzdeki size Hayat veren çizgileri 
tamamen yok etmeden. Kırışıklıklar 
genel olarak cildin esnekliğinin azal-
masının sonucudur. Özellikle ileri yaş-
larda, bazen hastalığa bağlı olarak, 
cildin asıl esnekliği giderek azalır ve 
böylece çoğalarak kırışıklıkların oluş-
masına neden olur. Bunun sorumlusu 
sıklıkla deri hücrelerindeki hyaluron 

asit eksikliğidir. Bunu nasıl elde ede-
ceğiz ve kırışıklıklar nasıl oluşuyor ay-
dınlatalım: Vücudumuzda hyaluron 
Hyaluron asit, bağlayıcı dokuda bulu-
nan, vücuda özgü bir maddedir. Hya-
luron asit kollagen ve elastin üretimi 
sağlar ve cildin su bağlayıcı özelliğin-
den sorumludur. Hyaluron asit mik-
tarı cildin esnekliğini belirler ve yeni 
doğanların bağlayıcı dokularında en 
yüksek orandadır. Yaklaşık olarak 40. 
yaşta bu miktar yarı yarıya azalmış 
olur. 60 yaş sonrası başlangıç miktarı-
nın %10 oranında hyaluron asit geriye 
kalır. VC-lazer Terapisi hyaluron asit 
konsantrasyonunu bariz şekilde arttırır 
ve belirgin, görülebilir ve hissedilebilir 
gençleşme etkisi yaratır. 

Soğuk Lazer Terapisi Cildin hya-
luron asit seviyesini arttırmak için 
soğuk lazer terapisinde iki işlem 
birbiriyle kombine edilir. Değişme-
li olarak cilt Infra-Soğuk Lazer-360 
(VC-lazer) ile lazere tabi tutulur ve 
Hyaluron-İnterhücresel-Jel ile işlenir. 
Soğuk lazer ışını hücre çekirdeği ve 
hücre çeperi arasında biyoelektrik bir 
potansiyel oluşturur. Artan hücre faali-
yeti daha çok elastin ve kollagen üreti-
mine sebep olur.

Aynı zamanda VC-lazer-Işınları 
hyaluron asidin moleküler yapısını 
çevreler ve böylece bunların lenf siste-
mi tarafından yok edilmesini engeller. 
6 lazer kaynağından çıkan ışınlanma 
büyük kafa sayesinde oransal olarak 
4,5 santimetrekare bir alana yansıtılır. 
Müteakiben Hyaluron-İnterhücresel-Jel 
işlemi gerçekleşir. Hyaluron-İnterhüc-
resel - Jel, moleküler zinciri fotosenteze 
benzer, biyolojik bir yöntemle kısaltıl-
mış ve böylece cildin germ hücrelerine 
masaj yoluyla verilebilen, hassas mo-
leküler Hyaluron-İnterhücresel-Jeldir.

VC-lazer-Lifting-Jel iç hücre sıvısı-
nın iç basıncını arttırarak bağlayıcı do-
kunun da çoğalma kapasitesini arttırır. 
Burada Soğuk-Laser ile yapılan ön te-
davi cildin optimal emiş gücüne ulaş-
masını sağlar ve böylece Jel cildin 
derinliklerine kadar nüfuz edebilir ve 
hyaluron asit seviyesini düzenler ve 
çoğaltır. Hyaluron asit seviyesinin yük-
selmesi cildi çok kısa sürede canlandı-
rır, tekrar kazanılan esneklik sayesinde 
daha taze, düzgün ve dinç bir görünü-
me kavuşturur.

Bu yeni yöntemde bir seansa he-
men değişiklik görür ve hissedersiniz. 
İlk tedaviden başlamak üzere 4 haf-
taya kadar bir etkinlik görürsünüz. 
Seansları ve tekrarlama konusu sizin 
yasınız, cildiniz ve kırışıklıkların dere-
cesine bağlıdır. Çok güneşe tabi tutul-
muş bir cilt, zarar görmüştür ve teda-
viyi uzatır, ama güzel sonuçlar sergiler. 
En güzeli hiç bir yan etkisi yoktur, her 
gün uygulaya bilinen ve her seanstan 
sonra kendinizi çok iyi hissedip etrafı-
nızdaki insanların pozitif dikkatini çe-
keceksiniz. İlk gelen İltifatlar sizin izine 
mi gittiğiniz, görünümde bir değişiklik 
olduğunun farkına varıp, ne olduğu 
bilmeleri çok şaşırtıcı ve sizin içinizi 
okşatan bir resonanz getirecek. Boy-
nunuz ve dekolte de uygulana bilinen 
bu yöntem acıtmadan ve sizi 1,5 saat 
içinde güzelleştirecek. Eğer bu tedavi 
yöntemini devamlı olarak uygularsa-
nız cildinizin her uygulamada daha 
düzgün, parlak, ışıklı ve görülen bir 
netice elde edeceksiniz. Soğuk Lazer 
terapi medikal geliştirilen ve özellik-
le kırışıklıklar, yara izleri, akne, sedef 
ve egzama tedavisi için uygulana bi-
lir. Daha geniş Bilgi için lütfen arayın. 
Sizin ışıltınızı tesadüfe bırakmayın.

Nalan Bodur / nalanbodur@hotmail.de

Yeni Teknoloji Soğuk Lazer 
ve Hyaluron Tedavisi
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Model : Seviye İkbal
Hairstylist : Yılmaz Kızıl
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
Make-up : Murat Polat
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Style Master, saç tasarım profesyo-
nellerine hak ettikleri prestiji vermeyi 
amaçlayan küresel bir proje. Yarışma, 
stilistler için stilistler tarafından yapılmış 
Style Master Stil Serisi ile tasarımcılara 
kendi sanatsal yeteneklerini sergileye-
bilecekleri bir kanal işlevi görüyor.

İki yıl önce başlayan Uluslararası 
Style Master Yarışması, en prestijli ulus-
lararası tasarım yarışmalarından biri 
haline geldi. Her yıl binlerce saç tasa-

rımcısının projeye getirdiği coşku ve ya-
ratıcılık , etkinliğin uluslararası saç gün-
demindeki en önemli olaylarından biri 
olarak kabul edilmesini sağladı. 2012 
yılında, yarışmaya 25 ülkeden 800’ü 
aşkın koleksiyon girdi ve 2 bin 600 kişi 
Budapeşte’de düzenlenen Style Master 
Show’a katıldı. Birinci aşaması yapılan 
yarışmanın ikinci aşamasında, her ülke 
jürisi, ulusal bir birinci seçecek. 1 Mart 
2013’te başlayan yarışmanın, bu aşa-

madan sonra, uluslararası bir jüri tüm 
ülke birincileri arasından 7 uluslararası 
finalisti seçecek. Dünya Birincisi, Colo-
mer Group tarafından 29 Nisan 2013’te 
düzenlenecek olan etkinlikte açıklana-
cak. Dünya birincisinin açıklanacağı 
29 Nisan gecesi, Style Master Show, 
Revlon Professionals ve Amerian Crew 
tarafından sunulacak olan son moda 
avangard tasarımlarla da göz doldura-
cak. 

Style Master Saç Yarışması
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Hairstylist : Serkan Arancı 
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Kuaförlerin ihtiyaç hissettikleri 
her şeyi bulabilecekleri Kuaför 
Market’i hizmete açan Arzum 

Kozmetik Akademinin hizmet alanları 
hakkında neler söyleyeceksiniz?

Arzu Ülker: 35 Yıldır Kuaförlük sektö-
rüne hizmet etmekteyiz. Kuaför salon-
larının ihtiyacı olan her şeyi A’ dan  Z’ 
ye  bulunabileceği Türkiye nin ilk ku-
aför marketini açtık ve istedik ki salon-
lar  kapılarına gelen onlarca satıcılarla 
uğraşmasın,  ürünlerin  hepsini bir ara-
da bulabilecekleri  ve istedikleri adet 
kadar en hesaplı  fiyatla alabilecekleri 
bir yer olsun. Bu şekilde yola çıktık ama 
sonrasında gördük ki sektörün çok bü-
yük bir eksikliği var. Kuaförlerimizin  
kendilerini yenilemeleri, bilgilerine bil-
gi katmaları ve yeniliklerden haberdar 
olmaları için Türkiye de eğitim veren 
kurumlar yok ve bu düşünce ile Arzum 
Kozmetik Akademiyi açtık. 

Verdiğiniz eğitimler hakkında düşün-
celeriniz nedir?

