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Корекция на лицето с хиалуронови филъри – моята малка победа 
над предразсъдъците и огромен плюс за самочувствието ми. Единственият въпрос, 

който остана, е защо не съм се решила по-рано.

ПРОЦЕДУРАТА В SKIN LINE AESTHETIC CLINICS
При избора на клиника за поставяне на хиалуронови 
филъри съветът ми е да гледате за три основни по-
казателя: сертифицирани висококачествени филъри, 
опитни лекари, естествено изглеждащи резултати на 
пациенти. Skin Line Aesthetic Clinics не само покриват 
тези критерии, но имат над 20-годишен опит, разпо-
лагат с най-висок клас апаратура и продукти, с които 
се постигат най-ефективни резултати при всеки 
конкретен случай. Респектираща е компетентността 
на мениджърите на рецепция, които с готовност и 
професионализъм предоставят достатъчно инфор-
мация, а тя е от изключително значение за информи-
рания избор на пациента.
Всички нюанси на грижата за кожата и съхранява-
нето на младежкото излъчване на лицето зависят 
от правилната преценка на естетичния дерматолог 
– състояние на кожата и възрастовата й промяна, 
недостатъци, начин на живот, вредни навици, 
предходни интервенции, емоционално послание на 
лицето. Въз основа на цялостния анализ и желанията 
на пациента лекарят изготвя индивидуален план 
за промяна. Важно е рационално да инвестираме в 
красотата си, за да получим максимален и естествен 
резултат. В Skin Line подходът е точно такъв – раци-
онален, включително с разбиране за характера на 
всеки пациент. Mотото на клиниката: „Отключи есте-
ствената красота“, хармонизира с моите желания за 
промяна. Д-р Михаил Михайлов, д.м., е дерматолог, 
който прилага т.нар. холистичен подход към лицето 
на пациента и има визия за неговата позитивна про-
мяна. Той прекрасно познава и техниките на инжек-
тиране, което е от основно значение за постигане на 
възможно най-естествен резултат.  

валът на моето лице винаги е бил стегнат и 
изразителен, а кожата ми – в отлично състо-
яние, но тънка. С напредването на годините 
единственият проблем, който ясно се 

открояваше, беше загубата на обем в различни части 
на лицето. Появиха се сенки от хлътналите зони, а 
вените ми започнаха да „излизат“, изчезна свежестта 
ми. Причината беше прекалено изпъкналите кости по 
лицето, които допринасяха за цялостното ми уморено 
излъчване. Нямаше как с грим да прикрия недоспи-
ването и умората. В грижата си добавих козметика за 
уплътняване на кожата, включих и процедури с реге-
нериращ ефект като PRP. И всичко това с идеята да 
забавя максимално момента за хиалуронови филъри – 
изпитвах притеснение, вероятно предвид множество-
то примери за несполучливо или неудачно поставяне, 
които виждах ежедневно. Докато не се запознах с 
подробностите и с вариантите на поставянето им. 

Защо избрах корекция с хиалуронови филъри?
Процедурите с филъри се прилагат за решаването на 
различни задачи, тъй като възрастовите изменения 
не са еднакви. При някои промените се случват на 
28, а при други може да настъпят на 42. Целта на 
професионалната  естетична намеса е не само корек-
ция, но и превенция за съхраняване на младостта. 
В моя случай беше необходимо възстановяване на 
обема и уплътняване на кожата. Винаги съм искала 
да запазя лицето си каквото е, но излъчването ми да 
е отново меко и свежо. Не си давам бръчиците и фи-
ните линии, причинени от щастие и опит. С времето 
и натрупаната информация ми стана ясно, че хиалу-
роновият филър няма алтернатива за запълването на 
липсващия обем в лицето ми.

O

д-р Михайлов
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КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕДУРАТА
Цялата процедура отне не повече от 40 минути. И не остави почти 
никакви следи. Казвам почти, защото тънката ми кожа е „абонирана“ 
за хематоми след всякъв вид интервенция, дори и най-деликатната. Но 
перфектната ръка на д-р Михайлов минимизира този риск и ограничи 
хематома (учудващо) само до един, доста незабележим. Като първа 
стъпка беше нанесен анестетикът, а след около 20 минути лекарят се 
зае с лицето ми. Разчерта с молив линии, по които ще работи, а с точки 
отбеляза местата на въвеждане на продукта (МД-кодовете). Като човек, 
който работи с информация, бях доста спокойна, докато д-р Михайлов 
ми разясняваше на всеки етап от действията си какво точно прави и с 
каква цел. Както самият той отбеляза, аз имам висок праг на болката, 
но в случая тя липсваше. Единствено вълнението държеше адреналина 
ми висок. Особеното в моя случай бяха зоните на въвеждане на филър 
– чело, слепоочия, зоната пред ушите и съвсем малко количество под ску-
лите. Всъщност инжектирането на филъри в темпоралната зона и тази на 
челото е доста „трудно“ и деликатно и изисква изключителна прецизност. 
За мен като пациент от първостепенно значение бяха доверието, личната 
естетическа мярка, опитът и практическите умения, с които ме спечели 
д-р Михайлов. За спокойствието ми допринасяха бързината и сигурните 
му действия. Направихме си снимка веднага след като станах от кушетка-
та. Не се прибрах, отидох на обяд в ресторант (все още работещ по това 
време) с приятелки. А вечерта стартирах с препоръчаните ми от лекаря 
масажи на лицето, за да помогна за интегрирането на продукта. 

ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕСТЕТИЧНАТА КОНСУЛТАЦИЯ
При предварителната среща лекарят попълва 
форма, в която въвежда не само информация за 
медицинските показатели, но и всички нюанси 
на прилаганата грижа за кожата. За разлика от 
повечето пациенти аз не желаех да добавям обем в 
скулите, да променям формата на брадичката ми или 
линията на долната челюст – те са си идеални. Дори 
по време на консултацията д-р Михайлов изясни, че 
контурът на лицето ми няма нужда от промяна и не 
се наблюдават настъпили деформации. Изясни къде 
точно ще бъде поставен филър и на коя част на ли-
цето ще се отрази. С просто око се виждаше къде са 
най-големите нужди от обем – в средата на челото 
ми и над слепоочията (филър там води до освежава-
не на погледа, тъй като кожата ми се беше отпуснала 
заради липсващия обем и това се отразяваше на 
клепачите ми, които пък леко бяха натежали), в раз-
стоянието отстрани на лицето между долната част 
на ушите и ъгъла на челюстта. Д-р Михайлов избра 
хиалуроновите филъри Juvederm от Vycross серията 
на Allergan. Идеята е, че с този вид филъри е пости-
жим деликатният ефект, осезаем, но естествен.

ЗАЩО JUVÉDERM?
Хиалуроновите филъри Juvederm на Allergan са про-
дукти за инжекционно приложение, предназначени да 
оформят и контурират определени черти на лицето, 
а резултатите са видими в продължение на 9 до 24 
месеца. Juvederm добавя обем в конкретни зони на ли-
цето – възстановява дефицити, изглажда фините ли-
нии и попълва устните. Патентованата технология на 
Allergan позволява хиалуроновият гел да се интегрира 
много добре в тъканите за постигане на естествени 
резултати, гладка, еластична и хидратирана кожа. 
Д-р Михайлов избра за лицето ми филърите Voluma, 
Volbella и Volift от серията – продукти, които преоб-
ръщат представите за действието на хиалуроновата 
киселина и за приложението й с цел корекция на не-
достатъците. Къде е революционното? Преди всичко 
в способността им едновременно да ремоделират 
контурите, да подмладяват и подобряват състоянието 
на кожата, като подсилват процесите на обновяване. 
Информираният и мислещ пациент има три основни 
изисквания към естетичната процедура: да е ефектив-
на, да е безопасна, както и доброто й международно 
представяне. Продуктите Juvederm на Allergan ги по-
криват. Филърите се поставят чрез специфична техни-
ка на инжектиране, която съхранява естествената ли-
цева структура – МД-кодове. Техниката е разработена 
единствено за гамата Vycross (от която са избраните 
за мен филъри – много по-гладки). В определена точка 
от лицето се инжектира точно определено количество 
хиалуронова киселина. Преценката на лекаря е изклю-
чително важна, за да се получи търсеният естествен 
резултат и лифтинг ефектът. Идеята е да се съхрани 
конструкцията на лицето, а не да се променя. 

преди

след

РЕЗУЛТАТЪТ
Десет дни след процедурата лицето ми не само при-
доби по-меки черти, но ги нямаше следите от умора, 
които сякаш караха хлътналите ми бузи и слепоочия 
да ми придават зловещ вид. Ефектът на „напълване“ 
се оказа и ефект на лифтиране – там където кожата ми 
беше залепена буквално за костите ми, сега се забе-
лязва плътност, мекота и равен цвят. А „повдигането“ 
на проблемните зони доведе до „опъването“ на някои 
линии, които преди променяха физиономията ми. 
Гледайки се в огледалото, виждам цвета на лицето си 
по-равен, а кожата – с по-гладка текстура, отразя- 
ваща светлината. Причината е, разбира се, че ги няма 
тъмните петна (причинени от хлътналите зони), които 
влошаваха визията ми. Днес те са в миналото, а лице-
то ми си върна излъчването от точно това минало. 

ВМЕСТО ФИНАЛ
Отминаха времената, когато лекарите все още не 
бяха овладели техниката на поставянето на филъри, 
а пациентите настояваха за повече обем. Резултатите 
бяха многобройни примери за „преувеличени“, подути 
лица с хипертрофирани устни и скули. Днес отличната 
работа на лекаря се познава, когато е незабележима, 
но лицето изглежда отпочинало и свежо. Това стана 
възможно и с появата на нови продукти и техники 
на въвеждането им. От лекаря вече се изискват не 
само познания по анатомия, но и чувство за естетика 
и мярка. Радвам се, че съществува различен подход 
в естетичната медицина, благодарение на който 
приложението на филъри се използва не само за 
подмладяване, а за корекция на недостатъците и за 
съхраняване привлекателността на лицето. 
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