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Клиники Skin Line работят от 2001 
г. и оттогава изминахме дълъг път 
на изграждане, успехи, грешки и 
поуки, но най-вече на опитност и 
надграждане, които ни помогнаха 
да направим вярна преценка и да 
инвестираме в апаратура, която 
има доказана световна репутация 
и да предложим на пациентите 
ни услуги от най-високо качест-
во. Лазерната епилация днес е 
една от най-популярните и често 
извършвани естетични процеду-
ри, но когато стартира нашата 
дейност, тя беше абсолютна ино-
вация на българския пазар. Мето-
дът за премахване на нежеланото 
окосмяване се базира на теорията 
за селективната фототермолиза. 
Ако облъчим човешкия косъм със 
светлина с подходяща дължина на 
вълната, сила и продължителност, 
то меланинът в него се загрява 
и предава поетата топлина към 
космения фоликул. Ако косъмът се 
намира във фаза на растеж, косме-
ният фоликул може да се увреди и 
да се намали неговата продуктив-
ност. Проблемът е в това, че ако 
не се дозира правилно количество-
то енергия и времето, за което тя 
да бъде доставена, има риск да из-

горим кожата или да не постигнем 
желания ефект. 
Първите успешни експерименти 
по темата фотоепилация са осъ-
ществени в Масачузетската обща 
болница, а по-късно методът е 
одобрен от FDA. Американски уче-
ни установяват, че меланинът в 
косъма (и в кожата) се загрява, ко-
гато бъде облъчен със светлина в 
спектъра от 400 до 1200 nm. В пър-
вите машини за лазерна епилация 
се ползват аргонови (488 nm) или 
рубинени лазери (694 nm). Появя-
ват се и IPL системите, с каквато 
клиника Skin Line започна да рабо-
ти през 2001 г. Мощни конденза-
тори се зареждат с електрически 
ток, за да бъдат разредени през 
ксенонова флаш лампа, генерираща 
мощен светлинен импулс, който 
се филтрира в диапазона от 600 
до 1200 nm. Така се получава онзи 
вълшебен сноп светлина, който по-
мага да се премахне нежеланото 
окосмяване. За съжаление, макар и 
донякъде ефективни, IPL апарати-
те са непрецизни и бавни, а резул-
татите са противоречиви. Дори и 
при идеални пациенти за фотоепи-
лация – със светла кожа и тъмен, 
плътен косъм, резултат се появява 

– Nd:YAG лазер (1064 nm) и е под-
ходящ както за лазерна епилация, 
така и за третиране на капиляри 
и други съдови лезии, за лазерно 
подмладяване и др. Машината е 
снабдена със скенер, който авто-
матично обработва зона с площ на 
пощенски плик. Просто настройваш 
параметрите, поставяш крачето 
на скенера върху третирания учас-
тък и натискаш бутона. Машината 
прави останалото сама с невъобра-
зима за времето си скорост. 
Предимство и недостатък на 
Nd:YAG лазера е, че излъчената 
светлина с характерната си дъл-
жина на вълната се усвоява по-
добре от хемоглобина, отколкото 
от меланина. Nd:YAG лазерът може 
да третира всички типове кожа – 
от най-светлия до най-тъмния, но 
процедурата е по-болезнена и кос-
мите не падат веднага, а след 10-
14 дни. С времето обаче, първона-

