
Ето защо през последните години 
всички са категорични, че апаратните 
процедури са бъдещето на 
естетиката. Те набират популярност 
сред пациентите не само заради 
кратките и по-комфортни процедури, 
но и заради високата ефективност 
в третирането на множество 
проблеми – фини линии и бръчки, 
пигментации, васкуларни състояния, 
нежелано окосмяване, белези, стрии, 
оформяне на тялото и намаляване 
на целулита, както и цялостен 
тонус. Нашият избор за прецизни и 
съобразени изцяло с индивидуалните 
нужди и изисквания на клиента 
апаратни процедури определено 
е в клиники Skin Line. Там всеки 

пациент получава персонализиран 
план за третиране, който се 
фокусира върху тези проблеми, 
използвайки най-иновативните 
и модерни апарати, комбинации 
между тях и инжекционни 
процедури, PRP и PRF, както и 
козметични терапии. Техните лекари 
и кинезитерапевти преминават 
през професионални обучения, 
като постоянно надграждат и 
усъвършенстват уменията и опита 
си. В Skin Line използват СО2, Nd:YAG, 
Александритни лазери, както и IPL и 
широк спектър от RF технологии, за 
да стимулират синтеза на собствен 
колаген и еластин, да таргетират 
и унищожат васкуларизации и 
меланин, да премахнат нежелано 
окосмяване, да стартират 
собствените оздравителни процеси 
в кожата, да намалят целулита и да  
контурират  тялото. Терапиите са 
неинвазивни и позволяват адаптация 
спрямо нуждите на всеки пациент. 
Разберете повече за техните клиники 
и процедури на www.skinline.bg

Апаратните процедури 
и бъдещето на естетиката
текст Михаела Самарджиева

Medical 
Devices & 
the future of 
aesthetics
text by Mihaela Samardzhieva

That is why in recent years everyone 
is adamant that hardware procedures 
are the future of aesthetics. They are 
gaining popularity among patients 
not only because of the short and 
more comfortable procedures, but 
also because of their high efficiency 
in treating many different problems – 
fine lines and wrinkles, pigmentation, 
vascular conditions, unwanted hair, 
scars, stretch marks, body shaping and 
cellulite reduction, as well as overall 
tonus. Our choice for precise and fully 
tailored to the individual needs and 
requirements of the client hardware 
procedures is definitely at the Skin Line 
clinics. There, each patient receives 
a personalized treatment plan that 
focuses on these problems, using the 
most innovative and modern devices, 

combinations between them and 
injection procedures, PRP and PRF, 
as well as cosmetic therapies. Their 
doctors and kinesitherapists go through 
additional professional training, 
constantly upgrading and improving 
their skills and experience. Skin Line 
uses CO2, Nd:YAG, Alexandrite lasers, 
as well as IPL and a wide range of RF 
technologies to stimulate the synthesis 
of collagen and elastin, to target and 
destroy vascularization and melanin, to 
remove unwanted hair, to kickstart the 
skin’s own healing processes, to reduce 
cellulite and contour the body. The 
therapies are non-invasive and allow for 
adaptation to the needs of each patient. 
Find out more about their clinics and 
procedures at www.skinline.bg.

Грижата за красотата на 
нашето лице и тяло ни 
съпътства през целия ни живот, 
а световната тенденция в 
естетиката е тя да става 
все по-иновативна и все по 
неоперативна. 

Caring for the beauty of our 
face and body accompanies us 
throughout our whole lives, and 
the global trend in aesthetics 
is that this care is becoming 
more and more innovative and 
non-surgical. 
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SKIN LINE СОФИЯ 
A e s t h e t i c  C l i n i c

София, бул. Драган Цанков“ 12-16, ет. 1

(+359) 882614814

sofia.center@skinline.bg

SKIN LINE SOFIA
A e s t h e t i c  C l i n i c

Sofia, Dragan Tsankov str.“ 12-16, 1st fl.

(+359) 882614814

sofia.center@skinline.bg

Skin Line са лидери в съвременната 
естетична дерматология в България 
повече от 20 години, през които 
компанията не спира да разширя-
ва своите хоризонти и да доказва, 
че усещането за хармония в нас е 
пряко свързано с баланса между въ-
трешната и външната ни красота. 
Верните им клиенти са повече от 25 
000, а техните над 20 специалисти 
– дерматолози, кинезитерапевти и 
медицински козметици ни показват, 
че изключителният професиона-
лизъм, работата съобразена с ин-
дивидуалните нужди на клиента и 
отличното познаване на високият 
клас продукти и апаратура водят 
след себе си перфектни резултати. 
Flagship клиниката на Skin Line в Со-
фия, която отваря врати през 2019 
г. ни предлага освен инжекционните 
процедури, лазерната епилация, body 

shaping и козметични процедури, 
които са стандарт в портфолиото 
на Skin Line. Тук ни очакват най-ино-
вативните терапии в световен 
мащаб, особено в сферата на реге-
неративната медицина, като спе-
циално внимание обръщаме на energy 
based devices като InMode Morpheus8, 
CO2 лазерни процедури. Скоро в кли-
никата ще пристигне  и първият в 
България Lumenis Stellar M22, който 
позволява бързо и ефективно тре-
тиране на акне, пигментни лезии и 
съдови състояния като розацея и 
повърхностни капиляри. В Skin Line 
работят професионалисти от раз-
лични сфери на естетиката, които 
позволяват seamless холистичен 
и индивидуален подход към всеки 
пациент и пренасочване към най-до-
брия в областта си специалист.

