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Opr. Dr. Cemalettin CİHANGİR
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi.
1970 yılında doğdu, evli ve 2 çocuk babasıdır. 1988
yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi ve
1994 yılında mezun olmuştur.
1994 yılı sonuna doğru Pratisyen hekim olarak Siirt'in
Şirvan ilçesinde göreve başladı daha sonra ise
Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapmıştır.
1999 yılında kazandığı uzmanlık sınavları sonrasında
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Cerrahisi
uzmanı olarak ihtisasa başlamış ve 2005 yılında
uzman doktor olarak Mardin Devlet Hastanesi'nde
zorunlu hizmet görevine başlamıştır.
2008 yılında Kocaeli Devlet Hastanesi'ne tayin olmuş
ve burada Göğüs Cerrahisi uzmanı olarak çalışmaya
devam etmiştir.
2016 yılında Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile
ilgilenmeye başlamış ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış
Hacamat ve Kupa, Hirudoterapi, Mezoterapi, Ozon
Terapi ve Fitoterapi eğitimlerini tamamlayarak
sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.
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Klinik Hakkında
Kliniğimiz; 400 metrekare alan içerisinde Yenişehir
Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:114 K:2 İzmit/Kocaeli adresinde 6 poliklinik,uzman doktorumuz ve
profesyonel ekibimizle birlikte fitoterapi, ozon,hacamat, sülük,mezoterapi,glutatyon,antiaging uygulamalarıyla hizmet vermektedir.

İlk hacamat yaptırdıktan sonra
hissettiğim şeyler beni geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönlendirdi. Yaptığım
araştırmalar sonucunda birçok
Avrupa ülkelerinde, Amerika’da
bu uygulamaların ve bilimsel
çalışmaların var olduğunu tesbit
ettim. Bu tedavi ve uygulamayı
yaptığım gerek hastalaraımda
gerekse yakınlarında gördüğüm
sonuçlar üzerine böyle bir klinik
açmaya karar verdim.
Op. Dr. Cemalettin CİHANGİR

Neden?
GELENEKSEL ve
TAMAMLAYICI TIP
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (Getat)
uygulamaları son yıllarda ülkemizde ve
dünya genelinde oldukça popüler hale
gelmiştir. Hem yurt dışında hem de
ülkemizde birçok hasta veya sağlıklı
bireyin bu uygulamaları tercih etme
sebebi bir çok tıp otoritesi tarafından
hayretle karşılanmış ve tıp doktorları
tarafından bu uygulamalar reddedilmiştir. Ancak herkesin aklında ki soru
modern tıp varken neden birçok kişi
GETAT uygulamalarına yönelmiştir.
Bu sorunun cevabını vermek çok
basittir.Modern tıp ne yazık ki son 20
yılda baş döndürücü bir hızla ilerlemesine rağmen insan sağlığını iyileştirme
konusunda yetersiz kalmıştır. Özellikle
kanser hastaları için hergün yeni ilaçlar
keşfedildiği bildirilmiş ancak hiçbir ilaç
kanseri tam olarak tedavi edemediği gibi
kullanılan ağır ilaçların yan etkisi hasta
ve yakınlarını çok sıkıntılı süreçlere
maruz bırakmıştır. Durum böyle olunca
da hasta ve yakınları hem daha ucuz
hem de güvenilir olduğunu düşündükleri
geleneksel yöntemlere yönelmiştir.Ancak
bu ülkemizde bir çok kişinin maddi ve
manevi duygularının sömürülmesiyle
sonuçlanmıştır.
Her geçen gün artan kronik hastalıkların
sonucu hastahanelerde yığılma ve bir
doktorun bakabileceğinden çok daha
fazla poliklinik sayıları oluşmuştur.Bunun
sonucunda da doktor-hasta ilişkisi

