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Beauticians touch not only on face of visitors but also their 
lives with the applications they made. Those who trade, 
when they look in the mirror after the procedure, are very 
happy to see their refreshed image. Therefore, they also feel 
good in terms of spirituality and accordingly experiences a 
serious increase in self-confidence. In other words, a small 
touch on your face can actually change you from your gaze 
to your smile, from your posture to your walk. It will happily 
crown your beauty by maximizing your energy field and your 
attraction.
Providing women to feel both physical and spiritual 
beautification with successful applications, Esthetician Bade 
Güldağ, shares the power of care on lives to you …
 
How did the idea of opening a beauty center come about? 
Why did you choose this job?
This is our family profession. My mother did this job for 25 
years. Now I took over the flag. Then my own brand Bade 
Güldağ Beauty Zone was born. We have been with our advisors 
for 10 years. I also do this job with love. It is a special joy for me 
to say that our speakers are happy and look healthier. I received 
a lot of professional training related to this topic. The fairs I 
attend and the publications I follow keep me up to date.

In what areas do you serve your customers?
We mostly serve our clients in the areas of laser epilation but 
also skin care, skin treatment and slimming.

Could you inform us on the care and treatment methods you 
do?
First of all, we use laser hair removal devices suitable for all skin 
types. For example, we do ironing epilation (DIODE) with laser 
devices belonging to Alma Soprano brand. 

This is one of the most sensitive points. Apart from that, we treat 
the face, arms, legs, armpits, back and other remaining parts of 
the body on demand.

Can you explain the important point a little more? Can 
epilation devices produce different results?
Yes. Epilation is divided into epilation and depilation. Epilation 
reduces hair density between 80-90%. Depilation, on the other 
hand, is a treatment method that usually matches the hair 
follicles. Therefore, different results can emerge from different 
devices and treatment methods.

So, is there any season or time of epilation?
Epilation is usually done in the winter months, when the sun’s 
rays disturb our skin less. Therefore, we recommend our clients 
this month. But with the development of technology, devices 
used in this sector for 4 seasons were produced. Therefore, 
epilation can be done in closed areas of the skin at any time of 
the year. 
You are also doing stretching and recovery operations. What 
kind of suggestions can you give to your clients on this subject?
The muscles we apply Micro Plus treatment move involuntarily 
thanks to the galvanic current. This allows our muscles exposed 
to gravity to recover and tighten. Thanks to this treatment 
method, we apply tightening, recovery and stretching treatments 
in certain parts of our body.
Epilation and other treatment methods we use are the biggest 
help of our clients to look healthier. In addition, we help them in 
the treatment of the damaged skin. We offer services to all our 
clients who need help with these issues.

Estetisyenler, yaptıkları uygulamalar ile ziyaretçilerinin 
sadece yüzlerine değil hayatlarına da dokunuyor. İşlem 
yaptıranlar, işlem sonrası aynaya baktıklarında, tazelenen 
görüntüleriyle karşılaşmaktan büyük mutluluk duyuyor. 
Dolayısıyla, ruhsal yönden de kendilerini iyi hissediyor 
ve buna bağlı olarak ciddi bir özgüven artışı yaşıyor. 
Yani yüzünüze yapılan ufak bir dokunuş, aslında sizi 
bakışınızdan gülüşünüze, duruşunuzdan yürüyüşünüze 
kadar değiştirebiliyor. Enerji alanınızı, çekim gücünüzü 
maksimum oranda arttırarak güzelliğinizi mutlulukla 
taçlandırıyor.
Yaptığı başarılı uygulamalar ile kadınların hem fiziksel 
hem de ruhsal bir güzelleşme yaşamasına imkan sağlayan 
Estetisyen Bade Güldağ, bakımın, yaşamlar üzerindeki 
gücünü sizler için anlattı…

Güzellik merkezi açma fikri nasıl ortaya çıktı? Neden bu 
mesleği seçtiniz?
Bu bizim aile mesleğimiz. Annem 25 yıl bu işi yaptı. Şimdi ise 
bayrağı ben devraldım. Ardından kendi markam olan Bade 
Güldağ Beauty Zone ortaya çıktı. 10 yıldır danışanlarımızla 
beraberiz. Ayrıca bu işi severek yapıyorum. Danışanlarımızın 
mutlu olmalarını ve daha sağlıklı görünmelerini sağlamak, 
benim için ayrı bir sevinç. Bu konuyla alakalı birçok profesyonel 
eğitim aldım. Katıldığım fuarlar ve takip ettiğim yayınlar sürekli 
güncel kalmamı sağlıyor.

Müşterilerinize ne gibi alanlarda hizmet veriyorsunuz?
Çoğunlukla lazer epilasyon ama bunun yanında cilt bakımı, 
cilt tedavisi ve zayıflama alanlarında danışanlarımıza hizmet 
vermekteyiz.
Yaptığınız bakım ve tedavi şekilleri hakkında bilgi verir misiniz?
Öncelikle her cilt tipine uygun lazer epilasyon cihazlarını 
kullanıyoruz. Örneğin, Alma Soprano markasına ait lazer 
cihazları ile ütüleme epilasyonu (DIODE) yapıyoruz. En hassas 
noktaların başında bu geliyor. Bunun dışında yüz, kol, bacak, 
koltuk altı, sırt ve vücudun diğer kalan bölgelerine isteğe göre 
işlem uyguluyoruz.

Önemli olan noktayı biraz daha açıklayabilir misiniz? 
Epilasyon cihazları farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor mu?
Evet. Epilasyon,  epilasyon ve depilasyon olarak ikiye ayrılıyor. 
Epilasyon %80-90 arası kıl yoğunluğunu azaltıyor. Depilasyon 
ise genellikle kıl köklerini uyutan bir tedavi yöntemidir. Bu 
yüzden farklı cihazlardan ve tedavi yöntemlerinden, farklı 
sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Small Touches for Your Skin, Big Touches for Your Future
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