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много внимателно и предпазливо
подбираме тези новости, които са
доказали необходимите качества
на пълна безопасност и неоспорима ефективност.
Съвременните продукти и техники на работа са съобразени с
активния начин на живот на потребителите им, затова те са неагресивни, минимално инвазивни и
травматични и гарантират кратки срокове на възстановяване и постигане на трайни резултати.
И през 2014 г. следваме подхода за
цялостно моделиране на лицето,
посредством възстановяване на
загубени обеми и/или лифтиране, за
естествено и деликатно излъчване, с дозирани количества продукт
и без натрапващи се корекции.
Фокусът върху определена
бръчка се измести върху
общата визия и собствените закони на остаряване на конкретното лице.
Това е отправната точка
за подготвяне на индивидуална програма от процедури, за да се постигне
максимално хармоничен,
освежаващ и подмладяващ
резултат. Арсеналът, който използват дерматолозите се обогати с хиалуроновите пълнители на
фирма Allergan – JUVÉDERM™ —
Voluma™, Volbella™ и Volift™, разработени по новата VYCROSS™
технология, с Threadlifting - моделиране и лифтинг на
лицето, стягане контура и подмладяване чрез
„армиране” на кожата
със стерилни резорбируеми мезоконци; с
Plasmolifting™ - патентована процедура за
инжектиране на собствена кръвна плазма, богата на тромбоцити,
бели кръвни телца, растежни фактори и стволови клетки, получена
чрез центруфугиране;
с продукт за мезотерапия - комбинация от
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реди 13 години стартирахме
дейността на клиниката с
две иновативни технологии,
с много ентусиазъм, интерес и желание за усъвършенстване в един
нов за времето си бранш. Дългият
път, който изминахме е част от
живата история на развитието
на лазерната и естетична дерматология в България. Този сектор
се развива с много бързи темпове
в световен мащаб, особено през
последните години. Едновременно
с това расте и интересът към
естетичните терапии и броят на
хората, които решават да се възползват от тях. Непрекъснато се
създава нова апаратура, представят се продукти и процедури, но
не всички демонстрират обещания
резултат и понякога водят до разочарования. В нашата практика
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хиалуронова киселина и автоложна
плазма. За постигане на брилянтна
чистота и хидратация на кожата
включихме прилагането на ултразвукова терапия, за лифтинг ефект
– триполярна радиочестота, за
нежната зона около очите – биолифтинг. От няколко години клиника Skin Line работи с професионалната многофункционална лазерна
платформа на Fotona - Dualis, която съчетава действието на два
мощни лазера Nd:YAG (infrared,
1064 nm) и Er:YAG (infrared, 2940
nm) и дава възможност да се третират всички кожни несъвършенства. Благодарение на уникалната
VSP Technology: Precision, Safety
and Power, Fotona създаде нови
стандарти по отношение на безопасността и прецизността на
лазерните технологии. Една от
процедурите, която стана фаворит на нашите клиенти е Лазерен Фракселен Пилинг, перфектна
терапия за заличаване на бръчки
и стрии, за лечение на белези от
акне, на мазна и акнеична кожа, за
премахване на повърхностни пигментации и изравняване на тена.
Ефектът е поразителен още след
първата процедура, подобрението
в състоянието на кожата, тургора и еластичността й е непосредствено и прогресира във времето
– тя изглежда по-мека, гладка, свежа и стегната.