Şimdiye kadar Eğitmenler hep yurt-
dışından getirtiliyordu ve bizim tarzımı-
za, bizim saç yapımızı daha iyi anlayan 
Türk Kuaförlerimizden neden eğitmen 
olmasın diye düşündüm ve Hem yurt 
içinde hem de yurt dışında onlarca eği-
tim aldırdığım bir ekip kurdum. Kuaför-
lerin dilinden anlayabilen daha rahat 
iletişim kuracakları kişi yine onlardan 
biri olmalı diye düşündüm ve ARZUM 
KOZMETİK EĞİTMEN TAKIMI’nı kur-
dum. Kesim, renklendirme topuz ve tür-
ban tasarım eğitimlerinin tamamı bi-
zim eğitmenlerimiz tarafından veriliyor. 
Kimlermi; Topuz eğitmelerimiz: Sibel 
Bircan, Damla Arı, Cem Ardıç, Remzi-
ye Kayrak, Savaş Aydoğan. Kesim ve 
Renklendirme eğitmenlerimiz: Cemil 
İrez, Barkın Erten. Türban tasarım eğit-
menimiz: Nuran Aksoy

Kuaförlük Mesleğinin E€itim
Çıtası Yükseliyor... 

Türkiye’nin ilk kuaför Marketi Arzum Kozmetik 
Türkiye’de şlk Defa Türk Kuaförlerden de Eşitmenler 
Olabileceşini ve Eşitmen Ekibinin ne Kadar Başarılı 
Olduklarını Bizlere Gösterdi.

KOZMETİK
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Arzum Kozmetik herkesin bildiği 
güvenilir bir isim ve bir marka oldu, 
bunun içinde artık kendi markamızı 
getirmemizin zamanı geldi diye düşün-
düm ve 2 yıl önce İspanya da Hipertin 
firması ile birlikte  Türkiye’ye özel yeni 
formüllü Utopik saç boyasını ürettirdik 
ve binlerce testlerden sonra çok ama 
çok güzel bir boya getirdik. 2 yıl içinde 
çok yol kat ettik ve kalitesinden emin 
olduğumuz bir boya ile müşterilerimi-
ze en iyi servisi vermeye çalışıyoruz. 
Daha sektör için yapacağımız çok pro-
jelerimiz var. Amacımız sadece ürün 
satmak değil, kendimiz ile birlikte bizim 
ile birlikte olan kuaför dostlarımızı da 
beraberimizde rakipleri karşısında viz-
yonlarına vizyon katmak, geliştirerek 
büyütmek istiyoruz. Arzum KOZMETİK 
ile çalışmak bir ayrıcalıktır.

Bugün akademimizde eğitmenleri-
mizden Cem Ardıç’ın topuz eğitimi var-
dı kendisi 2013 yılının yeni topuz model-
lerini ve tekniklerini katılımcılarımızla 
paylaştı ayrıca renklendirme ve kesim 
eğitmenimiz Barkın Erten Utopik boya 
ile renklendirme çalışması yaptı . Topuz 
eğitmenlerimizden  Damla Arı ve topuz 
denilince akla ilk gelen büyük üstad 
Perihan Yağmur da Cem beye destek 
olmak için bizlerleydi.

Arzum Kozmetik’deki eşitimden son-
ra Görüşlerini Aldışımız Eşitmen Cem 
Ardıç Eşitimle ilgili önemli tesbitlerde 
bulundu.
Cem bey, siz mesleğinizle insanların 
güzelliği için büyük bir çaba harcıyor-
sunuz. Meslekte nelerle karşılaşıyor 
ve kendinizi mesleki olarak yenilemek 
adına neler yapıyorsunuz?

Elbette ki bizler de firmaların yurt içi 
ve yurt dışında düzenlediği trend eği-
timlerinden kendimizi yenileme fırsatı 
bulmaktayız. Aldığımız yeni trend leri 
de hem ekip arkadaşlarımıza hem de 
müşterilerimize aktarmaktayız. 

Türkiye’de kuaförlük mesleği çok cid-
di anlamda yol katediyor. Ancak çırak 
ve işletme bilgisi konusunda sıkıntı 
yaşanıyor. Bu konuda düşünceniz ne-
dir?

Çok haklısınız. bu konularda ciddi 
sıkıntımız var. Kuaförlerimizin sanatla-
rı fevkalade iyidir ancak işlerinin ticari 
tarafını iyi hesap edemiyorlar. Bir çok 
arkadaşımız aile yapıları gereği sebat 
edip mesleklerini devam ettiremiyorlar. 
Bizim mesleğimizde kısa sürede büyük 
paralar kazanmak diye bir şey söz ko-
nusu değildir. Ne zaman ki iyi usta veya 
iyi bir kalfa olacaksın işte o zaman işin 

maddi keyfini de yaşayabilirsin. Yeni 
yetişen arkadaşlara tavsiyem; sebat et-
meleri ve işlerine aşık olmalarıdır.

Eğitim sistemine getirilen 4 artı dört-
ler yüzünden çırak yetişmesinde ciddi 
sıkıntılar var. Devletin nasıl bir çözüm 
üretmesi gerekiyor?

Devletin bu konuda bir düşünce-
sinin olup olmadığını bilemem. Ama 
sanatımızın mağdur edildiğini söyleye-
bilirim. Yurt dışı eğitimlerinde görüldü-
ğü gibi çocuğun hangi sanata kabili-
yeti varsa ona yönlendirilmelidir. Ağaç 
yaşken eğilir. Eğitim müfredatına mut-
laka sanatsal branşlar da konulmalı.

Uluslararası trendleri takip eden biri 
olarak Türkiye’deki kuaförlerimizin 
yeri sizce nerededir?

Son 6-7 senedir meslektaşlarımız 
çok eğitim aldılar ve kendilerini çok ge-
liştirdiler. Kuaförlerimiz sanatta çok iyi 
ancak teknik anlamda zayıftılar. Şimdi 
o fark minimuma indi. Arzum Kozmetik 
gibi diğer firmalarımız da eğitime artık 
büyük önem vermekteler. Bu katkılarla 
kuaförlük mesleğinin çıtası yükselerek 
profesyonelleşti. 

KOZMETİK
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Arzum Kozmetik bir ilke daha imza atıyor. Arzum Kozme-
tik tüm Türkiye’deki kuaförleri, İstanbul da buluşturuyor.
Tamamı Türk ,  7 kişilik eğitmen kadrosu ile katılımcı-
lara kesim, renklendirme ve topuz eğitimi verilecek. 

Katılımcılarımız bir  günde, yedi eğitmenden 2013 
yeni saç trendlerini ve tekniklerini görecekler. 
Eğitmenlerimiz Dünya’daki tüm yeni trendleri, Türk 
bayanların kullanımına uygun olacak şekilde geliştire-
rek, muhteşem koleksiyonlarla sizlerin karşısında 
olacaklar. 

Sizler için Çok yoğun  ama çok keyifli bir 
program hazırladık, eğitim sonrasında da 
çok güzel bir final showumuz 
olacak. Hem bilgi dolu, hemde 
görsellik dolu  bir  organizasyon 
katılımcılarımızı bekliyor. 
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Büyük İstanbul Organizasyonu
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Yılmaz Bey, Kuaförlük mesleğine baş-
ladığınız günden bu güne geçen süre-
ci ve kendinizi tanıtır mısınız?
Kuaförlük mesleğine ilk adımımı 1970 
senesinde ve Nişantaşı’nda büyük usta 
rahmetli Demir’in yanında başladım. 
Demir, sektörümüz içinde hakikaten 
gerçek efsane bir isimdir. Mesleğimle 
ilgili olarak kendisinden çok şey öğren-
dim. İstanbul’da onun yetiştirdiği bir 
çok değerli kuaför vardır. Bir ara yurt 
dışına giderek Avrupa’da mesleki ça-
lışmalar yaptım. Daha sonra İstanbul’a 
dönerek değerli sanatkar Cumhur 
Ovacık ile çalıştım. Bir süre sonra ise 
Bağdat caddesinde kendi salonumu 
açtım ve halen burada mesleğimi sür-
dürüyorum. Kuaförlük mesleğini çok 
severek yapıyorum. Dünyaya yeniden 
gelecek olsam yine kuaför olurum.

Mesleki anlamda yaşadığınız sıkın-
tılar ve sizi keyiflendiren anılarınız 
nelerdir?
Bizler bu mesleğe başladığımızda böy-
lesine imkanlara sahip değildik. Eğer 
bizim dönemimizde bu imkanlar olsay-
dı mutlaka mesleki anlamda daha faz-
la yol kat edebilirdik. Yeni jenerasyonu 
çok şanslı buluyorum. İhtiyaç hissettik-
leri her şey ellerinde ve müşterilerini 
mutlu edecek imkanlara fazlasıyla sa-
hipler. Mesleğimizin gelişmesi adına 

bu teknolojik gelişmeler mutlaka bizi de 
keyiflendirmektedir.

