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BEAUTY ЕФЕКТ

ВЕЛИКОЛЕПНАТА

ТОП ПРОЦЕДУРИ СЪБРАНИ В ЕДИН САЛОН

TRIBELLA
3 ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛИЦЕ
ЗА ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА КОЖАТА

РАВНОМЕРЕН ТЕН
Фотоподмладяващата процедура
коригира избледняването на кожата,
премахва пигментни петна,
намалява увреждането от слънцето
и подобрява тена.

TriBella от Venus Versa™ съчетава
три уникални процедури за
цялостно обновяване на кожата,
които я правят да изглежда
по-гладка, по-млада и по-здравa.
Процедурите дават видими резултати
по-бързо и с по-малко сесии.
TriBella съчетава процедури за
фотоподмладяване,
лифтинг и скулптуриране
и възстановяване на кожата
само в една сесия, което е
най-ефективното решение за
пълно обновяване на вашата кожа.

ПО-ДОБРА ЕЛАСТИЧНОСТ
Анти-ейдж процедурата заличава
фините линии, намалява бръчките
и укрепва кожата.

ПОДОБРЕНА ТЕКСТУРА
Процедурата за ресърфейсинг
изглажда неравномерната текстура
на кожата, коригира белези, розацея,
разширени пори, стрии и други
състояния на кожата.

Преди

След

Процедури TriBella от Venus Versa™
ще намерите в естетична клиника
Дистрибутор на Venus Versa™
www.beautyconcept.bg
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Създадено

с любов

ДИАНА ПЕТРОВА
козметолог и собственик на клиника "НеоЕфект"

ИСКАМ ДА СПОДЕЛЯ, ЧЕ МОЯТА РАБОТА И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО Я
ВЪРША, ОТДАВАЙКИ СЕ ИЗЦЯЛО НА ГРИЖАТА НА КЛИЕНТИТЕ И
НА РАЗВИТИЕТО НА ЕКИПА НА КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ, Е МОТИВАЦИЯТА МИ ЗА ЖИВОТ. НЯМА ПО-ПРЕКРАСНО ЧУВСТВО ОТ ЩАСТИЕТО ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН. С ЦЯЛАТА СИ ЛЮБОВ СЪЗДАВАМ
И СПИСАНИЕ BEAUTY ЕФЕКТ – ГОДИШНИКЪТ, В КОЙТО ИСКАМ
ДА СЪБЕРА КАКТО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕСТЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ,
КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ, ТАКА И ДА ИЗКАЖА БЛАГОДАРНОСТТА СИ
КЪМ ВСЕКИ ЕДИН ПОСЕТИЛ КЛИНИКАТА НИ.
ДА ОБИЧАШ ЖИВОТА ТАКЪВ КАКЪВТО Е, ДА СЕ ИЗПРАВЯШ ПРЕД
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА МУ С ВИСОКО ВДИГНАТА ГЛАВА И ВИНАГИ ДА ВЯРВАШ, ЧЕ ИМА СМИСЪЛ ОТ ТОВА, КОЕТО ПРАВИШ. ТОВА
МЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО СЪЩНОСТ. А ЗА ХОРАТА, КОИТО ОЩЕ НЕ МЕ
ПОЗНАВАТ МОГА ДА КАЖА: „ЛЕСНО Е ДА ВЪРВИШ НАПРЕД, КОГАТО ВЯРВАШ В СВЕТЛИНАТА НА БЪДЕЩЕТО.“ НАПРАВЕТЕ ГО И
ВИЕ – ПОВЯРВАЙТЕ И СБЪДВАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ.
ПОДДЪРЖАЙКИ ФИЛОСОФИЯТА НА ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВСЕКИ КЛИЕНТ,
СЪМ ГОРДА С ФАКТА, ЧЕ УСПЯВАМ ДА СЪЗДАМ ПОЛЕ ЗА ИЗЯВА НА МНОГО СПЕЦИАЛИСТИ, ОБИЧАЩИ СВОЯТА ПРОФЕСИЯ И
ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ ОТ ПЕРСОНАЛНИТЕ НУЖДИ НА КЛИЕНТА. А
МИСЪЛТА, ЧЕ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА МЕ ПОДКРЕПЯТ И МИ
ПОМАГАТ ДА РАЗВИВАМ НАЙ-ГОЛЯМАТА СИ СТРАСТ – НЕОЕФЕКТ
МЕ КАРА ДА СЪМ СМЕЛА, ЗДРАВОМИСЛЕЩА И ИЗПЪЛНЕНА С
ПОЛОЖИТЕЛНИ НАГЛАСА ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ.
Лимитирано издание на Естетична клиника
NeoEffect
ISSN 2603-2910
Естетична клиника NeoEffect
гр. София, ул. Майор Първан Тошев 16
тел.: 0897 408 555, 0886605161, 0896605151
www.dianapetrovaeffect.com
Изработка: Екипът на сп. Beauty Woman
Главен редактор: Виктория Иванова
Дизайн и предпечат: Яна Николова
www.beautywoman.bg
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Created