чалният ни възторг от скоростта 
му се превърна в известна неудо-
влетвореност. Неудобствата на 
Nd:YAG лазера ни провокираха да 
търсим нова апаратура, по-бърза 
и комфортна за нашите пациенти 
и поради това се изкушихме от 
набиращия все по-голяма популяр-
ност диоден лазер. Това като цяло 
е бюджетен вид апаратура, която 
се използва в козметичните цен-
трове и не изисква операторът да 
е с медицинско образование.
След като проучихме различни про-
изводители, закупихме последен 
модел диоден лазер, който е в със-
тояние да направи до 15 импулса в 
секунда и да работи в непрекъснат 
режим за неопределено време. Така 
предоставихме на нашите пациен-
ти възможността да ползват ла-
зерна епилация без каквато и да е 
болка, при работа в непрекъснат 
режим, при непостижима до момен-
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В последната година и полоВина, откакто В клиники Skin Line работим 
с лазерната система eLite+ на американската компания CynoSure, Все 
по-често ми се случВа да отгоВарям на Въпроси на пациенти с какъВ точно 
лазер работим и с какВо той е по-добър от другите на пазара. с удоВолст-
Вие отгоВарям на тези Въпроси, защото на пърВо място ме радВа фактът, 
че пациентите стаВат Все по-информирани, обмислящи сВоите решения и 
отгоВорни преди да напраВят избора си, а също така защото знам, че ин-
Вестирахме В медицинска лазерна система на компания, която е сВетоВен 
лидер и гарантира ефектиВност, безопасност и качестВо.
удоВлетВореността на пациентите е показател за отличните резултати, кои-
то постигаме и доказателстВо, че сме напраВили праВилния избор.
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та бързина и комфорт. 
Резултатите обаче бяха нетрай-
ни във времето, а постигането 
им изискваше извършване на много 
последователни процедури. Диод-
ният лазер обработва бързо и без-
болезнено големи зони, но не се 
справя с окосмяването по лицето. 
Като повечето машини за епила-
ция, той третира само тъмни ко-
сми и е неефективен при работа 
със светли и тънки.
Така, благодарение на дългогодиш-
ния ни опит и задълбочени проуч-
вания,  получихме предложение за 
закупуване на първата в България 
лазерна система Elite+ на амери-
канската компания Cynosure. 
Към момента Cynosure притежава 
37 патента в САЩ и 14 различни 
лазерни системи, които се използ-
ват в над 60 страни по света. 
Cynosure е най-познатата и дока-
зана марка лазерни системи – ета-
лон за качество и нарицателно за 
„лазерна епилация“ в САЩ със сто-
тици клинични проучвания.
Историята на александритния ла-
зер започва, когато през 1997 г. 
Cynosure произвежда първия в све-
та александритен лазер с името 
LPIR™. Създателите откриват, че 
ако облъчат александритен крис-
тал със светлината на флаш лам-
па, кристалът се възбужда и излъч-
ва импулс от монохромна светлина 
с дължина на вълната точно 755 
nm. Освен това снопът от светли-
на може да бъде прецизен - с точ-
но определена продължителност и 
сила (енергия), нещо, което не е по 
силите на IPL машините.
LPIR™ е уникална за времето си ла-
зерна апаратурa. Тя съчетава иде-
алната дължина на вълната от 755 
nm и различна продължителност на 
импулса (5-10-20 ms), като прилага 
принципа „термокинетична селек-
тивност“  и по този начин успеш-
но и безопасно обработва както 
тъмни, груби, така и фини, светли 
косми и почти всички  типове кожа 
(I – IV фототип.) 
Така Cynosure става синоним на 
александритен лазер. Нещо повече, 

след множество процедури. Разби-
ра се, третираните косми стават 
по-тънки и по-светли, но с IPL сис-
темите резултатите приключват 
до тук. Те просто повече не могат. 
Въпреки това, обаче с появата на 
тази абсолютна иновация на бъл-
гарския пазар, започна и опозна-
ването на неизвестната до този 
момент материя.
Технологията за фотоепилация се 
развиваше и след време сменихме 
английския ни  IPL апарат с нов – 
малко по-бърз и доста по-модерен, 
който вече имаше възможност 
по-прецизно да дозира светлинния 
импулс по сила и дължина. Дори 
беше в състояние да направи по-
редица от светвания в рамките 
на един импулс, което си беше из-
ключителна екстра за времето. 
Недостатъкът му беше, че снопът 
от светлина си остана полихромен 
– в диапазона между 600 и 1200 nm. 
Машината загряваше при работа 
с големи зони  и трябваше да си 
„почива“ през 20-30 минути. Освен 
това, както всички IPL апарати и 
този не успяваше да се справи с 
тънки или светли косми.
Затова след време купихме неоди-
мов лазер или както е по-популярен 
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през 2006 г. компанията създава и 
Elite™ - първата двойна платфор-
ма, която комбинира два лазера 
- александритен лазер (755 nm) и 
неодимов лазер Nd:YAG (1064 nm).
Лазерната система, с която ра-
боти клиника Skin Line е последно 
поколение Elite+ на Cynosure. Това 
е най-бързата и най-ефективна  
лазерна система в света, що се 
отнася до лазерна епилация. Тя е 
медицинска лазерна платформа, 
която комбинира два отделни ла-
зера – александритен (755 nm) – 
„тежката артилерия“ в лазерната 
епилация – единственият лазер, до-
казано ефективен при тънки и фини 
до светли косми, подходящ при I, 
II, III и IV фототип кожа и Nd:YAG 
(1064 nm) – най-безопасният и ед-
новременно ефективен лазер за об-
работване на по-тъмни кожи – от 
V до VI фототип, както и кожа с 
тен. На практика, лазерната плат-
форма Cynosure Elite+ е първата 
такава в България, която обхва-
ща абсолютно всички фототипове 
кожa и видове косми. Тя постига 
изключителни резултати – до 97% 