Ülkemizde kuaförlük mesleği kalite 
bazında bir yükselişte. Ancak diğer 
yanda da kuaför enflasyonu yaşanı-
yor. her sokakta 5-10 salon açılıyor! bu 
konuda düşünceniz nedir?
Evet bu kabul edilemez bir durum. Mes-
lektaşlarım sakın beni yanlış anlama-
sınlar. Ben ehliyetsiz, mesleki yetersiz-
liğe karşıyım. Diploması olmayanlarda 
artık kuaför salonu açmaya başladılar. 
Yaşanan kalitesizliği bunlar daha fazla 
tetiklemektedir. Bu aynı eski Eczacıla-
rın işine benzedi. Başkasının saç ke-
sim diplomasıyla iş yerleri açılır oldu. 
Avrupa’da böyle bir iş yerini mümkün 
değil açamazsınız hemen orayı kapa-
tırlar. Bu nezih sektörde önüne gelen 
kuaförüm diyememeli. Yıllarını bu mes-
leğe adamış üstatlarımız da bundan şi-
kayetçiler. Oda başkanımızda bu konu 

ile ilgili olarak mücadele vermektedir. 
İnşallah bu çarpıklık en kısa zamanda 
bir standarda bağlanır.

Kuaförlük sektörü, Kozmetik, moda ve 
bir de Gelinlik birbirinden ayrılmaz 
bir bütünlük içinde. Siz bu kombinas-
yon içinde çalışırken nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Tabi ki her şey birbirine bağlıdır ve bir-
biriyle ilintilidir. dikkat edilmesi nokta-
lara gelince; yapacağınız saçta kıyafet 
seçimi önemlidir. Yüz şekli, renk ya-
pacağınız çalışmada size yol gösteren 
noktalardır. Bugün moda Paris’te orta-
ya çıkıyor sonra hemen İtalya, İngiltere 
ve Türkiye’ye geliyor. Bizler de modayı 
çok dikkatli olarak takip etmekteyiz. 
Ben meslekte 40 yılımı doldurdum yine 
de seminerleri takip etmekteyim. Eğer 
mesleğinizi seviyorsanız, müşterileri-
nizin memnuniyetini kendinize gaye 
edindiyseniz bunlara dikkat etmelisiniz.

40 Yılımı Doldurdum Yine de
Seminerleri Takip Etmekteyim
Y›lmaz K›z›l; Dünyaya 
yeniden gelsem 
yine Kuaför olurdum. 
Kuaför Life Dergisinin 
bu sayısında kapak 
model çekimlerinin 
saç tasarımlarını yapan 
duayen sanatçı Yılmaz 
Kızıl ile yaptışımız 
söyleşiyi okurlarımızla 
paylaşıyoruz...
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Yılmaz Bey. bir de özel bir sorum ola-
cak. Sizin hobilerinizin arasında mo-
tor tutkunuz varmış? 
Evet ben bir motosiklet sevdalısıyım. 
İtalya’da özel motor yaptıracak kadar 
bu hobimi seviyorum. Ancak bir kaza 
geçirdim ve bu sevdiğim sporu artık 
ara sıra yapıyorum. Son dönemlerde 
resim dersi alıyorum ve bu da bana 
büyük keyif vermekte. Ayrıca bu resim 
çalışmam mesleki açıdan da bana bü-
yük fayda sağlıyor. Örneğin saç model-
leri çıkarıyorum.

Siz meslektaşlarınız içinde Topuzcu 
Yılmaz adıyla tanınıyorsunuz. Bir ku-
aför sadece bir alanda mı başarılı ol-
malı?
Hayır, mutlaka bir bütünlük olmalıdır. 
Meslektaşlarımın beni böyle tanıma-
sının bir sebebi basında, dergilerde 
böyle lanse edilmemdendir. Topuz ko-
nusuna gelince; topuz bir heykeltıraşlık 
sanatıdır. Ben de topuzu severek yapı-
yorum ve topuz’a karşı farklı bir tutkum 
var. Kuaförlük, netice olarak güzel sa-
natların bir dalıdır ve kendini bu sa-
nata adayan tüm dallarında kendini 
yetiştirmelidir kanaatindeyim.

Yılmaz Bey, Dergimiz Kuaför Life’da 
yayınlanmak üzere yaptığımız bu 
söyleşi de keyif verici oldu. Verdiğiniz 
bilgiler için teşekkür ediyorum.
Ben de Kuaför Life okurlarıyla buluş-
maktan mutlu oldum ve Derginize ya-
yın hayatında başarılar diliyorum.
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Model : Seviye İkbal
Hairstylist : Yılmaz Kızıl
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
Make-up : Murat Polat
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Şube1-Barajyolu Sümer Mah.
69055 Sk. No:5 Seyhan/Adana

Tel: +90 (322) 224 17 87
Faks: +90 (322) 224 47 87

Şube2-Toros Mah. Ali Sepici Bulvarı
Çamlıca Apt. No:35/B Çukurova/Adana

TTel: +90 (322) 232 06 18
Faks: +90 (322) 232 06 20

STS Kozmetik yurtdışı etkinliklerine, 
İtalya Cosmoprof Bologna kozmetik 
fuarı organizasyonu ile devam edi-
yor. 7- 10 Mart tarihlerinde kalabalık 
bir kafile ile İtalya çıkarması yapa-
cak olan STS Kozmetik, ilk olarak iş 
ortaklarından olan Farmavita’nın fab-
rikasını ziyaret edip üretimlerle ilgili 
bilgilendirmelerde bulunacak. STS Koz-
metik müşterileri, Bologna’da her sene 
gerçekleştirilen  ve  Avrupa’nın  en büyük 
kozmetik fuarlarından olan Cosmoprof 
fuarını gezerek farklı üretici-
ler ve ürünler ile tanışma şansını 
yakalayacak. Kalan zamanlarda da 
İtalya’nın farklı şehirlerine turlar dü-
zenlenerek kültürel bir etkinlik de ya-
pılmış olacak. STS Kozmetik genel 
müdürü Metin Mutlu, yaptığı açıkla-
mada bu tip yurtdışı etkinliklerimiz 
artık gelenek haline geldi. Bu sefer-

ki seyahatimizin esas amacı müş-
terilerimizle beraber ufkumuzu 
açmak, sektördeki farklı kültürle-
ri, farklı üreticileri, farklı marka ve 
ürünleri tanımak. Threea boya’nın 
üretim koşullarını beraber çalıştığımız 
müşterilerimize göstermek. Tabi ki 
bunların dışında hep beraber eğlen-
mek. Diyerek organizasyonu özetledi. 
STS Kozmetik’in geleneksel hale gelen 
Antalya tatil organizasyonunda ise bu 
sene çok büyük sürprizlerin olacağı 
şimdiden duyuruldu. Bu seneki Antalya 
organizasyonu süresince katılım-
cılar takımlara ayrılarak 1. ThreeA 
olimpiyatlarının ilk yarışmacıları ola-
caklar. Metin Mutlu’dan edindiğimiz 
bilgilere göre katılımcılar, futboldan 
dansa, yürüyüşten raftinge kadar 
geniş bir yelpazede mücadele edecek 
ve sürpriz ödüller kazanacaklar.

Kuaförlük mesleğinin gelişimi için 
uygulamalı eğitim serisini aralıksız 
devam ettiren STS Kozmetik, eğitim-
lerini tamamlayan katılımcılara ser-
tifikalarını düzenlenen törenle verdi. 
STS Kozmetik 11/12/2012 ve 05/02/2013 
tarihlerinde Mersin Üniversitesi teknik 
bilimler MYO saç ve güzellik hizmet-
leri bölümünde yapmış olduğu teknik 
ve pratik eğitimlerin sertifikaları bö-
lüm Başkanı Öğretim görevlisi Rıfat 
AYTAR bey ve yine Mersin Üniver-
sitesi saç bakım güzellik hizmetleri 
Başkan yardımcısı öğretim görevlisi 
Nehir Maden hanımında bulunduğu 
toplantıda STS kozmetik adına Ozan 
Duahan tarafından sahiplerine dağı-
tıldı.

STS Kozmetik İtalya
Cosmoprof Fuarında...

