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Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Öğretim Görevlisi



GEÇEN DERS HAKKINDA

Elektro stimülasyon nedir,
Elektro stimülasyon kullanılan akım türleri ve etkileri,
Elektro stimülasyon kullanım alanları ve uygun olmadığı durumlar,
Elektro stimülasyonda kullanılan kozmetikler hakkında bilgi verilmiştir.



HAFTALIK AKIŞ

Elektro lifting ile vücut bakımı
Kullanılan akım türleri ve özellikleri
Etkileri 
Kullanım amacı
Uygulamasının uygun olmadığı durumlar
Uygulamada kullanılan kozmetikler
Uygulama tekniği
Uygulamada dikkat edilecek hususlar



HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

Cihazlar hakkında genel bilgi edinme
Cihaz uygulamaları hakkında bilgi edinme ve kullanabilme
Vücut bakımında kullanılan özel yöntemleri uygulayabilecektir.
Çeşitli yöntemlerle vücut bakımı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilecek ve 
uygulayabilecektir.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

ELEKTRO LİFTİNG UYGULAMALARI



ELEKTRO LİFTİNG İLE VÜCUT BAKIMI
İngilizce bir kelime olan “lift”, Türkçede “kaldırmak”, 
“yükseltmek” gibi anlamlara
gelmektedir. Elektrolifting ise vücut cildini ve cilt altı 
dokularını germek-tonlamak amacıyla elektrik akımları 
yardımıyla yapılan hareketlendirme yöntemi olarak 
tanımlanabilir.



Kullanılan Akım Türleri
Vücudun göğüsler dışında kalan bölümlerinde genellikle alçak 
frekanslı alternatif akımlar kullanılmaktadır. Göğüs üstü 
kaslarına vücut bakımında kullanılan akımlarla işlem 
yapılmamaktadır. Bu bölgede, akım ve frekans farklılığı olan 
galvanik akım kullanılır.



Özellikleri
Alçak frekanslı akım, değişken bir akım türüdür. Voltaj ve 
frekansı düşüktür. Akım  yoğunluğu kullanım sırasında birkaç 
miliamperin üzerine çıkmaz. Alçak frekanslı akımların 
yoğunluğu ayarlanabilir. Akımı yumuşak veya yoğun bir 
şekilde vermek mümkündür.



Uygulamanın amacına göre akımın yoğunluğu da değişiklik 
gösterecektir. Yumuşak yoğunluktaki akımlar yüzde olduğu 
gibi vücut üzerindeki bakımlarda kullanılmak üzere özel 
olarak tasarlanmışlardır.



Alçak frekanslı akımlar kullanılarak uygulanan lifting 
uygulamalarını ikiye ayırabiliriz:
Sabit elektrotlar kullanılarak uygulanan lifting 
uygulamaları: Genellikle kas tonlama amacıyla yapılır. 
Bazı pasif jimnastik cihazlarının lifting programları ile 
tüm vücuda uygulanabilmektedir. 



Pasif egzersiz uygulamalarında kasların motor noktalarına 
sabit elektrotlar yerleştirilip akım verilerek kaslar pasif 
olarak hareket ettirilmekte, bu sayede kaslarda toparlanma 
sağlanmaktadır.



Kasların motor noktaları, kasılmanın en şiddetli olduğu 
bölgeleridir. Bu bölgeler de kas hacminin en geniş olduğu 
kısım yani kasların orta kısmıdır. Kullanılan elektrotlar her 
zaman çifttir ve bipolar uygulama yapılır.



Hareketli elektrotlar kullanılarak uygulanan lifting 
uygulamaları: Daha çok cilt sıkılaştırma ve toparlama 
amacıyla tüm vücuda değil, göğüsler, üst kollar ve iç 
bacaklar, diz içi gibi sınırlı bölgelere yapılan uygulamalardır. 
Bu uygulamada hareketli elektrotlar yardımıyla kaslar tek 
tek uyarılarak toparlanmalarına yardımcı olunur. 



Kasların veya özel bir kas guruplarının tek tek 
uyarılabilmesi, uygulamanın başarısını arttıran 
etkenlerdendir. Kullanılan cihazın özelliğine göre hem 
monopolar hem de bipolar uygulamalar yapılabilir.





Etkileri
Bu akımlar kas sinir sistemini etkiler ve her defasında bir 
kasın kasılmasına neden olur.
 Bu şekilde yapılan pasif egzersizler, kasın gerginliğini 

arttırır.
 Kas gevşemesi, doku ve deri sarkıklığı gibi durumlarda 

toparlayıcı bakım olarak kullanılır.



 Dolaşım sistemine etki ederek toplardamar aktivitesini 
uyarır. Toplardamar yetersizliği, ödemler ve benzer 
durumlar gibi dolaşım sistemi bozukluklarından 
kaynaklanan problemlerde başarılı sonuçlar elde 
edilmesini sağlar.