yüzeyselleşmiş ve poliklinikler sadece
tetkik istenen ve tetkik sonucunda da
ilaç yazılan yerler olmuştur.Doktorla
hasta arasında ki muayene süresi 5 dk
ile sınırlı kalınca da torbalar dolusu ilaç
kullanan binlerce hasta meydana
gelmiştir. Hastaların bir çoğu onlarca ilaç
kullanmalarına rağmen düzelmeyince
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelmişlerdir.
Olayları toparlayacak olursak Geleneksel
tıp uygulamalarının popülerliğini
kazanmasında;
• Standartlaşmış ve mekanikleşmiş
tıbbi yaklaşımların reddedilmesi
• İlaç tedavisinin insan doğasına uygun
olmadığı gerçeği,
• Bireylerin kendi bedenlerinde ve
sağlıklarında söz sahibi olmak istemesi,
hastalığın tedavisinde başvurulmadık
çözüm yolu kalmaması gibi durumlardan dolayı geleneksel ve tamamlayıcı
tıp uygulamaları hem Türkiye’de hem
de Dünya’da yeniden popülerliğini
kazanmıştır.
Herkesin isteği sağlıklı ve uzun ömürlü
bir yaşam. Bunun için modern tıp ne
yazık ki ne yeterli ne de çare olamamaktadır. Sadece sonuca odaklı ve ilaç
yazma şekline dönüşmüş olan modern
tıp eski değerini her geçen gün
kaybetmektedir. Bunda elbette sadece
doktorların suçu yoktur. Ülkemizde
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uygulanan sağlık politikaları sonucu ve
her geçen gün artan malpraktis
mahkemeleri doktorların sadece tetkik
isteyen ve ilaç yazan kişiler haline
getirmiştir.
Ancak yukarıda belirtildiği gibi birçok
hekim geleneksel tıp uygulamalarına
karşı mesafeli durmaktadır. Kanıta dayalı
olmayan,denenmemiş ve sonuçları kesin
olarak bilinmeyen geleneksel tıp
yöntemlerine şüpheyle bakılmaktadır.
Fakat Dünya’da ve Türkiye ‘de gün
geçtikçe artan geleneksel tıp uygulamaları hekimler tarafından uygun görülmese de hastalar tarafından başvurulan bir
yoldur.

Geçmişin Tedavi Sırrı

HACAMAT TEDAViSi
HACAMATIN FAYDALARI
› Hacamat kan üretimini düzenler.
› Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Aşağıdaki durumlarda etkilidir
› Yüksek kolesterol
› Yüksek tansiyon
› Ürik asit birikimi
› Migren/Başağrısı
› Diyabet
› Romatizma
› Astım
› Vertigo
› Bel ağrıları/tutulmaları
› Göz problemleri/göz tansiyonu
› Kalp-damar tıkanıkları
› Fibromiyalji
› Kronik yorgunluk
› Boyun/omuz sertliği
› Ayaklarda karıncılanma, uyuşmalar,ağrı
› Bacaklarda şişlik,ödem

Hacamat;
Günümüzde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp olarak adlandırılan Peygamber
Efendimizin (S.A.V) sünneti olarak
bizlere kalan bir tedavi şeklidir. Özel
vakumlu kupalar ile kan alma yöntemi
olan hacamat; vücut içerisinde olan ve
vücudun atamadığı toksinleri vakum
yolu ile kandan temizlemesidir. Uygun
zamanlarda ve düzenli olarak yapılan
hacamat tedavileri vücut içerisinde
olan ve vücudun atamadığı ağır

metaller, toksinler, kullanılan ilaç ve
gıdaların vücutta bıraktığı kötü etkiler
emilerek, vücudun normal formuna
döndürülmesini sağlar.
Hastalıklardan korunmanın en kolay
yollarından biri olan hacamat; ağrısız,
acısız ve yatak istirahatsiz yapılır. Bu
şekilde iş gücü kaybına sebebiyet
vermez.
Hacamat, bilimsel olarak kanıtlanmış
olup; günlere, aylara tabii tutulmamaktadır.
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Doğanın Doktorları

SÜLÜK TEDAVİSİ
Sağlık alanında sülüklerin ilk olarak
kullanılması yaklaşık 2500 yıl öncesine
dayanır. Bilinenin aksine kanı emerek
değil, ısırık bölgesinde salgıladığı sıvı ile
hastaların tedavi edilmesine yardımcı
olur. Sülük tedavisi; Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı çiftliklerde ve doğal
ortamlarda yetiştirilmiş sülükler
kullanılır. İnsan vücudunda hastalığa
göre veya şifa amaçlı belirli noktalara
(akapunktur noktaları) tutturularak

yapılan tedavi şeklidir. Sülüğün
salgılarında; kanın pıhtılaşmasını
önleyen, pıhtıyı eriten, tansiyonu
dengeleyen, bağışıklık sistemini
güçlendiren, ağrı kesici, kas gevşetici
ve antibakteriyel etki gösteren 100’den
fazla değerli enzim bulunur. Sülük
tedavisi hücrelerin yenilenmesine
yardımcı olur. Zihinsel ve fiziksel olarak
rahatlatır. Vücutta ki enfeksiyonu
azaltır.