Trea Eğitim 
sertifikaları
sahiplerini 
buldu

STS Kozmetik Genel 
Müdürü Metin Mutlu, 
yaptışı açıklamada 
yurtdışı etkinliklerin ufuk 
açıcı olduşunu belirtti. 
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Model : Seviye İkbal
Hairstylist : Yılmaz Kızıl
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
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85. Oscar Ödülleri Verildi

85.si düzenlenen Oscar Ödül tö-
reninde Oscar heykelciği sahiplerini 
buldu. Argo, Lincoln, Life of Pi ve Les 
Miserables filmlerinin çok güçlü ola-
rak girdikleri törende ödülleri resmen 
paylaştılar diyebiliriz. Life of Pi 4 ödül 
ile en çok kazanan olurken Argo ve 
Les Miserables 3’er ödül, Lincoln ise 
2 ödül ile ayrıldı. Django Unchained 

ve Skyfall filmleri de toplamda 2 ödül 
kazanan filmler arasında yer aldı Tö-
rende en iyi film ödülünü Michelle 
Obama’nın sunması ilgi çekse de bir 
kesimin tepkisini de çekti. Görünüşe 
göre önümüzdeki günlerde Michel-
le Obama’nın Oscar macerası epey 
konuşulacak.  Seth McFarlane’in 
sunduğu ve Ted’in de kısa bir süre 

gösteri yaptığı Oscar töreni insanları 
ikiye böldü. Bir kesim Seth’i eğlenceli 
bulsa da büyük bir kesim yetersiz ol-
duğunu savundu. 

Life of Pi, topladığı ödüllerle ve en 
iyi yönetmen ödülüyle dikkat çekse 
de yönetmende aday olmayan Argo, 
en iyi film ödülünü alarak son hamle-
sini yapmış oldu.

Sinemanın en prestijli ödülü olan Oscar Ödülleri bu sene 85. kez düzenlenen geceyle 
sahiplerini buldu. şşte 2013 Oscar Ödül töreninin kazanan filmleri.
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Wella ile Moda Saçtan Başlar

Bu sezon şık ve güzel görünmenin sırrı saçlardan 
başlıyor çünkü saçlarınız giysilerinizde yakaladışınız 
modanın en etkili tamamlayıcısı... Saç stilistlerinden 
ilham alınarak Avrupa’nın 1 numaralı kuaför 
markası WELLA tarafından geliştirilen Wella Koleston 
Köpük Saç Boyası, Wella Pro Series ve Wellaflex, 
saçıyla konuşulmak isteyenler için ideal...

füzyon 
(fuison) 
trendi
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A
nne Hathaway, Cameron 
Diaz, Eva Herzigova ve Si-
enna Miller gibi birçok ünlü 
ismin saçlarını teslim ettiği 

WELLA Marka Elçisi Saç Stilisti Sasc-
ha Breuer’in 2013 İlkbahar&Yaz trend-
lerini sihirli dokunuşlarıyla gösterdiği 
WELLA lansmanı, moda denince son 
dönemde akla gelen en popüler iki-
li Hakan Akkaya ve Özge Ulusoy’un 
katılımıyla gerçekleşti. Sezon trendle-
rini Moda Tasarımcısı Hakan Akkaya 
anlatırken, daha önce kullandığı açık 
renk saçlarını şimdi Koleston Çikolata 
Kahve Köpük Boya 6/7 ile saç rengini 
değiştiren Özge Ulusoy ise tarzı ile ko-
nuşulmak isteyen kadınlara ipuçları 
verdi.

“Bence şık görünmenin sırrı saç-
lardan başlıyor çünkü saçlarınız giy-
silerinizde yakaladığınız tarzınızın en 
etkili tamamlayıcısı” diyen Özge Ulu-
soy saç rengini Koleston Köpük Boya 
ile değiştirdiğini ve hem yüz ifadesini 
ortaya çıkaran hem de tarzını bütün-
leyen bir saç rengine sahip olduğunu 
belirtiyor. Moda tasarımcısı Hakan 
Akkaya ise “Ancak bakımlı saçlar-
da saç modeli ortaya çıkar” diyerek 
kusursuz saçların sırrının sağlıktan 
geçtiğini ekliyor. Moda dünyasının en 
tanınmış ve simgeleşmiş saç stillerine 
imza atan WELLA Marka Elçisi Saç 
Stilisti Sascha Breuer ise her kadının 
kendini güzel hissetmesi için en önem-
li adımın doğru saç ürünlerini kullan-
maktan geçtiğini vurgulayarak, moda 
ile saçların ayrılmaz bir ikili olduğunu 
belirtiyor.

Wella ürünleriyle sadece üç adım-
da saçlarda istenilen etkiyi yaratma-
nın mümkün olduğunun anlatıldığı 
basın lansmanında kusursuz saçla-
rın sırları paylaşıldı: İlk adım kendi 
modanızı yaratmak için teninize en 
uygun saç rengini bulmak. Kolay kul-
lanımı ile evde saç boyamayı keyifli 
hale getiren “Wella Koleston Köpük 
Boya”nın benzersiz formülü, saçınız-
da kolayca ve eşit olarak dağılıyor. 
Yoğun renkleri sayesinde kalıcılığını 
artırırken damlama ya da bulaşma 
sorununu da ortadan kaldırıyor. Ku-
sursuz saçlar için ikinci adım bakım-
lı saçlara sahip olmak. Stilistlerden 
ilham alınarak tasarlanan Wella Pro 
Series şampuan, saç bakım kremi, 
ve onarıcı bakım kürü ipeksi yumu-

şaklık ve parlaklık sunarak saçların 
kolay şekil almasını sağlıyor. Üçüncü 
ve son adım ise gösterişli saçlara 
ulaşmak için gereken etkili şekillen-
dirme. Wella Pro Series saç sprey ve 
köpük sayesinde her an kuaförden 
çıkmışçasına güzel görünen saçlara 
sahip olmak çok kolay. 24 saate kadar 
saçlarda maksimum tutuş sağlayan 
saç şekillendiriciler saçların gün boyu 
parlak görünmesini sağlıyor. 

Füzyon (Fuison) Trendi
Fusion trendi, heykel gibi duran, 

geriye yatırılmış, başın tepesinin tam 
gerisinde toplanmış ve kendi üzerine 
kıvrılmış atkuyruklarından oluşuyor. 
Bu stilde en sevdiğim şey içinde ba-
rındırdığı çelişkiler oldu, hem arka-
dan hem önden güzel görünen bir stil. 
Bu saç stili çok iyi bir fön ile başlar. Bu 
fönü yaratmanın sadece bir yolu var o 
da saç kurutucusunu, başlığı tam sa-
çın üstünde tutmaktır. Bu şekilde aşağı 
doğru inerken küçük ve kısa saçları da 
ittirir ve uçuşmalarını engellersiniz. 

Ateşli Feminen (Flaming Femme) 
Trendi

Bu trend 60’lara gönderme ya-
parak Brigitte Bardot stilini yansıtır. 
Enerjisini hissedebileceğiniz bu saç 
geçmişten günümüze bir gönderme. 
Bu saç için gereken yumuşak dokuyu 
sağlamak için etkili bir saç köpüğü 
kullanmak şart. 

Mükemmel Denge (Perfect Poiese) 
Trendi

Bu trend pürüzsüz, ince ve mükem-
mel görünen saç, mükemmelce yer-
leştirilmiş küçük bir topuza takılan altı 
kanallı çok uzun bir örgüden oluşuyor. 
Bu görüntü için ilham pek çok yerden 
geldi; Afrikalı, Asyalı, Mısırlı ve Arap 
kadınlarının bir tutam ‘getto şahane-
liği’ ile tek potada eritilmesi gibiydi. 
Saçın koleksiyon için bir aksesuar gibi 
göründüğü uzun ip örgüyü yaratıldı. 
Kesinlik ve mükemmellik gerektirdi-
ği için pek çok saç tasarımcısının ye-
teneklerini test edecek bir görüntü. 
Genç ve doğal görünümlü ama ku-
lak arkasına yerleştirilmiş düşük yan 
ayrımlar ile kesin bir yön duygusu 
taşıyan saç modellerinin rahat hayat 
tarzını yansıtması gerekiyordu. Belli 
belirsiz çok dokulu bir efekt yaratarak 
ışığı yansıtan, temiz, taze ve genç gö-
rüntü sağlandı. 
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BeautyEurasia 2013 satışları bir ön-
ceki döneme göre daha hızlı ilerlerken, 
fuarın % 25 oranında büyümesi bekle-
niliyor.  Geçen yılın Aralık ayı ile 2012 
Aralık ayı satış grafiği baz alındığında 
BeautyEurasia 2013 fuarında %88 artış 
gözlendi. 2012’de 51 ülkeden 418 katı-
lımcı ve 103 ülkeden 3.565’i yabancı ol-
mak üzere 24,873 profesyonel ziyaretçi 
İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde, Bea-
utyEurasia 2012 çatısı altında buluştu. 
Ziyaretçi ve katılımcı sayısında her yıl 
artış gösteren BeautyEurasia fuarının iş 
hacmini geliştirmek üzere tüm dünya-
da devam eden tanıtım çalışmalarının 
yanı sıra, uluslararası ticaret ve kalkın-
ma ajansları ile kurduğu olumlu ilişki-
ler ile iş platformunun zenginleşmesini 
ve kalitesini artırmayı amaçlıyor. 
Tüm dünyada devam eden BeautyEu-
rasia 2013 tanıtım çalışmalarında he-
yecan verici gelişmeler yaşanıyor  

