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PLASMA BEAUTY TECHNOLOGY  
ПЪРВОТО УСТРОЙСТВО В 
СВЕТА, КОЕТО ПРЕДЛАГА 
КОМБИНИРАНО ИЗПОЛЗ-
ВАНЕ НА ДЕРМАТО-ХИРУР-
ГИЧНИТЕ И ЕСТЕТИЧНИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПЛАЗ-
МА ТЕХНОЛОГИЯТА 
ДНЕС ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СА В СЪСТОЯНИЕ 
ДА ОТЛАГАТ ХИРУРГИЧНИТЕ КОРЕКЦИИ ДАЛЕЧЕ ВЪВ ВРЕ-
МЕТО И ДОРИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ. ТАКАВА Е УНИКАЛНАТА 
PLASMA BEAUTY TECHNOLOGY (PLASMA BT), КОЯТО ДАВА 
НЕОПЕРАТИВНО РЕШЕНИЕ НА ЕДНО ОТ НАЙ-СЕРИОЗНИТЕ 
ВЪЗРАСТОВИ ИЗМЕНЕНИЯ – ОТПУСКАНЕТО НА КОЖАТА.

СВЕТЛАНА КРЪСТЕВА Е СОБ-
СТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ НА ЕС-
ТЕТИЧНИ И ЛАЗЕРНИ КЛИНИКИ 
SKIN LINE ВЪВ ВАРНА И СОФИЯ, 
СЪЗДАДЕНИ ПРЕЗ 2001 Г. ТЯ 
ИМА УЧАСТИЯ В МНОЖЕСТВО 
ОБУЧЕНИЯ И МЕЖДУНАРОД-
НИ КОНГРЕСИ, СВЪРЗАНИ С 
МЕНИДЖМЪНТ, МАРКЕТИНГ И 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВОСТИ 
В ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА И 
КОЗМЕТОЛОГИЯТА.

Skin Line е верига естетични 
клиники, които представиха за 
първи път в България авангард-
ната апаратура Plasma Beauty 
Technology (Plasma BT). Г-жо 
Кръстева, защо избрахте Plasma 
BT за вашите клиники?
В нашата практика, от създа-
ването на клиники Skin Line през 
2001 г., винаги сме се стремили 
да въвеждаме иновативни, безо-
пасни и високоефективни решения 
за различни естетични пробле-
ми. Клиниките ни разполагат с 
високотехнологична апаратура, 
която подбираме след внимател-
но проучване. Една от основните 
цели на естетичната медици-
на е с помощта на нехирургични 
средства да постига резултати, 
които да се доближават до тези, 
като след извършена оперативна 
интервенция. Днес иновативните 
технологии са повече от всякога 
в състояние да следват ефектив-
но тази тенденция, да отлагат 
хирургичните корекции далече 
във времето и дори да ги замест-
ват. Такава е уникалната Plasma 

Beauty Technology, която дава не-
оперативно решение на едно от 
най-сериозните възрастови изме-
нения – отпускането на кожата. 
Изборът ни на тази апаратура 
беше провокиран и от факта, че 
чрез нея затваряме кръга от про-
цедури за цялостен лифтинг на 
лице, които предлагаме на наши-
те пациенти и че тя успешно се 
комбинира с останалия арсенал от 
ефективни терапии.

Какво представлява иновацията 
Plasma BT? 
Plasma Beauty Technology е револю-
ционна, патентована технология, 
която отваря нови хоризонти и 
възможности в естетичната ме-
дицина. Тя е първото устройство 
в света, което предлага комбини-
рано използване на дермато-хирур-
гичните и естетичните възмож-
ности на плазма технологията. 
Plasma BT използва усъвършенст-
вана плазмена технология за ат-
мосферно налягане, като по този 
начин обхваща голям диапазон от 
процедури, спрямо индивидуалните 

нужди на пациента:
• Нехирургична блефаропластика 
на горен и долен клепач. 
• Третиране на бръчки тип „пачи 
крак“, „баркод“ и др.
• Изглаждане на фини бръчки в 
околоочната, периоралната, пе-
риаурикуларната, както и в други 
проблемни зони, които досега са 
третирани само оперативно.
• Нехирургичен мини-лифтинг в до-
лната трета (оформяне на лице-
вия контур).
• Неоперативен браулифтинг (пов-
дигане на веждите).
• Заличване на пигментации и 
старчески петна.
• Премахване на брадавици, ксан-
телазми, кератози и др.
• Третиране на белези, стрии, ке-
лоиди и татуировки.
• Лечение и превенция на активно 
акне, чрез бактериална стерили-
зация. 
• Регенериране и стягане на кожа-
та.
• Третиране на капиляри.
• Волтаична мезотерапия.
• Трансдермална доставка на ак-
тивни вещества (TDDS).

