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KIN LINE е първата естетична клиника в България, която 
повече от 20 години помага на клиентите си да открият 
пътя към естествената красота. Постига го чрез разно-
образие от световно доказани естетични процедури, 

клинична дерматология, набор от иновативни протоколи за тяло 
и луксозни козметични терапии. Бижуто в короната на клиники-
те във Варна и София обаче са регенеративните терапии, които 
в Skin Line са разработени по патент на д-р Михаил Михайлов, 
д.м., и извършвани от екипите от дерматолози. 
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Какво правят регенеративните терапии? Целта им 
е да подобрят вида на кожата отвътре навън, като 
използват натурални методи, за да стимулират про-
изводството на собствен еластин и колаген, и да 
„атакуват“ успешно проблеми като възрастово акне, 
белези и пигментации, загуба на обем и плътност по 
лицето и по тялото. Станалата популярна като „вам-
пирски лифтинг“ процедура PRP включва използва-
нето на кръвна плазма на самия пациент, богата на 
собствени тромбоцити. Характерното за подхода на 
Skin Line обаче е допълнителното й обогатяване с 
коктейл от витамини и растежни фактори с цел подо-
бряване на ефекта. 
Какви са резултатите? Плазмотерапията намалява 
отпускането на кожата, коригира фините линии и 
бръчките, уплътнява и подобрява кожната текстура. 
Подходяща е както за лице, така и за шия, деколте, 

ръце, скалп и интимна област 
– действа регенеративно на 
кожата, третира пигментации, 
косопад и вагинална сухота. 
Skin Line е и единствената 
клиника в България, в която 
можете да откриете P-shot, PRP 
за мъжка интимна зона, трети-
ращ проблеми в сексуалната 
функция. 
В портфолиото на Skin Line 
и на д-р Михайлов е и про-
цедурата PRF – следващо 
поколение плазмотерапия с 
обогатена с фибрин плазма, 
която се предлага ексклузив-
но в клиниките. PRF е естест-
вена алтернатива на хиалу-

роновите филъри и може да бъде 
използвана в зони, в които те не са 
подходящи, както и да играе роля-
та на техен заместител. Подходяща 
е за попълване на бръчки и кожни 
депресии, особено в зоните около 
очите и челото. С нейна помощ 
се постига и лифтинг ефект. 
Процедурите PRP и PRF могат да 
се комбинират успешно с цялото 
портфолио от естетични и козме-
тични процедури. Подходящи са 
и за пациенти със заболявания и 
алергии, защото използват естест-
вените ресурси на тялото.
Друг патент на Skin Line, който е 
особено релевантен днес, тъй като 
се бори с активното акне и „мас-
кне“ (акне, предизвикано от носенето на маска), е 
комбинацията между LASERfacial (лазерна процедура 
с Nd:YAG лазер) и инжекционна мезотерапия срещу 
акне. След като пациентите се преборят с активните 
лезии, препоръчителна е комбинация между PRP и 
CO2 фракселен пилинг или Morpheus8 радиочестотен 
рисърфисинг (пилинг). Целта е ефективно третиране 
на белезите и успешно регенериране здравия вид 
на кожата. Тези процедури са подходящи не само за 
лицето, но и за зоните на тялото, в които има активно 
акне.
Грижата за кожата не е универсална и не се изчерпва 
с терапиите в клиниките. По тази причина лекарите и 
терапевтите в Skin Line изготвят индивидуален план 
и подход за всеки пациент и препоръчват домашна 
грижа, с която да бъде поддържан и подобряван 
резултатът.
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