BeautyEurasia fuarın kapsadığı sek-
törler alanında her ay yeni bir tanıtım 
çalışması takvimi belirleyerek üretici ve 

dağıtıcıların yanı sıra sektör profesyo-
nellerini, çalışanlarını ve bu sektörlere 
hizmet edenleri sağlam bir platformda 
bir araya getirmeyi amaçlıyor. Yurt dı-
şından gelen katılımcı ve ziyaretçi po-
tansiyelini artırmak amacıyla BeautyE-
urasia 2012 fuarının hemen ardından, 
BeautyEurasia 2013 tanıtım çalışmaları 
kapsamında Aralık 2012’nin son hafta-
sına kadar, Ukrayna, Dubai, Fransa, 
İspanya, İtalya, Almanya, Monako, 
Lübnan, Irak, İran, Mısır, Rusya Leton-
ya, Beyaz Rusya, Meksika, Malezya, 
Hollanda, ABD, Endonezya, Singapur, 
Tayvan, Hong Kong, Çin, Bulgaristan, 
Romanya, Yunanistan, Azerbaycan, 
Bosna Hersek, Makedonya ve Kuveyt 
gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası 
kozmetik fuarlarına katılan BeautyEu-
rasia olumlu sonuçlar elde etti. Ocak 
ayından itibaren tanıtım çalışmalarına 
hız verilerek çalışmalara devam ede-
cek olan BeautyEurasia’nın 2013 yılın-
da katılımcı ve ziyaretçi sayısında en az 
% 15 oranında artış bekleniyor.
BeautyEurasia 2013’te İtalya, Fransa, 
İspanya, Polonya, Malezya, Mısır ve Yu-
nanistan milli katılımları bekleniyor

Dünya tanıtım çalışmalarına pa-
ralel olarak yürütülen Türkiye’nin ve 
dünyanın önde gelen sektörel dernek, 
tanıttım ajansları, dış ticaret ve ekono-
mi kurulları, ticaret ataşelikleri ile yaptı-
ğı görüşmelerden olumlu sonuçlar aldı. 
Fransa Dış Ticareti Geliştirme Ajansı 
(UBIFRANCE) BeautyEurasia 2013’te 
Fransız Milli Katılımı düzenleyeceğini 
duyurdu. ICE- İtalyan Ticaret Merkezi 
ve Milano Ticaret Odası’nın Dış ilişkiler 
ajansı Promos ile devam eden görüş-
meler sonucunda 40’ın üzerinde Italyan 
firması BeautyEurasia 2013’te yerlerini 
almaları bekleniyor. Ayrıca Milli Par-
fümeri ve Kozmetik Ajansı – Stanpa ile 

İspanya milli katılımı konusunda görüş-
meler devam ediyor.

Bulgaristan, Pakistan, Kore, Çin, 
Tayvan grup katılımları BeautyEura-
sia 2013’te

Bulgaristan, Pakistan, Çin ve Tay-
van BeautyEurasia 2013 fuarına dü-
zenleyecekleri grup katılımı için çalış-
malara başladı. Malezya, Endonezya 
ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinde 
BeautyEurasia’ya olan ilginin arttığı 
gözlemlenirken BeautyEurasia 2013’te 
bu ülkelerden gelen katılımcı sayısının 
ikiye katlanması bekleniliyor. Milli ve 
grup katılımlarına ek olarak Belçika, 
Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden 
bireysel katılımların olması da bekleni-
yor. BeautyEurasia 2013’ün son üç yılda 
kaydettiği başarısını sürdürürken, Ara-
lık ayı itibari ile fuar doluluk oranı % 70 
oranına ulaştı. Kıtaların buluştuğu yer 
İstanbul’da 9. BeautyEurasia’da ‘’güzel-
lik” ile buluşmak üzere !
www.beautyeurasia.com
www.beautyeurasia.com

Beautyeurasia 2013
Yılında %25 Büyüme Hedefliyor

13 - 15 Haziran 2013 şstanbul Tüyap Fuar merkezinde 
9. Kez gerçekleştirilecek Kozmetik, Güzellik ve Kuaför 
Fuarı BeautyEurasia 2013 büyüyor!
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Model : Gülseda Kenar
Hairstylist : Sibel Bircan
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
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Matrix markasından 
panthenol içerikli bu 
ileri seviye açıcı, sonsuz 
kreatif potansiyeli ortaya 
çıkarabilmek için daha 
açık sonuçlar veriyor.

Yeni açıcı etkiyi ar-
tıran maddeler oksijeni 
daha hızlı ama kontrol-
lü bir şekilde serbest 
bırakıyor. Mükemmel 
dengedeki açma işlemi 
ile sıcak sarı tonların 
oluşması önleniyor. 
Sadece profesyonel 
kullanım içindir.

Kimse Sarı Saçlarının
Sırrını Söylemeyecek

YENİLİK
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Hairstylist : Serkan Arancı
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Model : Sevdiye Bostan
Hairstylist : Sibel Bircan
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
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Model : Elif İzci
Hairstylist : Sibel Bircan
Fotoğraf	 :	Hakan Kıpçak
  Fuat Stan Köroğlu
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  Fuat Stan Köroğlu
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Hairstylist : Serkan Arancı
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Hairstylist : Serkan Arancı
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Mustafa Kemal Atatürk, 13 yıl bo-
yunca neredeyse her gününü O’nunla 
geçirdi. Tek bir el hareketiyle canı-
nı alabilirdi.  Atatürk, O’na yanında 
hüngür hüngür ağlayacak kadar gü-
venmişti, birlikte yemek yemiş, birlikte 
gülmüşlerdi, takvimler 10 Kasım 1938’i 
gösterene kadar. Mehmet Tanrıkut 
Mete’nin sırlarını Gazeteci Yaşar Gür-
soy kaleme aldı.  Atatürk ve Berberi 
İnkılap Kitabevi’nden çıktı! 

İnsanlar en büyük sırla-
rını, en zayıf ve çocuksu gö-
rünen yönlerini hiç tahmin 
edilemeyecek insanların 
yanında açar; berberler, şö-
förler, sekreterler. İşadamları, 
politikacılar, canlarını, can-
ları kadar kıymetli sırlarını 
emanet edecekleri – adı pek 
kayıtlara geçmeyen- bu ça-
lışma arkadaşlarını dikkatle 
seçer. 

Mehmet Tanrıkut Mete, 
Atatürk’ün en güvendiği in-
sanlardan biriydi. Tek bir ha-
reketiyle hayatına rahatça 
son verebilecek bu adama 
Atatürk çok güvenmişti. Mete, 
Atatürk’ün ağlayışına o şahit 
oldu, onunla yemek yedi. An-
kara ayazında donmuş bahçe 
musluğunu açmaya çalıştıkla-
rı da oldu, aniden patlayan bir 
sobadan kaçmaya çalışırken 
birlikte masaları devirdikleri 
de… 

Bunları doğru kişiye anla-
tın! 

Mehmet Tanrıkut Mete, ta-
nıştıkları 1925 yılından, 10 Ka-
sım 1938’e kadar O’nunla birlik-

teydi. Genç Cumhuriyet’in ilk yıllarının 
sancılarına bire bir tanıklık eden Meh-
met Tanrıkut Mete, Atatürk’ün sırlarını 
yıllarca eşinden, çocuklarından bile 
sakladı. 1967 yılında aramızdan ay-
rılmasından kısa bir süre önce, ‘doğ-
ru kişilere’ aktarmaları şartıyla kızları 
……’e anlattı bu çok özel hatıraları.
Tek bir şartı vardı: Atatürk’ün sırlarını 
doğru kişilere aktarın, Atanın hatırası 
insanlara hakkıyla anlatılsın! 