 Lenfatik dolaşımı arttırır.
 Metabolizmayı uyarır. Bölgesel metabolizmada 

canlanma olur.
 Birikmiş toksin ve sıvıların daha kolay atılmasına yardım 

eder.



 Epidermisin bazal tabakalarını uyarır ve böylece cildin 
yenilenmesi uyarılır.

 Fibroblastlar aktive edilerek kolajen ve elastin üretimi 
uyarılmış olur.

 Cildin elastikiyeti artar.





Kullanım Amacı
Elektrolifting yöntemi vücut bakımlarında,
 Selülit ve ödem giderici uygulamalarda gerici ve tonlayıcı 

bakım olarak,
 Vücut inceltme, bölgesel inceltme, silueti koruma 

bakımlarında tonlayıcı bakım olarak,



 Bölgesel deri ve doku sarkmalarında gerici ve 
tonlayıcı bakım olarak kullanılmaktadır.



Bu yöntem, vücut uygulamalarında günümüzde çok sık 
kullanılmamaktadır. Aynı etkileri daha az riskle sağlayabilen 
ultrasound, radyo frekansı gibi teknolojiler ve yeni nesil 
kozmetik ürünler daha fazla tercih edilmektedir.



Uygulanmasının Uygun Olmadığı Durumlar
Aşağıdaki durumlardan herhangi biri ya da birkaçı müşteride 
mevcutsa elektrolifting
uygulaması kesinlikle yapılmamalıdır.
 Kalp pili varlığı,
 Varis ve kılcal damar hastalıkları,
 Damar tıkanıklığı,
 Hamilelik,
 Duyu bozukluğu



 Aşırı obezite,
 Kanser,
 Tümörler ve kistler,
 Doku yırtılmaları,
 Aktif kanamalar,
 Enfeksiyonlar (bakteri, mantar, virüs vb.)



Uygulamada Kullanılan Kozmetikler
Elektrolifting uygulamalarında, elektrostimülasyon
işleminde olduğu gibi iletken jel ve dezenfektanlar 
kullanılmaktadır.



Sabit Elektrotlar Yardımıyla Elektrolifting Uygulama 
Tekniği
Cihaz hazırlanır,
Cilt temizliği yapılır,
Süre ayarlanır, uygulama süresi, uyarılacak kas 

guruplarına göre; her bir kas grubu için 1-1.5 
dakikadan hesaplanarak ayarlanmalıdır.



Vücut kaslarının motor noktaları, vücut kaslarını gösteren 
bir resim veya çizim ve cihazın kullanım kılavuzu 
yardımıyla bulunarak buralara kendinden yapışkanlı 
elektrotlar yerleştirilir,



En iyi sonuçlara ulaşmak için elektrotlar, hedef kasın yapısı 
da dikkate alınarak birbirlerine paralel olarak 
yerleştirilmelidir. Elektrotların bağlama şekillerini, genel 
kurallar ve cihaz üreticisinin talimatları dışına çıkmamak 
şartıyla, değişik pozisyonlarda, seans içerisinde veya bir 
seanstan diğerine değiştirerek kullanabilmek mümkündür.



 Akım kademeli olarak artırılır. (Seans içerisinde olduğu 
gibi, bir sonraki seansta da akım şiddeti, müşterinin ağrı 
eşiği göz önünde bulundurularak kademeli olarak 
artırılmalıdır).



 Akım kesilir,
 Elektrotlar ciltten alınır.
 Cilt tonik yardımıyla silinir.
 Nemlendirici uygulanır.



Yöntem, haftada iki veya üç defa en az birer gün arayla 
cildin durumuna göre 12- 15 seanslık bir kür olarak 
uygulanabilir.





Hareketli Elektrotlar Yardımıyla Myo Lifting Uygulama 
Teknikleri
Hareketli elektrotlar yardımıyla elektrolifting
uygulamalarında, monopolar ve bipolar yöntemler kullanılır. 
İki metodun bir birinin ardı sıra uygulanması başarıyı artırıcı 
etkenlerdendir.



Bipolar Metot (Çift Kutup Yöntemi)
Vücuttaki fonksiyonel kaslar uyarılarak bu kasların elastikiyeti 
ve gerginliği artırılır.
Uygulama tekniği: İki küçük başlı elektrot kullanılır. Bunlar 
cihazın elektrot tutanaklarına yerleştirilir.



Elektrotlar iletken bir jel ile ıslatılırlar ve çift olarak kas veya 
kas guruplarına yerleştirilirler. İki elektrot biri birine paralel 
olarak hareket ettirilir. Böylece iki elektrot arasında kalan 
kas liflerinin hareketi sağlanmış olur. 



Elektrotlara gelecek olan akım, cihaz üzerinde bulunan akım 
şiddetini ayarlamaya yarayan düğme yardımıyla kademeli 
olarak artırılır. Kas kasılmalarının gözle görüldüğü noktaya 
kadar akım şiddeti artırılmakla beraber, uygulama yapılan 
kişinin ağrı duyum eşiği, akım şiddetini ayarlamada göz 
önünde tutulmalıdır.