SÜLÜK TEDAVİSİNİN
UYGULANDIĞI HASTALIKLAR
1. KALP VE DAMAR HASTALIKLARI
2. SİNİR HASTALIKLARI
3. ESTETİKSEL HASTALIKLAR
4. HEMOROİD (BASUR)
5. ÜROLOJİ HASTALIKLARI
6. CİLT PROBLEMLERİ
7. METOBOLİZMA HASTALIKLARI
8. KULAK BURUN HASTALIKLARI
9. GÖZ HASTALIKLARI
10. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
11. DİABET VE GUATR
12. ROMATİZMA
13. ASTIM VE ZATÜRRE
14. KADINSAL HASTALIKLAR

izmitgetatklinigi.com
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Yenilenin Tazelenin

OZON TEDAVİSİ
100 yıldan daha uzun zamandan beri
tedavi edilme amacıyla kullanılan ozon
bugün kü tedavi şeklini 1960 ‘lı yıllarda
almıştır. Oksijenden (2 atomlu) daha
güçlü olan ozon molekülü (3 atomlu)
dokuların daha iyi oksijenlenmesini
sağlar.

Ozon; Yunan felsefesinde (Mitolojisinde)
Tanrı’nın nefesi olarak tanımlanmıştır.
Dünyadaki tüm canlıların (Hayvanlar-Bitkiler) yaşaması için gerekli olan
bir gazdır.

Ozon Tedavisinin Faydaları
Eklemlerde kıkırdak dokusunun
kendini yenilemesine olanak sağlar.
Kalp-damar hastalıkları
Diyabet
Romatoid Artrit
Ortopedi ve Romatoloji de tüm
kronik inflamatuar hastalıklar
Alzheimer
Parkinson
Astım
Koah
Kronik yorgunluk sendromu,
Fibromiyalji
Görme bozuklukları
Kanser tedavilerinde tamamlayıcı
olarak kullanılır.

OZONUN KANSER OLUŞUMUNU ÖNLEYİCİ
ETKİSİ VARDIR.
OZON YAŞLANMA ETKİLERİNİ AZALTIR.
METABOLİZMAYI ÇALIŞTIRDIĞI İÇİN
FAZLALIKLARINIZDAN OZON SAYESİNDE
KURTULABİLİRSİNİZ.
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Cildinizi
Ödüllendirin

MEZOTERAPi
Mezoterapi günümüzde sıklıkla tercih edilen
ve son yıllarda gittikçe daha popüler hale
gelen bir tedavi yöntemidir. Mezoterapi en
genel tanımıyla, sorun tespit edilen
bölgedeki derinin orta katına mikro iğneler
aracılığıyla bazı ilaçların enjeksiyonudur.
Mezoterapide uygulanan enjeksiyonların
hedefi ise çeşitli amaçlar doğrultusunda
cildin mezoderm tabakasını uyarmaktır.
Mezoterapide kullanılan bu maddeler kişinin
ihtiyaçlarına göre bireysel olarak belirlenir.
Bir başka deyişle, mezoterapi uygulaması
hastaya özeldir. Hasta merkezlidir ve
bütüncül bir bakış açısını ilke edinir.
Mezoterapi 0,4-1,3 cm uzunluğunda
iğnelerle yapılmaktadır. İğneler tek tek ya
da gruplar halinde cilt, kas, yağ dokusu ve
eklem içerisine enjekte edilmekte ve
işlemden önce lokal anestezik maddeler
kullanılmaktadır.
Mezoterapinin
Faydaları
Mezoterapinin uygulanış yöntemi
nedeniyle ilaçlar doğrudan sorunlu
bölgeye ulaşır. Bu nedenle mezoterapi
daha hızlı ve etkin bir tedavi yöntemidir. Diğer tedavi yöntemlerinde
karşılaşılabilecek olan ilaçların
dağılması ve sorunlu bölgeye
ulaşmaması durumu mezoterapide
görülmez. Mezoterapi, cildin yenilenmesine yol açan ve çok küçük iğnelerle
uygulandığı için kişiye acı vermeyen bir
tedavidir.
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Doğal Olarak Sağlık