Какъв е принципът на работа 
на този революционен апарат? 
Какви са неговите предимства?
Плазмата е четвъртото състоя-
ние на материята след твърдо 
вещество, течност и газ. Тя пред-
ставлява газ, който е йонизиран 
при висока температура и висока 
електроенергия. Plasma BT рабо-
ти на принципа на създаване на 
контролиран плазмен микроимпулс 
между върха на иглата и кожата 
на пациента. Така генерираната 
ниско волтова дъга, контролирано 

сублимира епидермиса (вещество-
то преминава от твърдо директно 
в газообразно състояние). Излиш-
ната кожа се изпарява, а фокуси-
раната топлина предизвиква био-
стимулация на дермата и лифтинг. 
Терапията действа локално, без да 
уврежда околната тъкан.
Plasma BT е платформа, която 
комбинира два патентовани ме-
тода: Plasma SurgicalТМ  и Plasma 
ShowerTM (фракционирана волтаич-
на плазма). Plasma SurgicalТМ има 3 
режима на работа – единичен, пул-
сов и непрекъснат изстрел, които 
могат да се сменят в зависимост 
от вида на терапията и решение-
то на лекаря. При всеки от тези 
режими има възможност за избор 
между четири различни мощности. 
Понастоящем в света няма друго 
плазмено устройство, което да 
предлага такъв голям избор от 
функции и мощности. 
Plasma ShowerTM е апликатор, кой-
то доставя фракционирана волта-
ична плазма. Тя е единствената по 
рода си патентована технология, 
използваща нискотемпературна 
атмосферна плазма, която предиз-
виква мощен стерилизиращ ефект, 
както и ефективно и високоско-
ростно абсорбиране на активни 
вещества.

Кои специалисти могат да рабо-
тят с Plasma BT и необходимо ли 
е специално обучение?
Plasma BT е медицинска апаратура 
от висок клас. С Plasma Surgical™ 
се извършват изключително пре-
цизни корекции, които изискват 
специалистът да е лекар, задъл-
жително обучен да работи с  апа-
ратурата. Но това не е доста-

тъчно. Той трябва да притежава 
умението да оцени състоянието 
на пациента и дали е подходящ за 
тази процедура, както и да опре-
дели правилно зоната на работа. 
Опитът и иновативният подход на 
лекаря, както и правилното лече-
ние по време на възстановяване са 
от голямо значение за успешност-
та на процедурата. В клиники Skin 
Line процедурите се извършват 
от д-р Михаил Михайлов, профе-
сионалист, с опит и в извършване 
на оперативна блефаропластика, 
което е огромно предимство и до-
пълнителна сигурност за нашите 
пациенти. 

Досега процедурата блефа-
ропластика се извършваше 
посредством оперативна 
интервенция. Какви възмож-
ности осигурява Plasma BT за 
премахване отпуснатата кожа 
на клепачите?
Околоочният контур е най-дели-
катната зона от лицето и там се 
наблюдават първите признаци на 
стареене. Кожата в тази област 
е най-слабо хидратирана и съдър-
жа по-малко мазнини и потни жле-
зи, което я прави още по-уязвима 
на външни въздействия и старее-
не. Тя е 2 пъти по-тънка в срав-
нение с кожата по лицето и с на-
предване на възрастта изтънява 
още повече.
Околоочният контур е една от 
най-подвижните зони на лицето. 
Всяка мимика и напрежение оказ-
ват негативно въздействие върху 
еластичността и блясъка й.
Най-общо измененията в тази зона 
се изразяват в отпускане на кожа-
та в областта на горния клепач, 
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поява на бръчки тип „пачи крак“, 
торбички и отоци, под или около 
очите. Тези промени придават на 
лицето уморен и състарен вид.
Plasma BT посредством апликато-
ра Plasma SurgicalTM може да осъ-
ществи прецизна неоперативна ко-
рекция на околоочния контур. Чрез 
нехирургичната блефаропластика 
с Plasma BT се избягват всички ри-
скове, свързани с традиционната 
хирургическа намеса – без рязане и 
отстраняване на излишната кожа 
или мастна тъкан, без модифицира-
не на орбикуларния мускул. Проце-
дурата е по-бърза и безопасна от 
традиционната блефаропластика. 
Тя е добра възможност и за паци-
енти, които не желаят да се под-
ложат на класическа операция, а 
имат показания за лифтинг на кле-
пачите. Освен всичко, тя позволява 
извършване на допълнителна коре-
кция след процедурата, за разлика 
от хирургичната блефаропластика.