Cumhuriyet’in kurucuları
Mehmet Tanrıkut Mete’nin kızları, 

…… , …….  bu çok özel hatıraları dene-
yimli gazeteci Yaşar Gürsoy’a anlattı. 
İnkılap Kitapevi’nden çıkan Atatürk ve 
Berberi isimli kitabın sayfaları arasın-
da gezinirken, dünyayı titretecek kadar 
güçlü bir adamın, en masum yönleri-
ne, acılarına, kahkahalarına, sırlarına 
ve son anlarına tanıklık edeceksiniz. 
Tabii ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luş yılları sancılarına, Türkiye’nin kuru-
cu kadrosunun bugüne kadar duyma-
dığınız sırlarına da... 

Arka Kapaktan: 
“... Raflardaki yerini almadan ince-

leme olanağı bulduğum, Atatürk ve Ber-
beri “Hoşça Kalın Çocuklar”, hafızamda 
uzun süre yer alacak eserler arasında-
ki yerini de almış oldu...

Atatürk’ün, deyim yerindeyse 
burnunun dibinde, en güvenilir kişi 
olan (elinde ustura bulunan biri) Berber 
Mehmet’in anılarının bazılarına bugü-
ne değin hiçbir eserde rastlamadım. 
Atatürk’ün canını emanet ettiği berberi 
Mehmet’in bilinmeyen yönlerini belge 
ve fotoğraflara dayanarak, yalın bir 
dille kaleme alan Yaşar Gürsoy’u kut-
luyorum.”    

Atatürk, usturamın
ucundaydı!
şnsanlar en büyük sırlarını, en zayıf ve çocuksu görünen yönlerini hiç tahmin edile-
meyecek insanların yanında açar; berberler, şöförler, sekreterler. şşadamları, po-
litikacılar, canlarını, canları kadar kıymetli sırlarını emanet edecekleri – adı pek 
kayıtlara geçmeyen- bu çalışma arkadaşlarını dikkatle seçer. 
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Hairstylist : Serkan Arancı
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Yapı Kredi Crystal kart ve Toplum 
Gönüllüleri Vakfı 2013 yılında yepyeni 
bir projeye daha imza atıyor. Geçtiğimiz 
iki yıl boyunca birçok farklı mekanda, 
değerli konuk konuşmacıların ağırlandı-
ğı “Crystal ile Gönülden Sohbetler” et-
kinlikleri,  yeni bir içerikle “Crystal ile 
TOG Atölyeler” ile devam ediyor. 

Sene boyunca farklı konularda atöl-
ye çalışmaları gerçekleştirilecek Crystal 
ile TOG Atölyeler’in ilkinde dünyaca 
ünlü New York’lu makyaj markası Bobbi 
Brown ürünleri ile makyajın sırları ko-
nuşuldu. Pretty Powerfull isimli keyifli 
makyaj atölyesinde, her kadının sadece 

birkaç adımda daha hoş görünebileceği 
ve özgüvenini artırabileceğinden bahse-
dilirken,  ihtiyaç duyulanın makyaj bilgi-
si ile doğru ürün seçimi olduğu anlatıldı.

The House Hotel Ortaköy’de Aslı 
Arıkoğlu, Burcu Hanif, Hülya Eltemur, 
Meral Yazıcı, Nilufer Duna ve Sedef 
Betil gibi cemiyet hayatının önde gelen 
isimlerinin de katıldığı atölyeden elde 
edilen gelir yine gençlerin gerçekleştir-
diği sosyal sorumluluk projelerini des-
teklemek amacıyla kullanılacak. 

Crystal ile TOG Atölyeler,  sene bo-
yunca farklı atölyelerde önemli konukları 
ağırlamaya devam edecek. 

Crystal İle Tog Atölyeler 2013’e
Makyaj Önerileriyle Başladı

Yapı Kredi’nin ayrıcalıklı kartı Crystal ve Toplum 
Gönüllüleri işbirliği ile gerçekleştirilen “Crystal ile TOG 
Atölyeler”, Bobbi Brown’un “Pretty Powerful” makyaj 
atölyesi ile başladı.
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G
öz altında cilt yüzeyine ya-
kın bölgedeki kan damarla-
rı, bu bölgenin daha hassas 
olmasına ve daha çok bakı-

ma ihtiyaç duymasına neden olur. Ol-
dukça ince ve hassas olan bu bölgede 
farklı sebeplerden kaynaklanan torba-
lar oluşabilir. Uzmanlar, göz altı torba-
ları sorunundan kurtulmak isteyenlere 
pratik çözüm önerileri sunuyor. 

Uykusuzluk ve yorgunluk baş 
düşman

Yetersiz uyku, tüm ciltle beraber 
gözlerinde yorgun ve kötü görünmesi-
ne sebep oluyor. Yorgun bir  cilt   göz 
altlarının daha karanlık ve koyu görün-
mesine neden olur. Aniden çıkan top-
lantıya yorgun gözlerle katılmak iste-
miyorsanız göz altlarına acil çözüm için 
göz bakım “roll-on” kullanabilirsiniz. 
Evoria.com’da indirimle satışa sunulan 
Garnier Kafeinli Göz Roll-On acil du-
rumlarda kurtarıcınız olacaktır. İçindeki 
kafein sayesinde göz çevresi uyarılır ve 
yorgun görüntü ortadan kaybolur. 

Göz altı torbalarının en
büyük nedeni stres

Gün içinde bilgisayar başında uzun 
saatler çalışmak, hızlı yaşam temposu, 
stresli iş hayatı gibi etkenlerden dolayı 
göz altlarında koyu halkalar oluşabilir. 
Eğer yaşam şeklini değiştiremiyorsa-
nız, dışarıdan destek almalısınız. Evo-
ria uzmanları Shiseido White Lucency 
Perfect Radiance Brightening Eye Tre-
atment - Göz Çevresi Aydınlatıcı Göz 
Bakımı’nı öneriyor. Göz çevrenizde olu-
şan bu kötü görüntü biraz bakımla orta-
dan kalkabilir.

Kalıtımsal nedenler 
Gözlerin altında koyu renkli alanlar, 

genelde kalıtımsal sebeplerle genetik 
olarak ortaya çıkıyor. Bu durumda aile-
nin diğer üyelerinde de benzer etkiler 
gözlemleniyor. Böyle bir durumda, cilt 
rengini açacak destekleyiciler kullan-
mak cildin daha aydınlık daha parlak 
görünmesini sağlayacaktır. Evoria.
com’da satışa sunulan Shiseido White 
Lucency Perfect Radiance Brightening 
Eye Treatment - Göz Çevresi Aydınlatıcı 

Göz Bakımı bu konuda sizin en büyük 
yardımcınız olacaktır. 

Göz altı torbaları için düzenli krem 
kullanın

Belirli bir yaştan sonra göz çevresin-
deki deride kırışmalar başlar ve karar-
malar meydana gelir. Deri kıvrımları, 
gözlerin altında kabarıklık yaratmaya 
başlar. Dışarıdan destekleyerek bu kırı-
şıklar en aza indirilebilir. Evoria.com’da 
satışa sunulan Physicians Formula In-
tensive Wrinkle Corrector Eye Cream - 
Yoğun Kırışıklık Düzeltici Göz Kremi ile 
göz altı torbalarına çözüm bulabilirsi-
niz. Düzenli kullanım sonucunda gözle 
görülebilir değişikliği farkedeceksiniz. 

Yatmadan önce makyaj
temizlenmeli! 

Gün boyu makyajdan dolayı nefes 
almayan ciltte özellikle hassas yapı-
ya sahip göz altlarında torbalanma 
görünür. Makyaj temizliği konusunda 
ihmalkar davranmak göz torbalarının 
oluşumuna neden olabilir. Makyajı iyi 
temizlemeden uyumak gibi özensiz-
likler, göz çevrenizde hemen kendini 
gösterir. Ayrıca zayıf etkili makyaj te-
mizleyicileri kullanmak da, göz çevre-
sinin zorlanmasına neden olur. Evoria 
uzmanları Biotherm Biosourche Biocils 
Special Waterproof - Göz Makyaj Te-
mizleyici gibi ürünlerle göz makyajını 
kolaylıkla çıkaracak solüsyonlar kul-
lanmanızı öneriyor. 

Güneş ışığına dikkat
Güneşe maruz kalındığında göz al-

tındaki melanin seviyesi artar. Artan bir 
düzeyde deri pigmentasyonu olur. Bu-
nun için güneş ışığına krem sürmeden 
çıkmamak gerekiyor. Güneş ışığından 
sağlıklı şekilde yararlanmak için iyi bir 
nemlendirici kullanmanız yerinde ola-
caktır. Bunun için Evoria.com’da satışa 
sunulan Biotherm Rides Therapie Yeux 
- Göz Çevresi Bakım Kremi kullanabi-
lirsiniz. 