with love

I WANT TO SHARE THAT MY WORK AND THE WAY I DO IT, DEVOTING
MYSELF ENTIRELY TO THE CARE OF CLIENTS AND THE DEVELOPMENT
OF THE TEAM OF NEOEFFECT CLINIC, IS MY MOTIVATION FOR LIFE.
THERE IS NO GREATER FEELING THAN HAPPINESS AT WORK AND
SATISFACTION AFTER WORK. WITH ALL MY LOVE I CREATE BEAUTY
EFFECT MAGAZINE - THE YEARBOOK IN WHICH I WANT TO GATHER
INFORMATION ABOUT THE AESTHETIC SERVICES WE OFFER AND TO
EXPRESS MY GRATITUDE TO EVERYONE WHO VISITED OUR CLINIC.
TO LOVE LIFE AS IT IS, TO FACE ITS CHALLENGES WITH YOUR
HEAD HELD HIGH, AND TO ALWAYS BELIEVE THAT WHAT YOU ARE
DOING MAKES SENSE. THIS DEFINES ME AS WHO I AM. AND FOR
PEOPLE WHO DON'T KNOW ME YET, I CAN SAY, "IT'S EASY TO MOVE
FORWARD WHEN YOU BELIEVE IN THE LIGHT OF THE FUTURE." DO
IT YOURSELF - BELIEVE AND MAKE YOUR DREAMS COME TRUE.
SUPPORTING THE PHILOSOPHY OF NEOEFFECT AESTHETIC CLINIC
FOR INDIVIDUAL TREATMENT OF EACH CLIENT, I AM PROUD OF THE
FACT THAT I MANAGE TO CREATE A FIELD FOR EXPRESSION OF
MANY PROFESSIONALS WHO LOVE THEIR PROFESSION AND ARE
INTERESTED IN THE PERSONAL NEEDS OF THE CLIENT. AND THE
THOUGHT THAT ALL MEMBERS OF THE TEAM SUPPORT ME AND
HELP ME DEVELOP MY GREATEST PASSION - NEOEFFECT MAKES
ME BE BRAVE, SANE AND FULL OF POSITIVE ATTITUDES FOR A
BETTER FUTURE.

интервю
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Естествената красота
Natural beauty

Диана Петрова, козметолог, собственик и управител на
салон Ефект и естетична клиника НеоЕфект
Diana Petrova, cosmetologist, owner and manager of Beauty
salon Effect and Aesthetic clinic NeoEfect

Разкриване, подчертаване и
поддържане в клиника НеоЕфект
Discover, highlight and retain your
beauty in the NeoEffect clinic
ДИАНА ПЕТРОВА, СОБСТВЕНИК НА ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ,
ВИНАГИ СЕ Е СТРЕМЯЛА КЪМ РАЗКРИВАНЕ И ПОДЧЕРТАВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНАТА КРАСОТА. ТОВА Е ДВИЖЕЩАТА СИЛА В НЕЙНАТА РАБОТА
И ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА НА КЛИНИКАТА, КОЯТО РЪКОВОДИ. С КАКВО СЕ
ОТЛИЧАВА НЕОЕФЕКТ? КАК СЕ ПЕЧЕЛИ ДОВЕРИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ? И
КАКВО Я ВДЪХНОВЯВА ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАЗВИВА, ИСКРЕНО
ОТГОВАРЯ ДИАНА.

DIANA PETROVA, OWNER OF THE NEOEFFECT AESTHETIC CLINIC, HAS
ALWAYS STRIVED TO REVEAL AND EMPHASIZE THE NATURAL BEAUTY.
THIS IS THE DRIVING FORCE IN HER WORK AND IN THE PHILOSOPHY OF
THE CLINIC SHE MANAGES. WHAT DISTINGUISHES NEOEFFECT? HOW TO
GAIN CUSTOMER TRUST AND WHAT INSPIRES HER TO KEEP IMPROVING.