Как протича неоперативната 
блефаропластика с Plasma BT? 
Техниката за блефаропластика на 
Plasma Surgical™ е определена като 
„динамична“ – клепачите се дви-
жат нормално по време на проце-
дурата и след нея. Предварително, 
за комфорт на пациента, зоната 
се анестезира с крем или се при-
лага местна инжекционна упойка. 
Плазменият микроимпулс изпарява 
точно и прецизно предварително 
очертания участък излишна кожа, 
без да уврежда околната тъкан, а 
на мястото на третиране се поя-
вяват миниатюрни крусти, които 
отпадат до 10 дни. В първите 3-4 
дни има оток в зоната, което съз-
дава известен дискомфорт, но той 
отминава бързо и след отпадане на 
крустите, се появява нова и свежа 
кожа. В зависимост от степента 
на отпускане и обема на излишна-
та кожа, могат да се извършат 1-3 
процедури с интервал от 1-2 месе-
ца. След третиране на околоочен 
контур, производството на нов ко-
лаген и стягането на кожата ста-

ва постепенно в период от около 6 
седмици, а постигнатият финален 
резултат се запазва минимум до 2 
години.

Какви други проблеми се реша-
ват с помощта на Plasma BT? 
Неоперативната блефаропластика 
не е единствената лифтинг те-
рапия, която се извършва с Plasma 
Surgical™. В клиники Skin Line има-
ме вече доста натрупан опит 
както в София, така и във Варна 
и констатираме почти 100% удо-
влетвореност при пациентите. 
Имаме чудесни резултати също и 
при третиране на бръчките тип 
„пачи крак“, фините бръчки в пери-
оралната зона, при повдигане на 
веждите (браулифтинг), както и в 
периаурикуларна зона (около ушна-
та мида), за повдигане на контура 
и мини-лифтинг в долната трета 
на лицето. С Plasma Surgical ™ ус-
пешно премахваме пигментации, 
доброкачествени кожни образува-
ния, белези. 
Plasma ShowerTM (фракционирана 
волтаична плазма) е патентован 
метод, който  извършва изключи-
телно ефективна трансдермална 
доставка в кожата на различни 
активни субстанции. Този уника-
лен метод позволява ефективно и 
с много голяма скорост абсорби-
ране на активни вещества (вол-
таична мезотерапия). Чрез Plasma 
Shower™ се третират пигмента-
ции, посредством трансдермална 
доставка на изсветляващи и по-
тискащи тирозиназата продукти, 
което предизвиква изсветляване, 
регенерация и възстановяване жиз-
неността на кожата. С фракциони-
раната волтаична плазма трети-
раме много ефективно активно 
акне, както и белезите от него. 

Какви резултати се постигат с 
Plasma BT при лечение на акне?
Plasma ShowerTM използва ниско-
температурна атмосферна плаз-
ма, която предизвиква мощен сте-
рилизиращ ефект. Той потиска 

появата на акнеично възпаление 
чрез бактериална стерилизация и 
същевременно намалява прекомер-
ното производство на мастен се-
крет (себум). Plasma ShowerTM  въз-
действа върху повърхностния слой 
на кожата и унищожава микробите 
и бактериите чрез разрушаване 
на бактериалната молекулярна 
структура. Изследванията, прове-
дени от университета в Мюнхен, 
показват, че плазмата е фатална 
за бактериите, но осигурява благо-
приятно стимулиране на клетките 
и спомага процеса на регенериране 
на кожата. След лечение на акне, до 
няколко дни кожата придобива мно-
го по-здравословен вид, избистрен 
и равномерен тен, но цялостния 
ефект може да се наблюдава след 
около 2-3 седмици, когато кожата 
е напълно възстановена. Процеду-
рата е кратка и безболезнена.

Препоръчва ли се съчетаване на 
Plasma BT с други методи? 
Plasma BT има големи възможнос-
ти, поради уникалната си конфи-
гурация – комбинация в една плат-
форма на дермато-хирургични и 
естетични средства. В нашата 
практика използваме много Plasma 
SurgicalTM в комбинация с СО2 фрак-
циониран лазер, като по този начин 
постигаме както лифтинг в кон-
кретни зони, така и цялостен под-
младяващ ефект. Инжекционните 
процедури като ботулинов токсин, 
филъри, класическа мезотерапия, 
бустери и др. като част от анти-
ейджинг арсенала се съчетават 
много успешно с Plasma SurgicalTM. 
Plasma ShowerTM заедно с най-ново-
то ни попълнение GeneO+ предефи-
нират понятието „козметична те-
рапия“, като предлагат иновативно 
решение на различни естетични и 
дерматологични проблеми.


