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Г-жо Кръстева, какви възмож-
ности осигурява авангардната 
платформа geneO+® на Pollogen и 
защо избрахте тази апаратура за 
вашата верига естетични клини-
ки Skin Line?
geneО+® на Pollogen, Lumenis e ино-
вативна патентована и клинично 
доказана технология. geneО+® пре-
дефинира понятието козметична 
процедура, като ефективно съ-
четава последователно няколко 
основни технологии в една супер 
терапия. Комбинираното въз-
действие на различните методи 
постига несравними резултати 
за цялостно дълбоко хидратира-
не, подмладяване и освежаване на 
кожата. geneО+® е вдъхновена от 
свойството на водата в естест-
вените горещи извори да предиз-
виква оксигенация на кожата. 
Чрез стимулиране на този ефект, 
geneО+® провокира реакция на тя-
лото, която генерира кислород в 
третираната зона.
В клиники Скин Лайн разполагаме 
с най-висок клас авангардна апа-
ратура, като предварително за-
дълбочено проучваме качествата, 
възможностите и резултатите. 
Винаги сме се стремили да инвес-
тираме в техника, която е уникал-

Безспорно днес най-търсени процедури в салона за красота са ан-
тиейджинг терапиите и това е обяснимо – всяка уважаваща себе 
си жена държи максимално да отдалечи белезите на стареене, да 
заличи бръчките, пигментните петна и неестетичното отпускане 
на кожата на лицето. Апаратът от най-ново поколение geneO+® 
на Pollogen, част от компанията Lumenis – световен лидер в про-
изводството на апаратура за медицински и естетични цели, пре-
формулира терапиите за лице с интегрирането на най-ефективни-
те технологии за красива и видимо по-млада кожа. Защо geneО+® 
предефинира понятието козметична процедура в модерна супер 
терапия и какви резултати се постигат с уникалната платформа 
– отговор на тези и други въпроси дава г-жа Светлана Кръстева, 
собственик и управител на естетични и лазерни клиники Skin Line 
във Варна и София.
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на и не толкова популярна у нас, но 
е иновативна и доказано ефектив-
на. Изборът на geneО+® не прави из-
ключение. На първо място Pollogen 
и Lumenis са гарант за много висо-
ко качество, оригинални разработ-
ки и неоспорими резултати. Про-
цедурата е уникална – само с два 
продукта – капсулата CapsugenTM и 
гелът Neo ReviveTM или Neo BrightTM 
се извършват няколко козметични 
процеса с ефекта на една супер 
терапия. Постигането на подобен 
резултат при стандартна проце-
дура изисква няколко различни ма-
шини, както и много повече консу-
мативи за работа. 
geneО+® е лека и приятна както за 
пациента, така и за терапевта. 
Ефектът е впечатляващ и дълго-
траен.

Какви технологии са интегрира-
ни в geneO+® и с какво е уникална 
платформата?
Апаратът geneO+® е платформа, 
която се състои от 3 технологии. 
Всяка от тях има както самостоя-
телно, така и взаимно подпомага-
що действие.
OXYGENEO® – 3 в 1 процедура, коя-
то включва ЕКСФОЛИАЦИЯ, (меха-
нична и химична), като в същото 

време насища клетките с кислород 
(ОКСИГЕНАЦИЯ) и осъществява 
дълбоко проникване (ИНФУЗИЯ) на 
активни съставки в кожата.
УЛТРАЗВУК – подобрява абсорбци-
ята на активните вещества като 
стимулира клетъчния метаболи-
зъм и кръвната циркулация, увели-
чава задържането на влага, стяга 
порите и дренира оточността в 
околоочната зона.
RF – радиочестотата загрява дъл-
боко тъканите и стимулира образу-
ването на нов колаген, стяга и лиф-
тира кожата, намалява бръчките, 
предефинира контура на лицето.
Технологията OxyGeneo® използва 
уникалната таблетка на Pollogen, 
CapsugenTM, която съдържа Sodium 
bi-carbonate и Citric acid и ексклу-
зивния гел на Pollogen, комплекс 
от естествени активни проду-
кти. Ефектът на OxyGeneo® се 
създава върху повърхността на 
кожата, когато CapsugenTM влезе в 
контакт с богатия на подхранва-
щи вещества гел. Вследствие на 
взаимодействието между двата 
продукта, CapsugenTM придобива 
абразивен вид и ексфолира кожата, 

а химичната реакция генерира въ-
глероден диоксид. Тази богата на 
въглероден диоксид среда предиз-
виква физиологична реакция, наре-
чена ефектът на Бор (BOHR) – га-
зова обмяна на тъканите, а именно 
увеличено насищане на тъканите 
с кислород, както и повишаване на 
кръвната циркулация и клетъчния 
метаболизъм в зоната. Клетките, 
богати на кислород са в оптимално 
състояние да приемат гела, съдър-
жащ подхранващи вещества. Тех-
нологията OxyGeneo® е създадена 
така, че да увеличи ефективност-
та на активните съставки.

