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CiLT LEKELERiNDE 

KURTULUN 

atilin bittiği, yoğun kızgın güneş ışınlann
dan uzaklaştığımız şu günlerde yüzü
müzde, vücudumuzun güneşe maruz kal
mış bölgelerinde yeni yeni lekeler 
görmeye başladıysak ya da belirgin olma -
yan lekelerimiz daha çok belirgin hale 
geldiyse; eyvah!!! demeden önce gelin Dr. 
Erkan Aldemir'den kızgın güneşin oluş

turduğu yeni lekeler üzerine biraz sohbet edelim. Cilt 
lekeleri nasıl oluşur? Oluşan lekelerin yok edilmesi 
için ne yapmalı? konulann da bilgi alalım. 

' 

Kızgın güneşin oluşturduğu yeni lekeler 
Kızgın güneş, mevcut lekeleri belirginleştirmekle bir
likte yeni leke oluşumuna neden olur. Bunun sebebi 
melanin pigmentinin ciltte birikmesi, lekenin oluştuğu 
bölgede melanin artışının fazla olmasından kaynakla
nır. 
Leke oluşumunun sebepleri saymamız gerekir ise; 
• Uzun süreli ve yoğun güneşe maruz kalınması,
• Genetik nedenler,
• Kullanılan bazı ilaçlar,
• Yanlış kozmetikler,
• Bazı enfeksiyon ve dermatolojik hastalıklar,
olarak sıralanabilir.

Cilt lekeleri dendiğinde; aklımıza ilk olarak yüz bölgesi 
gelir. Ancak cilt lekeleri; vücudumuzun güneşe fazla 
maruz kalan kol, sırt, dekolte bölgesi gibi bölgelerde de 
görülebilir. 
Cilt lekeleri, basit bir estetik problem olmaktan öte, 
ciddi sonuçlara yol açabilme potansiyeli taşıyan ve 
mutlaka tedavi edilmesi gereken medikal problemler
dir. 

"Cilt lekeleri", erken tedavi edilmediği takdirde, derin
leşip cilt üzerine yerleşebilmekte, derin oluşumlu leke
lerin tedavisi ise, yüzeysel ve yeni lekelere nazaran çok 
daha zor olmaktadır. 
Cilt lekeleri oluştuktan sonra, en önemli sorun onlan 
nasıl ortadan kaldırabiliriz? 
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Lekesiz bir cilt için ceres 
Genel olarak kızgın güneş kaynaklı lekelenme ::=
dar yüzeysel ve ne kadar yeni ise, tedaviye yanı� : 
rece başanlı olacaktır. CERES, cilt lekelerini gidc::
yeniden oluşumunu engellemek için Ceres Derr::= 
ghtener Serisini geliştirmiştir. Ceres Dermal Lig:-.-= 
Serisi, tek başına kullanılacağı gibi, kliniklerde u::·� 
nan "leke tedavileri" sonrasında, idame ürün ole:= 
kullanılmaktadır. Ceres Dermal Lightener Series _ 
grubu içerisinde yer alan ve aktif rol oynayan An -: 
Cleanser Foam {Leke Karşıtı Temizleme Köpüğü):_ 
cu özelliği ve sabun içermeyen formülü ile ölu :7 
hücrelerin ciltten daha hızlı temizlenmesini sağ� 
rak, cildi tazeler ve daha parlak bir görünüm kazar..:
sını sağlar. Cilt lekelerinin giderilmesine ve leke o.· 
munun engellenmesine yardımcı olur. 

Ton farklılıklannı dengeleyerek, cildin homojen Ve � 
dınlık bir görünüm kazanmasını sağlar. OCeres De::
Lightener Series ürün grubu içerisinde yer alan, >
tedavisinde tamamlayıcı rol oynayan Anti-Spot Cre=
{Leke Karşıtı Krem): Leke oluşumuna sebep olan =
zimleri inhibe ederek, cilt lekelerinin giderilmesir.e 
oluşumunun engellenmesine önemli derecede :� 
dımcı olur. Hedef üzerinde etki göstererek, cildin re= 
farklılıklannı dengeler, homojen bir cilt tonu kaza::=... 
nr. Cildi nemlendirirken, parlak ve aydınlık görür, -
kazanmasını sağlar. 

Ceres Dermal Lightener Serisinin düzenli kullanım;,:...-:: 
kızgın güneş kaynaklı lekelerin kısa zamanda ortac.=
kalkmasıyla birlikte yeni lekelerin oluşumunun eng=..
lenmesine de yardımcı olacaktır. 

- DR. ERKAN ALDEMİR
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