Göz altı Torbalarına
Pratik Çözüm
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Uyku öncesi saçınıza kolaylıkla 
uygulayacağınız Gece Bakım Seru-
mu sayesinde, sonraki güne parlak 
ve sağlıklı saçlarla uyanmak müm-
kün. Güzellik uykusuna yatmak 
artık her zamankinden de önemli. 
Uzmanlara göre, uyku ihtiyacı ken-
dimizi nasıl hissettiğimizden öte, gö-
rünüşümüz üzerinde de büyük bir 
etkiye sahip. 

Birçoğumuz yatmadan önceki 
güzellik ritüellerimize cilt temizle-
me ve güçlendirici bakımı eklemeyi 
düşünebiliyoruz, ancak acaba ka-
çımız uyumaya başlamadan önce 
saçımıza gereken bakım ve ilgiyi 
gösteriyoruz? İyi bir gece uykusu, 
cildimizi yenilemenin ve genç gö-
rünüm vermenin yanı sıra saçları-
mıza da onarılmak için mükemmel 
bir olanak sağlıyor. Keratinology 
by Elidor’dan Gelişmiş Yeniden 
Yapılandırma Sistemi Gece Ba-
kım Serumu, kadınlara “güzellik 
uykusu”ndan en iyi şekilde yarar-
lanma olanağı sunuyor.

Parlak saçlarla 
uyanmanın sırrı

UV Filtresi içeren özel 
formülüyle her saç tipinde, 
extra güçlü tutuş sağlar, 
mükemmel görünüm için 
saçlara göz alıcı ışıltı katar 
ve doğal görünüm kazan-
dırır. Saça yapışmaz, saçta 
kalıntı bırakmaz ve kolayca 
taranır.

Saçlara kolay şekil 
vermek ve buklelerin 
dayanıklılığını sağ-
lamak için NFX Hair 
Mousse saç köpüğü 
ile bir çok farklı mo-
del elde edebilirsi-
niz. Dalgalı saç, düz 
saç ve saçlara hacim 
vermek için kullana-
bilirsiniz!

Saç
Köpüğü
New
Formula 

İstenmeyen 
tüyler… 

Yıllardır onlara karşı kıyasıya bir 
mücadele veriyoruz ama henüz ka-
zanan olmadı değil mi? Cosmed Tüy 
Azaltıcı Bakım serisi istenmeyen tüy-
leri kontrol altına alarak, 2013 yazına 
daha pürüzsüz bir başlangıç yap-
mamıza yardımcı oluyor. Yapmamız 
gereken tek şey tüylerimizi istediği-
miz her hangi bir yöntemle (ağda, 
lazer, cımbız, ip vb.) aldıktan sonra o 
bölgeye Cosmed Tüy Azaltıcı Serum 
uygulamak. Kokusuz ve yapışkan bir 
his bırakmayan özelliği ile öne çıkan 
ürünün kullanım kolaylığı sağlayan 
ambalajı çok hoşunuza gidecek. İlk 3 
gün yapacağımız serum uygulama-
sından sonra Cosmed Tüy Azaltıcı 
Vücut Losyonu ya da Cosmed Tüy 
Azaltıcı Yüz Kremi’ni uygulamaya 
başlıyoruz. Bu iki ürün epilasyon iş-
lemi sonrasında oluşabilecek iltihap, 
tahriş ve hassasiyeti önlemeye yar-
dımcı özelliğe sahip. Cosmed Tüy 
Azaltıcı bakım ürünleri düzenli kul-
landığımızda tüylerimizin zayıflama-
sına ve yoğunluklarının azalmasına 
yardımcı oluyor. Bu da tüylerimize 
harcadığımız zamanın kısalması 
anlamına geliyor. Ağda işlemini 20 
günde bir değil de 40 günde bir yap-
tığınızı düşünün… Çok güzel bir ha-
ber değil mi?

Professional 
Hair Styling
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Fonex, Astra Turbo Profesyo-
nel, 2000 ve 2200 Watt seçeneği 
bulunan sesiz motoru ile uzun 
zaman alan saç kurutma ve şekil-
lendirmelerdeki gürültü sorununu 
ortadan kaldırıyor. İki kademeli hız 
ayarı olan Astra’da soğuk, ılık ve 
sıcak olmak üzere üç sıcaklık sevi-
yesi bulunuyor. Makineyle birlikte 
sunulan iki adet fön başlığı ve bir 
adet vigo başlığı ile saça profes-
yonelce farklı şekiller vermeyi ko-
laylaştırıyor. Astra ile saçlar, elekt-
riklenme olmadan istenen şekli 
alıyor…

Astra’nın bir diğer dikkat çeki-
ci özelliği ise ekstra uzun kablosu. 
Bu sayede belli bir noktaya bağlı 
kalmadan kullanım şansı veriyor. 
Ergonomik tasarımıyla da rahat 
kullanım sağlıyor. Temizlenebilir 
hava filtresi ise cihazın kullanım 
ömrünü uzatıyor…

Yüksek üfleme ve ısı kabiliyeti-
ne sahip Astra Turbo Profesyonel 
ile siz de saçınıza istediğiniz şekli 
vererek kendi tarzınızı yaratabilir-
siniz…

Saçınıza
‹stediğiniz fiekil

Makyajı sanata
dönüştürün

Eveline Art Scenic Kapatıcı ile, 
doğal ve genç bir görünüme kavuş-
mak artık çok kolay

Cazip fırsatlarıyla akıllı alışve-
rişin yeni adresi olan  Dore, Mart 
kataloğunda yer alan Eveline Art 
Scenic Kapatıcı ile lekesiz, ipeksi, 
doğal ve genç bir cilt görünümü 
vadediyor. Dore, yepyeni ürünlerle 
her ay yenilenen kataloğu sayesin-
de ev konforunda alışveriş imka-
nı sağlıyor. Cilt kusurlarını, ciltteki 
kırmızılık ve yorgunluk belirtilerini 
hafifletmeye yardımcı olan Eveline 
Art Scenic Kapatıcı,  tüm cilt tipleri 
için uygun olarak üretildi. Yenilikçi 
formülü sayesinde cilde kolayca 
uyum sağlayan ve uzun süre kalıcı 
etkiye sahip olan Eveline Art Scenic 
Kapatıcı, Mart ayı içerisinde  %30 
indirimli fiyatı ile 17,50 TL’den satışa 
sunuluyor.

Dore’nin Mart ayı kataloğunda, 
8 Mart Kadınlar Gününe özel cilt 
bakım ürünlerinin yanı sıra, her 
bütçeye uygun, farklı hediye alter-
natifleri de yer alıyor.

Kolay şekle giren ve çabuk bo-
zulmayan, bakımlı saçlar herke-
sin hayalidir. Eğer sizde bakımlı, 
parlak, kolay şekle girebilen ve 
elektriklenmeyen saçlara sahip 
olmak istiyorsanız sizin için bir 
önerimiz var…

Dört ayrı çeşide sahip Fonex 
Wax’la saçlarınıza istediğiniz şekli 
kolayca verirken, göz kamaştırıcı 
parlaklığı da kolayca elde edebi-
lirsiniz. Kuru, nemli veya hafif ıslak 
saçlara rahatlıkla uygulayabile-
ceğiniz Fonex Wax, geliştirilmiş 
nano teknoloji formülüyle saçla-
rınıza eşsiz bir parlaklık ve ıslak 
bir görünüm kazandırır, doğal şe-
killer vermenizi sağlar. Benzersiz 
saç modelleri için şekillendirici ve 
parlatıcı krem özelliklerine sahip 
Fonex Wax’lar saçı yağlandırma-
dan, saça uzun süre kalıcı ve sabit 
bir duruş kazandırır. Saç güzelliği-
ne düşkün olanlara Fonex Wax’tan 
bir iyi haber daha; Fonex Wax’lar, 
saçınızdan şampuanlama gerek-
tirmeden, sadece suyla durula-
mayla bile çıkıyor. Yenilenen özel 
tasarımlı ambalajıyla da göz alan 
4 çeşit Fonex Wax’tan biri mutla-
ka size göre…

Şekilciler İçin
Fonex Wax 
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Gelişen dünya kültürü ile birlikte 
çağdaşlaşan kozmetik sektörü, kısa 
bir süre önce Avrupa ve Amerika’da 
eş zamanlı olarak çılgın saç renk-
lerini keşfetti. Piyasaya çıktığı ilk 
günlerde bile çok büyük ilgi gören 
Jean’s color fırtınası her geçen gün 
hızla tüm dünyaya yayıldı. Jean’s co-
lour modası, bugün arzu ettiği yere 
ulaşmış, her kesimden genç-yaşlı  
bayanın kullandığı bir boyama şekli 
olmuştur. Dinamizmim ifadesi olan 
Jean’s colour renkleri, başarı ile uy-
gulanmaktadır.. Jamaican Jean’s 
colour saç boyasında dünyanın en 
kaliteli pigmentleri kullanılmaktadır. 
CHC Kozmetik’ aracılığı ile müşteri-
lerine ulaşmakta. 

