
Danışanları birbirinin aynısı yapmayı değil, kişinin kendi 
içindeki güzelliği ortaya çıkararak hayata katabilmeyi amaç 
edinen Bade Güldağ Beauty Zone; Lazer Epilasyon, Kirpik 
Lifting, Microbilading, Cilt Tedavisi, Zayıflama ve Cilt Bakımı 
hizmetleriyle 10 yıldır sağlıkla gelen güzelliğin vazgeçilmez 
adreslerinden. Çeyrek asırlık bir deneyimden devraldığı 
bayrakla kendi markasını oluşturan Bade Güldağ ile merke-
zin danışanlarına verdiği hizmetleri ve yeni normalin getirdiği 
yeni uygulamaları konuştuk…

Bade Hanım öncelikle sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz? Sektöre nasıl girdiniz?
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 profesyo-
nel eğitim aldım. Katıldığım fuarlar ve takip ettiğim yayınlar 
sürekli güncel kalmamı sağlıyor.
Lazer epilasyon ve bunun gibi işlemler için yaş aralığı nedir? 
Genç kızlar ergenliğe girdikten iki sene sonra bu tarz işlem-
leri yaptırabilirler. Yüz gerdirme ve toparlama gibi işlemler 
ise, gerekli bölgelerdeki cildin durumuna göre yapılmaktadır.

Pandemi sonrası danışanlarınızın ilgisi nasıl? 
Size en çok ne gibi taleplerle geliyorlar?
Tabii ki pandemi süreci herkesi olumsuz etkiledi. Ancak biz 
yapmış olduğumuz sterilizasyon işlemleri ile danışanlarımız 
için güvenli bir ortam oluşturuyoruz. Hastane ve ameliyat-
hanelerde kullanılan sterilizasyon sisteminin teknolojik bir 
uyarlaması olan UV-C ışınları ile güzellik merkezimizi hijye-
nik hale getiriyoruz.

Bu yaz modu yükseltecek bakım ve güzellik ürün 
önerileriniz neler olur? Okurlarımız için günlük 
yaşamda hayat kurtaracak pratik önerileriniz var 
mı?
Kendimizi iyi hissetmek yine bizim elimizde. Örnek vermek 
gerekirse, bu yaz Micro Plus işlemi çok tercih ediliyor. Micro 
Plus tedavisini uyguladığımız kaslar, galvanik akım sayesinde 
istemsizce hareket ederek yer çekimine maruz kalan kasla-
rımızın toparlanmasını ve sıkılaşmasını sağlıyor. Epilasyon 

işlemleri ise, her zaman ilk sıradaki yerini koruyor. Yine cilt 
bakımı, güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan cildimiz için en 
güzel koruma yöntemi.

Sosyal medyanın bakım, güzellik konusundaki 
etkisi üzerine neler söyleyebilirsiniz? Yaptığınız 
işin fiziksel, biyolojik olduğu kadar psikolojik 
tarafı da baskın olmalı? Siz ne dersiniz?
Merkezimizde uyguladığımız işlemleri yapan birçok marka 
ve şirket var. Danışanların herhangi bir güzellik merkezine 
gitmeden önce iyi bir araştırma yapmalarını öneriyorum.
Sosyal medya bizim için de artık çok önemli bir platform. 
Pandemi ile birlikte insanların sosyal medya ve internet 
üzerinden hizmet almaya başlaması, marka olarak bizi de bu 
anlamda geliştirdi. Biz sadece danışanlarımıza işlem yapmı-
yoruz. Onların kendilerini iyi psikolojik olarak da iyi hissetme-
lerine yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla kendine önem verenleri 
biz de çok önemsiyoruz.

Sağlıkla gelen güzelliğin adresi
Bade Güldağ Beauty Zone
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