Skin Line have been leaders in modern 
aesthetic dermatology in Bulgaria for 
more than 20 years, during which the 
company has continued to expand 
its horizons and to prove that the 
feeling of harmony within us is directly 
related to the balance between our 
inner and outer beauty. Their loyal 
customers are more than 25,000, 
and their more than 20 specialists – 
dermatologists, kinesitherapists and 
medical beauticians, show us that 
exceptional professionalism, work 
tailored to individual customer needs, 
and excellent knowledge of high-end 
products and equipment lead to perfect 
results. The flagship Skin Line clinic in 
Sofia, which opened in 2019, offers us, 
in addition to its injection procedures, 
laser hair removal, body shaping and 
cosmetic procedures, which are in 
the standard portfolio of Skin Line. 

Here we can find the most innovative 
therapies worldwide, especially in the 
field of regenerative medicine, and 
we are paying special attention to the 
energy based devices such as InMode 
Morpheus8, and CO2 laser procedures. 
The first in Bulgaria Lumenis Stellar M22 
will soon arrive at the clinic, too – it 
provides a fast and effective treatment 
of acne, pigmented lesions, and 
vascular conditions such as rosacea and 
superficial capillaries. Skin Line employs 
professionals from various fields of 
aesthetics, who provide a seamless 
holistic and individual approach to each 
patient, as well as referrals to the best 
specialists in a certain field.

www.skinline.bg
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BG en BG enSkin Line в Младост е първата кли-
ника Skin Line в София и единстве-
ната специализирана естетична 
клиника в Младост. Тук ни очаква 
професионализма и специалното 
отношение, които са стандарт за 
Skin Line, както и висококачествени 
инжекционни процедури (филъри, 
ботокс, регенеративна медицина), 
лазерна епилация, процедури за тяло 
(body shaping) и козметични проце-
дури. Дерматолозите в клиниката 
извършват прегледи и консулта-
ции с насоченост към клиничната 
дерматология, като Skin Line/Мла-
дост е специализирана в lunchtime 
procedures, поради близостта си до 
Бизнес Парк София и бизнес хотели. 
Запазен техен почерк е и холистич-
ния подход, както и възможността 
цялата грижа за лицето и тялото да 
се извърши на едно място.

Клиниката на Skin Line във Варна 
отваря врати през 2001 г., като се 
превръща в първата специализирана 
естетична клиника в България. Тук 
ни очакват висок клас инжекционни 
процедури, регенеративна медици-
на, лазерна епилация, body shaping и 
козметични процедури. Широкото 
портфолио и големият екип от оп-
итни дерматолози в естетиката и 
клиничната дерматология, превръ-
щат Skin Line в най-добрия възможен 
избор в грижата за нашата красота 
и самочувствие. Тук е и техният 
най-голям екип от козметици и 
кинезитерапевти, които прила-
гат иновативни терапии за лице 
и тяло с по-висока ефективност, 
позволяващи повече адаптация към 
нуждите на пациента. През 2021 г. 
Клиниката ни посрещна в изцяло 
нов интериор, който няма аналог в 
града.

Skin Line in Mladost is the first Skin Line 
clinic in Sofia and the only specialized 
aesthetic clinic in district Mladost. Here 
we can expect professionalism and 
special treatment, which are standard 
for Skin Line, as well as high-quality 
injection procedures (fillers, Botox, 
regenerative medicine), laser hair 
removal, body shaping procedures, 
and cosmetic procedures. The 
dermatologists working in this clinic 
perform examinations and consultations 
with a focus on clinical dermatology, 
while Skin Line / Mladost specializes 
in lunchtime procedures due to its 
proximity to Business Park Sofia and 
business hotels. They are famous with 
their holistic approach, as well as the 
possibility to take care of all matters 
concerning your face and body in one 
place.

The Skin Line clinic in Varna opened 
its doors in 2001, becoming the first 
specialized aesthetic clinic in Bulgaria. 
Here, we can expect high-class injection 
procedures, regenerative medicine, 
laser hair removal, body shaping, and 
cosmetic procedures. The wide portfolio 
and the large team of experienced 
dermatologists in aesthetics and clinical 
dermatology make Skin Line the best 
possible choice when it comes to taking 
care of our beauty and confidence. 
Based here is their largest team of 
beauticians and physiotherapists who 
apply innovative face and body therapies 
with higher efficiency, allowing better 
adaptation to the needs of the patient. 
In 2021, the clinic welcomed us with a 
completely renovated interior, which has 
no analogue in the city.

SKIN LINE VARNA
A e s t h e t i c  C l i n i c

бул. Княз Борис I № 53

(+359) 888 614 914 ; 052 614 914

varna@skinline.bg

SKIN LINE MLADOST
A e s t h e t i c  C l i n i c

бул. Александър Малинов № 91

(+359) 0886 614 714

sofia.mladost@skinline.bg
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