Saçlarınızın 
Yeni Trendi

Fonex, Doğal Meyve 
Özlü Kremler Yeni 
Ambalajında…

Yenilikte Öncü

Yenilikte öncü vizyonu ka-
litede tartışmasız üstünlüğü 
ile  çok kısa bir sürede  zir-
vedeki yerini kullanıcılarının 
güveni sayesinde alan Platin 
Kuaför Mobilyaları, metal iş-
leme, döşeme akrilik tezgah 
(corian), dökme sünger, pol-
yester döküm gibi tüm ürün-
lerin imalatını kendi bünye-
sinde yapan Platin Kuaför 
Mobilyaları üretim alanını 
10.000 m2ye çıkarmanın mut-
luluğunu yaşıyor. Platin Ku-
aför Mobilyaları olarak Tür-
kiye’deki rekabet koşullarını 
yerine getirebilmek için İSO, 
GARANTİ BELGESİ, SATIŞ 
SONRASI HİZMET belgeleri-
ne sahib. Ayrıca ülkemize ka-
zandırdığı yenilik ve ilklerin 
tüm tasarım ve tescillerini uz-
man kadrosuyla gerçekleşti-
ren Platin Kuaför Mobilyaları 
adı ile koruma altına almıştır.

Fonex FRUITY BODY BUT-
TER nemlendirici krem serisi 
içerdiği Shea Yağı ve Doğal 
Meyve Özleri içeren zengin for-
mülü sayesinde cilde özel bir bakım 
sağlıyor. Dış etkenler nedeniyle 
yıpranan ellerinizi yumuşa-
cık yapıp, cildinizi sağlıklı, 
canlı görünümüne kavuştu-
ruyor. Fruity Body Butter kremler 
ellerinizin zarafetini korurken, ışıltı-
lı bir ciltle tüm bakışları üzerinizde 
toplamanızı sağlıyor. Üstelik meyve 
özlerinin mis gibi kokusu gün boyu 
ferahlık hissi veriyor… Fonex Fru-
ity Body Butter nemlendirici 
krem serisi her cilt tipi için ideal 
ve tüm vücut için kullanılabilir. Gün 
boyu cildi nemli tutuyor, yumuşa-
tıyor ve besliyor. Fonex Fruity ile 
her zaman bakımlı, sağlıklı, parlak, 
canlı bir cilde sahip olmanın mut-
luluğunu yaşatıyor. Kayısı & Man-
go, Üzüm & Yaban Mersini, Kivi 
& Limon, Greyfurt & Nar, Çilek & 
Böğürtlen çeşitleri bulunan Fonex 
Fruity Body Butter, 150 ml’lik kava-
noz ambalajlarda da çok yakında 
tüketicilere sunulacak…
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Schwarzkopf Profesyonel’in saç 
bakım serisi BC Bonacure’ün yeni 
serisi Hareketli Bukleler ile güzel, 
doğal ve hareketli bukleler yarat-
mak artık çok kolay. Sonucu ilk kul-
lanımdan itibaren hissettiren BC 
Hareketli Bukleler, yüksek enerjisi-
ni ve şeklini tüm gün boyunca ko-
ruyor. BC Hareketli Bukleler yumu-
şak dokunuşuyla bukle ve dalgaları 
birbirinden ayırırken aynı zaman-
da saça saten yumuşaklığı sağla-
yarak güçlendiriyor ve besliyor. 
İçeriğindeki Kaktüs Çiçeği Ekstresi 
ve yenilikçi polimer Polyquaterni-
um-72 sayesinde saçları beslerken 
şekillendiriyor. Saçı ağırlaştırma-
dan bakım yapan ve yüksek enerji 
sağlayan BC Hareketli Bukleler, sa-
çın iç yapısını onarmak için Amino 
Hücre Yenileme Teknolojisi’ni kulla-
nıyor. Saçtaki nemi yenileyen Curl-
Memory-Complex sayesinde sıra 
dışı ve formunu kaybetmeyen buk-
leler sunuyor. 

Hareketli
Bukleler Yarat-
mak çok kolay

Saçlarınız İçin
Parlak Bir Gelecek
Hayat kaynağı olarak bilinen kök 
hücreler, cildin alt katmanlarında 
bulunur ve yüksek yenileyici güç-
leriyle bilinirler. Sınırsız bölünme 
özellikleriyle, vücut dokularını dış 
etkilere karşı onarırlar. Değerli ol-
dukları kadar hassas olan bu hücre-
ler, yaşla beraber azalmamalarına 
rağmen dış ve iç etkenler karşısında 
işlevlerini yerine getiremeyebilirler. 
İşte bu yüzden, cildin yenilenme po-
tansiyelini arttırmak için, kök hücre-
leri, kök hücre ortamını ve üstün ye-
nileyici güçlerini korumak gerekir.
L’Oréal İleri Araştırmalarının
Büyük Buluşu
L’Oréal, yıllardır süregelen araştır-
malarıyla saç büyümesinin ve ye-
nilenmesinin sırrını anlamak için 
çalışmıştır. L’Oréal İleri Araştırma-
ları, 24 yıllık araştırma ve 10 bilim-
sel yayınla, saç folikülündeki iki kök 
hücre havuzunun varlığını ortaya 
çıkararak saç yenilenmesinde cilt 
ve saç kök hücrelerinin hayati öne-
mini kanıtlamıştır. 

Her yıl Londra Moda Haftası-
na  damgasını vuran TONI&GUY 
Hair Meet Wardrobe, “asıl stil sa-
çını kıyafetine değil, kıyafetini 
saçına uydurmaktır, çünkü asıl 
aksesuar saçındır” felsefesiyle 
İlkbahar-Yaz 2013’ün trendlerini 
belirliyor. TONI & GUY Hair Meet 
Wardrobe’un “sezon modasını 
saçınla yansıt” felsefesine kendi 
damgasını vuran Mark Hampton, 
İlkbahar-Yaz’13 sezonu boyunca ve 
sonrasında, TONI&GUY Hair Meet 
Wardrobe şekillendirme koleksi-
yonlarıyla çalışıp her tarza uygun 
modeller yaratacak. Sezon moda-
sını saçlarında görmek isteyenler, 
markanın şekillendirme kategorisi 
altında yer alan Casual, Classic, 
Glamour ve Creative koleksiyon-
larındaki ürünlerle bu isteklerini 
artık kendileri karşılayabilecekler. 
Dünyadaki moda trendlerine uy-
gun saç tasarımlarını kendilerine 
uygulamak isteyenler www.sacin-
tarzin.com adresindeki videolar ve 
diğer zengin içeriklerle kendileri-
nin saç tasarımcısı olabilecekler. 

Sezon modasını
saçınla yansıt 
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ABONE FORMU
ABONE BİLGİLERİ

ÖDEME ŞEKLİ

Adı - Soyadı :

Şirket Ünvanı :

Mesleği :

Adresi :

Dergi Teslim Adresi :

e-mail Adresi :

Tel.-Faks :

Bilgileri eksiksiz olarak doldurup 0216 631 07 90 numaraya lütfen 

REKLAM VE ABONELİK İÇİN LÜTFEN İRTİBATA GEÇİNİZ.
0216 631 07 90 - 0532 406 35 89

Nakit Olarak : 120¨

Kredi Kartıyla : 120¨

Banka Havalesi : TR09 0003 2000 0000 0010 2506 22

Kredi Kartı No :

Son Kullanma Tarihi :

CVC :   

Yamanevler Mah. Yamancamii Sokak No:31-4 Ümraniye-İstanbul
Tel: 0216 406 35 89 bilgi@kozmedya.com - www.kozmedya.com
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Şube1-Barajyolu Sümer Mah. 69055 Sk. No:5 Seyhan/Adana
Tel: +90 (322) 224 17 87 Faks: +90 (322) 224 47 87

Şube2-Toros Mah. Ali Sepici Bulvarı Çamlıca Apt. No:35/B Çukurova/Adana
Tel: +90 (322) 232 06 18 Faks: +90 (322) 232 06 20
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