Как протича процедурата с 
geneO+®?
Обикновено терапията започ-
ва с процедурата OxyGeneo®. 
Контактът между таблетка-
та CapsugenTM и един от двата 
ексклузивни гела Neo ReviveTM или 
Neo BrightTM, които съдържат раз-
лични формули и активни продукти 
осъществява:
● Механична ексфолиация на по-
върхностния слой на кожата, 
като посредством вибрационен 

масаж се премахват мъртвите 
клетки. По този начин се стиму-
лира обновяването на епидермиса, 
минимизират се пигментациите, 
подобрява се микроциркулацията и 
лимфния дренаж, кожата се реге-
нерира. 
● Деликатен химичен пилинг – из-
вършва се посредством комбина-
ция от различни киселини, които 
изглаждат, подновяват и подгот-
вят кожата да приеме ценни хра-
нителни вещества.
● Инфузия – Neo ReviveTM е подмла-
дяваща грижа, която стяга, лифти-
ра, съживява и изглажда кожата, 
просветлява сивия тен и намалява 
появата на фини линии и бръчки, а 
Neo BrightTM е изсветляваща грижа, 
която изравнява тена, омекотява 
пигментациите и въздейства вър-
ху увредената от слънцето кожа.
● Оксигенация – OxyGeneO® гене-
рира мехурчета въглероден диок-
сид, които се освобождават върху 
повърхността на кожата и създа-
ват физиологична реакция, като 
изпращат богата на кислород кръв 
в обработваната зона. Този процес 
увеличава капилярния поток и мета-
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болизма на кожата. Оксигенацията 
на клетките води до оптимална аб-
сорбция на активните съставки.
Втората стъпка е извършване на 
Neo Massage – вибрационен масаж, 
чрез който след почистване на ли-
цето се въвежда богатия на храни-
телни вещества гел Neo Revive или 
Neo Bright. Neo Massage може да се 
извърши с апликатора на geneО+® 
за ултразвуково третиране. Този 
метод увеличава значително про-
никването и усвояването на ак-
тивните вещества, нежно затопля 
тъканите и стимулира клетъчния 
метаболизъм и кръвната циркула-
ция. Той повишава задържането на 
влага в кожата, стяга порите, дре-
нира оточността в околоочната 
зона и подобрява тена.
Като част от протокола на тера-
пията с geneО+® може да се вклю-
чи предварително обработване на 
зоната с RF апликатор. Радиочес-
тотата загрява тъканите в дълбо-
чина и в същото време предпазва 
повърхността на кожата. В есте-
тичната медицина този метод се 
използва за стягане и лифтинг на 
кожата, оформяне на контура и 
намаляване на бръчките. Когато 
се прилага продължително, радио-
честотата стимулира производ-
ството на нов колаген в тъканите. 
Терапията с geneО+® и RF e особено 
подходяща при пациенти с по-зряла 
кожа, която има нужда от стягане, 
изглаждане и лифтинг.

Какви резултати се постигат с 
geneО+® и какъв е препоръчител-
ният брой процедури? 
geneО+® ревитализира и освежава 
повяхналата кожа, просветлява 
сивия тен, омекотява бръчките и 
забавя образуването на нови, дре-
нира отока в зоната около очите, 
стяга и изглажда кожата. Терапи-
ята осъществява дълбока хидра-
тация и подобрява задържането на 
влагата в кожата, генерира кис-
лород и активира производството 
на нови клетки. geneО+® изсветля-
ва пигментациите и предотвра-
тява новата им поява, подобрява 
жизнения тонус и текстурата на 
кожата, стяга разширените пори. 
Резултатите са видими още след 
първата процедура, като по про-
токол е препоръчителен курс от 
4-6 терапии, провеждани веднъж 
седмично за постигане на оптима-
лен и дълготраен ефект. След при-
ключване на курса, извършването 
на една терапия месечно подържа 
кожата свежа и чиста.

Кои са подходящите пациенти за 
процедури с geneO+®? 
Процедурата е безопаснa, без-
болезненa и нежнa. Принципно 
няма противопоказания и може да 
се използва при всеки тип кожа, 
дори и при чувствителна, която 
трудно понася козметична ин-
тервенция. Терапията замества 
напълно стандартното класиче-

ско почистване, но предоставя 
на кожата много повече грижа и 
подхранване, както и естествено 
насищане на тъканите с кислород.
 
Важно ли е терапевтите да 
са добре обучени за работа с 
geneО+®?
Всяка нова и авангардна апарату-
ра в клиниките ни се въвежда след 
предварително обучение на тера-
певтите. geneО+® е изключително 
приятна и лека за работа машина, 
но разбира се добрата подготов-
ка, преценка и професионални ка-
чества на специалиста са от ва-
жно значение.

Защо днес апаратурата, съчета-
ваща различни процедури, е из-
ключително актуална и предпо-
читана както от терапевтите, 
така и от пациентите?
Времето е това, с което вечно 
се надпреварваме. Ние ценим как-
то нашето време, така и това на 
нашите пациенти. Новите техно-
логии ни помагат изключително в 
това направление, защото ни га-
рантират незабавни и прогресивни 
резултати. Една супер терапия с 
geneО+® отнема не повече от 30-
40 минути, а постига резултат 
като след няколко посещения при 
козметичен терапевт. geneО+® е 
модерна процедура, кратка, прият-
на, безопасна и осигурява момен-
тален и дълготраен ефект.