намаляване на окосмяването (при 
максимум 60-70% при почти всички 
други лазерни системи). Клинични-
те проучвания показват 79% нама-
ляване на нежеланото окосмяване 
само след 3 процедури  
Elite+ е 2 пъти по-мощна медицинска 
платформа от конкурентните сис-
теми на пазара и има възможност 
да излъчва много бързо огромно ко-
личество енергия. Александритни-
ят лазер на Cynosure изисква много 
по-малко на брой необходими проце-
дури и поради това е най-ефектив-
ният лазер за лазерна епилация. Го-
лямата мощност дава възможност 
всяка процедура да е няколко пъти 
по-ефективна от процедури с други 
лазерни системи. 
Cynosure Elite+ разполага с голям 
лазерен спот – 24 мм работно ла-
зерно поле и третира 44% по-голя-
ма площ за всеки лазерен импулс (в 
сравнение със стандартните 15 
мм), а процедурите се извършват 
за много кратко време. Големина-
та на лазерния спот дава допълни-
телна възможност за по-дълбоко 
проникване в кожата – изключи-

телно важно при провеждане на по-
следните или поддържащите про-
цедури от курса лазерна епилация. 
Разнообразието от размери на 
лазерния спот и дължина на импул-
са от 0,5 до 300 ms позволява на 
оператора да третира ефективно 
дори най-фините и светли косми. 
Поради това Elite+ е най-ефектив-
ната лазерна система за зоните 
на лицето, както и при зона крака, 
където най-често използваните 
методи като пинсета, епилатор и 
кола маска, са довели до изтънява-
не и изсветляване на космите.
Всички лазерни процедури в Skin 
Line се извършват от сертифици-
рани медицински специалисти, кое-
то свежда риска от процедурите 
до минимум. 
Със Cynosure Elite+ се извършват 
и други процедури като лазерно 
подмладяване, 
третиране на бръчки, стрии и пиг-
ментации, трайно премахване на 
разширени капиляри, хемангиоми и 
съдови звезди, заличаване на та-
туировки, лечение на онихомикоза, 
третиране на активно акне.

ПРЕДИМСТВА НА SONOQUEEN HIFU:
- Прецизно фокусиране на точното място и дълбочина   

- Най-ефективният накрайник на пазара (4xROI)

- Оптимална енергия и нагряване за лифтинг

- По-комфортно за пациента, с по-малко болка

- По-нисък разход за консумативи

- Специално проектиран, патентован S7 
 околоочен накрайник за фино третиране

*Само до края на ОКТОМВРИ специални условия  и промоционални цени!

КРАЛСКА ТЕРАПИЯ С 
МИКРОФОКУСИРАН 
УЛТРАЗВУКОВ ЛЪЧ
ВЕЧЕ И В БЪЛГАРИЯ

HIFU ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФЕЙСЛИФТИНГ, 
ИЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИ И ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО 

Продажба и сервиз: 
ул. Найден Геров №6, ет.3, офис 6, гр. София, 1612 
тел: 0879 23 23 99  / 0888 13 06 66 

e-mail: info@imd-bg.com
tsvetomir.milchev@imd-bg.com
www.imd-bg.com 
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