FiTOTERAPi
Fito terapi geleneksel bitkisel
tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçlarla
yapılan bir tedavi yöntemidir.
Bilindiği gibi, ilk kimyasal ilaçlar
1900 ‘lü yılların başında insan
sağlığı için kullanılmaya
başlandı. Geçirilen bir yüzyıldan
sonra özellikle şeker, depresyon, romatizmal problemler,
astım, hipertansiyon, kalp
damar hastalıkları, migren
sorunları, sindirim sistemi
rahatsızlıkları gibi bir çok kronik

hastalığın inanılmaz şekilde
artışı bütün sağlık profesyonellerini yeni arayışlara itmiştir. Bu
bağlamda, doğanın iyileştirici
gücü gerek bitkilerle ve
gerekse de bütün doğal tedavi
yöntemleriyle tekrar gündeme
gelerek, insanlığın bu kadim
tedavi metodları, tekrar
hastalıkların tedavisinde
kullanılır bir hale gelmiştir.

Fitoterapi hangi hastalıklara
karşı kullanılmalıdır?
Migren ve baş ağrıları
Aşırı kilolu olma veya kilo verememe
Kadın hastalıkları
Mide ve bağırsak hastalıkları
Troit bezi hastalıkları
Kemoterapi sonrası tedavi
Şeker hastalığı
Böbrek ve idrar yolları hastalıkları
Depresyon, Panik atakları, sinir hastalıkları
Uykusuzluk, değişik kriz dönemi
problemleri
Alerji, Cilt hastalıkları
Solunum yolları hastalıkları, Astım
Romatizma, Osteoporoz
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İnceliğin Rahatlığını Yaşayın

OBEZiTE TEDAViSi
Uyguladığımız obezite tedavisinde hastalarımızın beslenmelerini düzenliyoruz.
Tamamen kişiye özel, matbu evraklara bağlı kalmadan önerilerde bulunarak kilo
problemlerinizi ortadan kaldırıyoruz. Bu beslenme önerileri asla diyet değildir. Diyetin
sözlük anlamı cezadır.
Biz hastalarımız asla cezalandırmıyoruz. Sağlıklı beslenmelerini sağlıyoruz.
Obezite günümüzde gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin en
önemli sağlık sorunları arasında
yer almaktadır. Obezite genel
olarak bedenin yağ kütlesinin
yağsız kütleye oranının aşırı
artması sonucu boy uzunluğuna
göre vücut ağırlığının arzu
edilen düzeyin üstüne
çıkmasıdır.
Obezite tedavisinde amaç;
gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı
hedeflenerek, obeziteye ilişkin
sakatlık ve ölüm risklerini
azaltmak, bireye yeterli ve
dengeli beslenme alışkanlığı
kazandırmak ve yaşam
kalitesini yükseltmektir. Vücut
ağırlığının 6 aylık dönemde %10
azalması obezitenin yol açtığı
sağlık sorunlarının
önlenmesinde önemli yarar
sağlamaktadır.

izmitgetatklinigi.com
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Nedir Bu

GLUTATYON?
Vücudumuzun en güçlü antioxidan
üyesi olan glutatyon; gençlik ve
sağlık sunuyor. Doğal olarak tüm
vücutta üretilen,yoğun bir şekilde
karaciğerde ve beyin hücrelerinde
etki gösteren bir molekül olan
glutatyonun üretimi; kötü
beslenme, alkol,ilaçlar ve toksik
maddelerden dolayı azalmaktadır.
Bu yüzden dışarıdan alınması
gerekmektedir. Laboratuvarda
özel yöntemlerle hazırlanan bir
biyoteknoloji ürünü olan
Glutatyon; terapiler sayesinde 30
yıldır takviye olarak
uygulanmaktadır. Kronik
yorgunluk sendromunda
OZON-GLUTATYON-YÜKSEK DOZ C
VİTAMİNİ DESTEĞİ etkilidir.

