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Looking and
Feeling Good
Dr. Komathy
Rajaratnam
adalah seorang
penganut
pendekatan
holistik untuk
perawatan
estetis dan
percaya bahwa
kecantikan harus
terpancar dari
dalam.
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erlihat cantik bukanlah hasil akhir satu-satunya. Ada yang lebih
penting, yaitu rasa percaya diri. Dr. Komathy Rajaratnam, salah
satu dokter estetika terdepan di Singapura memiliki pengalaman
sangat luas di arena tersebut. Ia adalah lulusan dari University of
Singapore dengan Diploma Dermatology dari Inggris.
Di klinik lifestyle tempat Dr. Komathy praktek, setelah konsultasi secara
menyeluruh, perawatan-perawatan dirancang secara individual agar sesuai
dengan kebutuhan masing-masing pasien. Tujuan utama dari perawatan
tersebut bukan untuk mengubah penampilan secara dramatis melainkan
untuk mencapai hasil yang memuaskan dan sedap dipandang mata, serta
memastikan hasilnya terlihat natural.
Keamanan dan kualitas menjadi kepentingan utama untuk sang dokter
yang fasih berbahasa Indonesia, Inggris dan Tamil. Profesionalisme Dr.
Komathy dan kemampuannya untuk berkomunikasi dalam berbagai bahasa
menjadi daya tarik para klien yang terdiri dari professionals, expatriate,
serta pendatang dari luar negeri, diantaranya Indonesia, Brunei, Sri Langka
dan India.
Selain perawatan estetis, Dr. Komathy juga ahli dalam bidang hormones
management. Mengerti bahwa banyak dari problema kulit seperti jerawat,
pigmentasi dan kerutan-kerutan dini adalah akibat dari tidak seimbangnya
hormon dan nutrisi dalam tubuh. Dr. Komathy dikenal dalam menerapkan
prosedur estetika terobosan baru yang dapat memperbaiki penampilan
keseluruhan dan juga terapi hormon bio identical untuk mengatasi hormon
yang tidak seimbang dan kualitas hidup.
The Lifestyle Clinic menyediakan jasa estetika dari botox hingga IPL bahkan
Thermage, Dr. Komathy adalah salah satu dari sedikit dokter yang terlatih
dalam laser hair removal ketika prosedur ini diperkenalkan di Singapura
enam tahun yang lalu. Ia juga memiliki reputasi yang kuat dalam bidang ini.
Keahlian lainnya adalah dalam mengatasi kelainan pigmen seperti
melasma dan bekas luka jerawat. Dalam dua tahun terakhir Ia juga mengem
bangkan keahlian dalam merawat kerontokan rambut pada wanita.
Melihat kemampuannya di berbagai bidang kedokteran estetika, Dr.
Komathy telah diundang ke berbagai kesempatan di mana ia menjadi
pembicara dalam forum publik dan berkontribusi dalam berbagai majalah
kecantikan dan kedokteran. Ia juga telah diliput dalam berbagai majalah
wanita dan acara TV lokal menyangkut current affairs.
Untuk mengembangkan dan memperbaharui jasa yang ditawarkan secara
konstan, Dr. Komathy menghadiri berbagai konferensi estetika dan kedokteran
anti-aging di seluruh dunia setiap tahunnya agar dapat menghadirkan servis
terbaik dan terkini untuk para kliennya.
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