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Pigmentasi, luka bekas jerawat
solusi cePat: Chemical peels seperti Cosmelan dan 
Obagi Blue Peel. Perawatan ini tidak hanya menghilangkan 
pigmentasi dan luka tetapi juga membuat kulit terlihat lebih 
cerah, terang dan kencang. 

garis rahang kendur, 
kulit Perut yang longgar
solusi cePat: Thermage adalah salah satu perawatan paling 
populer di The Lifestyle Clinic karena mampu memperbaiki 
beberapa kekurangan tubuh dan wajah. Thermage yang 
sudah disetujui oleh FDA memiliki kemampuan untuk 
mengencangkan kulit wajah dan tubuh, karenanya tidak 
diragukan lagi sebagai perawatan paling efektif di pasaran 
yang dapat dilakukan tanpa adanya masa down time. 

kulit kosong, fitur datar, kulit menua
solusi cePat: Pipi dan bibir lebih penuh memberikan 
kesan lebih muda dan seberapa muda Anda ingin terlihat 
dapat disesuaikan dengan filler yang dimasukan. Perawatan 
non-invasive ini mampu menghaslkan hidung lebih mancung, 
fitur wajah lebih terdefinisi bahkan tangan yang terlihat 
lebih penuh dan muda tanpa harus menjalani operasi. 

Keriput, garis-garis dan 
garis rahang yang keras
solusi cePat: Anda tidak puas dengan keriput di dahi, 
sekitar mata dan sekitar mulut? Hilangkan segera dengan 
Botox. Dengan teknik Nerfititi menggunakan botox, Anda 
dapat memiliki rahang lebih lancip sehingga terlihat lebih 
muda dan ramping. 

rambut rontok dan meniPis
solusi cePat: The Lifestyle Clinic merekomendasikan 
terapi in-house-nya yang memiliki banyak pengalaman 
dalam memperbaiki masalah pertumbuhan rambut serta 
membantu rambut untuk tumbuh kembali. 

komPleksi kulit kusam, noda dan Pigmentasi
solusi cePat: IPL adalah prosedur cepat dan efektif 
yang mampu menghilangkan merah dan noda sekaligus 
memberikan sinar alami pada kompleksi wajah. 

The Lifestyle Clinic telah berkecimpung dalam bidang 
pengobatan estetika selama lebih dari satu dekade. Klinik 
ini memiliki reputasi dalam keamanan dan perawatan paling 
efektif karena latar belakangnya yang kuat dalam ilmu 
dermatologi. 

Apabila Anda berniat untuk datang ke The Lifestyle Clinic 
untuk prosedur apapun, disarankan untuk berkonsultasi 
ketika Anda tiba agar dapat membuat perjanjian untuk 
melakukan prosedur. 

Ready, 
jet-set, 
glow!
Singapura terkenal akan 
hidangan lezat, pusat 
belanja yang fantastis serta 
teknologi kedokterannya 
yang canggih. Itulah 
sebabnya turis yang 
melancong ke Singapura 
juga mencari perawatan 
estetika disana. dr komathy 
dari the lifestyle clinic 
merekomendasikan 
perawatan dengan 
downtime minimal yang 
sangat efektif sehingga Anda 
dapat kembali dari berlibur 
dengan wajah segar dan 
bercahaya. 

the lifestyle clinic
1 Orchard Boulevard #16-03 Camden 

MedicalCentre Singapore 248649. 
Tel: +65 6733 0788 atau 

email: skinworks_mc@yahoo.com
Untuk membuat perjanjiaan dan 

mengajukan pertanyaan. 
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