Kas
Performansını
Arttırıcı
Etki

Bilinen
en güçlü
Antioksidan

Tükenmişlik
Sendromu
Tedavisi

Detoks

GLUTATYON
TERAPi
Antikanserojen
Etki
Kronik Ağrı
Fibromiyalji
Migren
Daha
Enerjik
Hissetme
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Bağışıklık
Sistemini
Güçlendirir
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Gençliğinize Geri Dönün

ANTi AGINING
Yaşlanma, yaşın ilerlemesine bağlı
olarak vücutta gözle görünür değişikliklerin olmasının genel adıdır. Yaşlanmaya
bağlı olarak vücutta meydana gelen
değişikliklerin engellenmesi, bireyin
kendini daha dinamik ve genç hissetmesi açısından önemlidir. Söz konusu
estetik görünüm ve güzellik algısı

olunca da yaşlanma etkilerinin
azaltılması son derece önem
kazanır. Yaşlanma, vücudun zamana
bağlı olarak gösterdiği doğal bir
olaydır. Yaşlanmanın durdurulması
elbette mümkün değildir ancak
yaşlanmaya bağlı olarak vücutta
oluşan değişiklik miktarının
azaltılması, bireyin kendini daha
genç hissetmesi ve daha iyi bir
görünüme sahip olmasını mümkün
kılar. Anti Aging ise yaşlanmaya bağlı
olarak ortaya çıkan etkilerin bilimsel
yöntemler ile azaltılması/ortadan
kaldırılması olarak tanımlanabilir.

Gençlik İksiriniz

PRP

Diğer adıyla Trombositten
Zengin Plazma; kişinin kendi
kanından hazırlanan ve
tıbbın birçok alanında
iyileşmeyi uyarmak ve
düzenlemek için kullanılan
bir yöntemdir.
Ağrı gidermek,dokuların
iyileşmesini sağlamak
amacıyla eklem içi tendon
çevresine uygulanabilir
ayrıca göz çevresinde ki
kırışıklıklar, yanaklar ve
orta yüz bölgesi, boyun,
göğüs ve dekolte, el ve
kollar üzerinde kırışıklıkları
açmak,cildin elastik yapısını
arttırmak amaçlı uygulanabilir. PRP saç tedavisi için
de faydalı bir yöntem olarak
kafa derisi üzerinde
saçların tekrar büyümesine
olanak sağlar. Özellikle cilt
gençleştirme ve yaşlanma
belirtilerine önlem almak
için son derece etkili bir
yöntemdir.

izmitgetatklinigi.com
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Nedir Bu

C ViTAMiNi
KÜRÜ?
Damar yolu ile uygulanan, C vitamini
antioksidan desteği sağlar ve
bağışıklık sistemini güçlendirir.
Anti-aging etkisi son derece güçlüdür
ve pek çok sağlık problemi üzerinde
etkilidir. C vitamininin damardan
enjekte edilmesi, yıllardır tüm dünyada
güvenle uygulanmaktadır.
Enerjinizin düşmeye başladığını ve
doğal bir dopinge ihtiyaç duyduğunuzu
anladığınız zamanlarda bedeninize C
vitamini kürü ile yardımcı olabilirsiniz.
Sigara kullanan, çok sık seyahat eden
ve uçak havasını soluyan, hastalığın
kapıda olduğunu hisseden, tazelenmiş
bir cilde sahip olmak isteyen ve
bağışıklık sistemini güçlendirmek
isteyen tüm bireyler için ideal bir
terapi olan C vitamini kürü ile
hastalıklara yakalanmadan kurtulabilir
veya iyileşme sürecini
hızlandırabilirsiniz.

C Vitamini Vücut İçin Neden
Önemlidir?
C vitamini antioksidan sağlayan en
önemli vitaminlerden birisidir ve farklı
serbest radikalleri (oksidanları)
nötralize etme yeteneğine sahiptir. Bu
nedenle bağışıklık sisteminin
güçlenmesinde, kanserden korunmada
ve kalp sağlığında etkilidir. Ayrıca bazı
önemli vitamin ve minerallerin emilimi
ve aktivasyonunda da görevlidir.
Bunlardan en önemlileri demirdir ve bu
yüzden kansızlığın giderilmesinde
oldukça etkilidir.
C vitamininin hepimizi ilgilendiren bir
diğer özelliği ise kolajen yapımındadır,
yani saç, tırnak, cilt ve dişeti sağlığı
için önemlidir. Araştırmalar C vitamini
olmadan kolajen oluşumunun yetersiz
olacağını göstermektedir.
Vücudumuzdaki C Vitamini miktarı ne
kadar az ise, kolajen üretimi de azalır.
Bu yüzden uyguladığımız C vitamini
kürü, kolajen oluşumunu destekler ve
vücutta oluşabilecek diğer sorunları
önler.