Her kas gurubu yaklaşık olarak 1- 1,5 dakika süreyle 
uyarılmalıdır. Bu sürenin sonunda akım şiddeti kademeli 
olarak azaltılmalı ve uygulama yapılacak diğer kas 
gurubunun üzerine elektrotlar yerleştirilmeli ve akım şiddeti 
yine kademeli olarak artırılmalıdır.



Bu uygulamada vücut kaslarının yerleri ve şekilleri çok iyi 
bilinmeli ve cihaz üretici firmalarının verdiği vücut üzerinde 
çalışılacak kaslar ve elektrotların temas ettirileceği noktaları 
gösteren örnek çizelgeler göz önünde tutularak uygulama 
yapılmalıdır



Monopolar Yöntem (Tek Kutup Yöntemi)
Bu yöntemde kas guruplarını fonksiyonel bir kastan 
uyararak elastikiyetlerini artırmak
amaçlanmaktadır.



Tek kutup (monopolar) yöntem, uygulamada tek elektrot 
kullanılır anlamına gelmez. Alçak frekanslı akımlarla bir 
elektrik devresi kurabilmek için daima iki elektrota ihtiyaç
vardır.



Yassı başlı bir elektrot kasın motor noktasına (kasta 
kasılmanın en şiddetli olduğu nokta, kasın en geniş kısmı), 
devre tamamlayıcı diğer elektrot ise uygulama bölgesinin
yakınında bir yere yerleştirilir.



Kas motor noktasına verilen alçak şiddetli akımlar, kasların
istem dışı kasılmasını sağlayarak kasın boyunu uzatır. Sonuç 
olarak deri daha gerginleşir ve kasların tonusu artar.



Uygulama prensibi bipolar metodun aynısıdır. Tek fark 
monopolar yöntemde aktif elektrot kasın motor noktasına 
yerleştirilirken bipolar yöntemde iki elektrottan birinin kasın 
başlangıç, diğerinin ise bitiş noktasına yerleştirilmesidir.
Her iki metodun art arda uygulanması, yöntemin başarısını 
artırıcı bir etkendir. İlk önce bipolar, ardından monopolar
metot uygulanmalıdır.



İhtiyacı olan ciltlere, cildin durumuna göre 12- 15 
seanslık kürler şeklinde uygulanır.
Yıl içinde cildin ve dokuların durumuna göre birkaç kür 
uygulama yapmak uygulamanın başarısını ve etkilerin 
devamlılığını artıracaktır. Müşterinin evde cildin gerginliği 
artırıcı ürünler kullanması başarıyı artırıcı etkenlerdendir.



Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar
 Bir kas birden çok ve yüksek seviyede bir kasılma 

ile karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bu tür yanlış bir 
uygulamanın kas yaralanmaları veya kopmalarına 
neden olabileceği unutulmamalıdır.

 Kasılma oluşturan akım şiddetini ayarlarken,



• Akım şiddetinin, ağrı duyum eşiği seviyesine bağlı 
olarak kişiden kişiye değişiklik göstereceği,

• Uygulama bölgesinin yerine göre değişiklik 
göstereceği unutulmamalıdır.

Örneğin, kemikli yüzeylerdeki yassı kaslar ve göğüs 
kasları akım geçişine karşı çok daha hassastır ve akım 
şiddeti bu hassasiyet göz önünde tutularak 
ayarlanmalıdır.



 Elektrotlarda akım varken elektrotlar cilt üzerinden 
kaldırılmamalı ve cilt üzerine koyulmamalıdır.



 Uygulama öncesinde, akım ayar düğmelerinin sıfır 
konumunda olması gerektiği ve ani olarak verilecek 
akımının kas yaralanmalarına sebebiyet vereceği 
unutulmamalıdır.

 Her kas gurubunun yaklaşık olarak 1-2 dakika uyarılması 
gerektiği unutulmamalıdır.



 Akım kademeli olarak yükseltilmeli ve kademeli olarak 
kapatılmalıdır.

 Elektrikli aletin kullanımı için güvenlik önlemleri alınmış 
olmalıdır. Su, nem, tesisat borularından uzak 
olunmalıdır.



 Uygulama öncesinde metal takılar ve saatler 
çıkartılmalıdır. Uygulama sırasında müşteri metal olan 
hiçbir şeye dokunmamalıdır



HAFTANIN ÖZETİ

Elektro lifting cihazının özellikleri, kullanılan akım türleri, uygulama alanları, etkileri ve uygun
Olmadığı durumlar hakkında bilgiler edindik.



SORU VE ÖNERİLER

Elektro lifting uygulamalarının özellikleri nelerdir?



ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

İyontoforez ile vücut bakım uygulamaları hakkında 
araştırma yapmanızı istiyorum.



BAŞVURULAN KAYNAKLAR



BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

İyontoforez nedir?
İyontoforez ile vücut bakım uygulamaları
İyontoforezin etkileri
İyontoforez uygulaması hangi durumlarda uygulanmaz? 




