
тартирали във времена (през 
2001 г.), в които лазерната епи-
лация е била иновация, днес в 
Skin Line тази процедура е сред 
най-предпочитаните. 18-годиш-
ният опит на клиники Skin Line 

е основен фактор за правилната преценка в 
избора за инвестиция в апаратура с доказана 
световна репутация, благодарение на която 
услугите, предлагани на пациентите, са от 
най-високо качество. Лазерната епилация се 
основава на теорията за селективната фото-
термолиза (методът в основата на премахва-
не на нежеланото окосмяване). Намаляване 
на продуктивността на космения фоликул 
става чрез облъчването на човешкия косъм 
със светлинен импулс. Меланинът в косъма 
се загрява и предава поетата топлина към 
космения фоликул. Ако не се дозира обаче 
правилното количество енергия и времето, 
за което тя да бъде доставена, съществува риск от изгаряне 
на кожата или от липсата на ефект от процедурата. 

В търсене на съВършения апарат
През 2001 г. клиника Skin Line започва да работи с IPL системите. 
За съжаление, макар и донякъде ефективни, тези апарати не са 
достатъчно прецизни и са бавни, а постигнатите с тях резултати са 
противоречиви. Резултатите се появяват след множество процедури 
и се изчерпват единствено с изтъняването и оредяването на космите. 
Следващата стъпка на Skin Line е покупката на неодимов лазер. 
Предимството на този лазер е била невъобразимата (за онези времена) 

скорост. А недостатъкът му - процедурата е по-болезнена и космите 
не падат веднага, а след 10-14 дни. Това провокира и покупката на 
диодния лазер, който не изисква операторът да е с медицинско 
образование. Възможностите му предлагали до 15 импулса в секунда 
и работа в непрекъснат режим за неопределено време. Той позволявал 
лазерна епилация без болка и дискомфорт. Нетрайността във времето 
и изискване за множество процедури се оказва недостатъкът на 
диодния лазер. Дългогодишният опит и задълбочените проучвания, 
които правят в клиника Skin Line, ги насочва към решението да закупят 
първата в България лазерна система Elite+ на американската компания 
Cynosure. Тя притежава 37 патента в САЩ и разполага с 14 различни 
лазерни системи, използвани в над 60 страни по света.

Днес Cynosure е нарицателно 
за „лазерна епилация“ и еталон за качестВо 
Още през 1997 г. Cynosure произвежда първия в света александритен 
лазер под името LPIR, с помощта на който се обработват успешно и 
безопасно както тъмни, груби, така и светли и фини косми и почти 
всички типове кожа (I – IV тип). Оттогава името на компанията става 
синоним на александритен лазер. А през 2006 г. тя създава и Elite 
– първата двойна платформа, която комбинира два лазера: алек-
сандритен и неодимов лазер Nd:YAG. Лазерната система, с която 
работи клиника Skin Line, е последно поколение Elite+ на Cynosure. Що 
се отнася до лазерна епилация, това е най-бързата и най-ефективна 
система в света. Александритният лазер е единственият, доказано 
ефективен при светли и фини косми, подходящ при I, II, III и IV тип кожа.  
От друга страна, най-безопасният и ефективен за обработването на 
по-тъмни кожи (от V и VI фототип), както и на кожа с тен, е неодимови-
ят лазер Nd:YAG. Така че на практика лазерната платформа Cynosure 
Elite+ е единствената в България, която позволява обхващането на 
абсолютно всички фототипове кожа и видове косми. С нея се постигат 

феноменални резултати – до 97% намаляване на 
окосмяването, като 79% настъпват само след три 
процедури. 

алексанДритният лазер на Cynosure 
изискВа много по-малко на брой 
процеДури
Всяка една процедура сама по себе си е много 
по-ефективна в сравнение с тези на останалите 
познати лазерни системи, заради голямата си 
мощност. В сравнение със стандартните (15 мм) 
лазерният спот на Elite+ третира 44% по-голяма 
площ за всеки лазерен импулс, а самите 
процедури се извършват за много кратко време. 
Особено важно при поддържащите процедури е, 
че големината на лазерния спот дава възможност 
за по-дълбоко проникване в кожата. Elite+ е 
ефективна и за зоните на лицето, тъй като 
лазерната система притежава разнообразие от 
размери на лазерния спот. 

Всички лазерни процедури в Skin Line се извършват от сер-
тифицирани медицински специалисти. Това свежда риска от 
процедурите до минимум. Освен лазерна епилация, с Elite+ на 
Cynosure се извършват и процедури като лазерно подмладя-
ване, третиране на бръчки, стрии и пигментации, трайно пре-
махване на разширени капиляри, хемангиоми и съдови звезди, 
заличаване на татуировки, лечение на онихомикоза, третиране 
на активно акне. 

практикум
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СВеТЛАНА КРъСТеВА - СОБСТВеНиК и уПРАВиТеЛ НА еСТе-
ТичНи ЛАЗеРНи КЛиНиКи SkIN LINE ВъВ ВАРНА и В СОфия, 
РАЗКАЗВА ПРеД EVA ЗАЩО иЗБОРъТ им е ЛАЗеРНА СиСТе-
мА ELItE+ НА АмеРиКАНСКАТА КОмПАНия CYNoSuRE 

най-бързата и 
еФектиВна лазерна 
епилация В сВета 
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