C Vitamininin Destekleyici Olarak
Kullanıldığı Durumlar Nelerdir?
• Soğuk algınlığı tedavisi.
• Üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisi.
• Kanser tedavisi.
• Kalp hastalığı tedavisi.
• Katarakt tedavisi.
• Yara tedavisi.
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Reformer

PiLATES
Pilates Nedir?
Pilates, Joseph Pilates tarafından
kasları güçlendirmek, esnekliği
arttırmak ve vücudun genel sağlığını
iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir
egzersiz sistemidir. Egzersizler
minder üzerinde ya da özel olarak
dizayn edilmiş aletlerle yapılır. Pilates
sistemi vücudun her bölümünü
çalıştırmaya yönelik farklı

aktivitelere uygun egzersizler içerir.
20.yüzyılın başlarında ortaya çıkan
pilates, kendi döneminin ilerisinde bir
sistemdi ve 21. yüzyılın modern
insanları tarafından büyük ilgi gördü.
A.B.D’de günümüzde yaklaşık 10
milyon kişi pilates yapmakta ve bu
sayı her geçen sene daha da
artmaktadır.

Pilates’in Faydaları
Pilatesin hiç bilmediğiniz faydaları
Kemik Yoğunluğunu Artırır. ...
Kilo Kaybı ...
Sırt Kaslarının Güçlenmesini Sağlar. ...
Karın Kaslarını Güçlendirir. ...
Sakatlanmaları Önler. ...
Esnekliği Artırır. ...
Vücut Duruşunu İyileştirir. ...
Kardiyovasküler Kondisyonu İyileştirir.

Reformer Pilatesin Faydaları Nelerdir?
Aletli pilates olarak da bilinen
reformer pilates sayesinde vücut
dayanıklılığı ve esnekliği artmaktadır.
Reformer pilatesin en önemli özelliği
duruş bozukluğu tedavisinde
kullanılmasıdır. Reformer pilates
yaparken öğrenilen doğru nefes
alma tekniği sayesinde diyafram
kasları gelişir ve günlük hayatta da
aldığınız oksijen miktarı artacağı için
daha zinde bir hayata merhaba
demiş olursunuz. Güçsüz kasları
harekete geçirerek özellikle bel,
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boyun ve sırt kaslarındaki ağrıların
önüne geçmiş olursunuz. Reformer
pilates vücuda denge ve esneklik
kazandırır. Yapılan bütün hareketler
denge ve esneklik temeline dayalı
yapılmaktadır.
Stüdyomuza gelerek deneme
seansına katılabilirsiniz. İsterseniz
üyemiz olup, uzman eğitmenimiz
eşliğinde reformer pilates dersi
alabilirsiniz.
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Reformer pilatese başlamadan önce
vücut duruşu ve vücut tipi analizi
yapıldıktan sonra size en uygun
program hazırlanarak uygulanmaya
başlamaktayız.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI KLİNİĞİMİZDE
GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI
OP.DR. CEMALETTİN CİHANGİR’İN YÖNETİMDE Kİ
UZMAN KADROMUZ İLE
HACAMAT, SÜLÜK, MEZOTERAPi, FiTOTERAPi,
OZON, OBEZiTE TEDAViSi, PRP, GLUTATYON ve ANTi AGING
UYGULAMALARI TİTİZLİK İLE YAPILMAKTADIR.
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GÖĞÜS CERRHİSİ UZMANI OP.DR. CEMALETTİN CİHANGİR’İN
“SÜLÜK TEDAVİSİNDE BİLİMSEL YAKLAŞIM” ADLI ESERİ
ÜNİVERSİTELERDE BU KONU HAKKINDA KAYNAK KİTAP OLARAK OKUTULMAKTADIR.
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