Какво отличава клиника НеоЕфект?
В естетична клиника НеоЕфект предлагаме богата гама от
терапии и процедури за повишаване на здравето и красотата на кожата. Това, което ни отличава от останалите
естетични клиники, е холистичният подход, който прилагаме в грижата за клиента – индивидуалното отношение,
вниманието към нуждите и проблемите на кожата и не на
последно място правим само това, което е нужно, не преминаваме границата на необходимото. Непрестанното усъ-

What distinguishes the NeoEffect clinic?
In the aesthetic clinic NeoEffect we offer a wide range of
therapies and procedures to increase the health and beauty
of the skin. What distinguishes us from other aesthetic clinics
is the holistic approach we apply in the care of the client - the
individual approach, attention to the needs and problems of the
skin and last but not least we do only what is necessary, we do
not go beyond that. The constant improvement of the team and
the innovative technologies allow NeoEffect to be present in the

вършенстване на екипа и иновативните технологии позволяват на НеоЕфект да присъства в ежедневието на много
дами, които имат нужда от разкриване и подчертаване на
естествената си красота. Всеки е добре дошъл в клиника
НеоЕфект, където след консултация и пълна диагностика на
кожата установяваме как да подходим и коя професионална
грижа е най-подходяща за него.
Как печелите доверието на клиентите?
За наше голямо щастие клиентите ни имат пълно доверие.
То се гради трудно и се поддържа още по-трудно, с непрестанни усилия. Благодарение на подхода, който прилагаме, успяваме да поддържаме нивото на доверие високо. Клиентът
се печели още при консултацията. С правилно комуникиране,
установяване на желанията му и от какво са породени те,
ние правим нашата преценка и без притеснения я споделяме
с него. Ако сметнем за ненужно извършването на исканата процедура, ние му казваме директно, без притеснения.
Категорично не правим компромис с това. Свикнали сме да
казваме „не“, когато сме сигурни в неправилно породеното
желание на клиентите. Случвало се е при нас да дойде дама
с наднормено тегло с искане да си направи мезотерапия и
да се отърве от излишните килограми, и то сега, веднага.
Но в течение на разговора ние разбираме, че тя има хормонален дисбаланс, който най-вероятно има огромно значение
за теглото й, споделяме мнението си, казваме й, че няма
смисъл да си прави процедурата, защото няма да има ефект.
Нейното желание е породено от факта, че просто иска да
си купи спокойствието, че е направила нещо за себе си дори

everyday life of many ladies who need to reveal and emphasize
their natural beauty. Everyone is welcome to the NeoEffect
clinic, where after consultation and complete diagnosis of the
skin we find out how to approach and which professional care
is most suitable for him.
How do you gain the trust of customers?
Fortunately for us, our customers have full confidence. It is
difficult to build and even harder to maintain. Thanks to the
approach we take, we manage to maintain a high level of
trust. The client is won during the consultation. With proper
communication, establishing his desires and what they are
caused by, we make our judgment and share it with him without
worries. If we consider it unnecessary to perform the requested
procedure, we tell him directly, without worries. We definitely
do not compromise on this. We are used to saying „no“ when
we are sure of the wrongly generated desire of customers. It
happened that an overweight lady came to us with a request to
do mesotherapy and get rid of extra pounds immediately. But
during the conversation we understood that she had a hormonal
imbalance, which probably has a huge impact on her weight and
we told her that there is no point in doing the procedure because
it will has no effect. Her desire is caused by the fact that she just
wants to buy the peace of mind that she has done something
for herself even without any result. In such cases, with the right
words, we manage to recommend other procedures that would
be useful. Even if the client does not take advantage of another
procedure with us, we have not lost a client, we have gained a
loyal fan.

интервю
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без никакъв резултат. В подобни случаи с правилните думи
ние успяваме да препоръчаме други процедури, които биха
били полезни. Дори клиентът да не се възползва от друга
процедура при нас, ние не сме загубили клиент, ние сме спечелили верен фен.

интервю

Какви процедури предлага клиниката?
Специализирали сме се в процедурите за лице, но предлагаме
и за тяло. Кожата на лицето е най-предразположена към проблеми, затова сме разгърнали потенциала си именно в тази
насока. Но за да успее един професионалист да покрие всички изисквания за правилно поддържане на кожата на лицето,
не трябва да разчита само на мануални терапии, трябват
му помощници. Най-добрите помощници за това са апаратните технологии. Затова сме вложили и продължаваме да
влагаме време и финансови ресурси за закупуване на машини
и за обучение на персонала за работа с тях.
Освен в грижата за кожата на лицето сме специализирани
и в премахването на татуировки, лазерна епилация, микроблейдинг и не на последно място в грижата за добре оформено тяло.

Предлагате ВИП карти, как се роди идеята за тях?
Цялата концепция на клиниката се състои в това да дадем
на клиентите спокойствието, че при нас ще получат пълна
поддръжка на кожата. А това е процес, не еднократна грижа. От там се роди и идеята за VIP картите. Те осигуряват
на клиента по-достъпен и сигурен начин за постигане на оптимални крайни резултати, а на нас, специалистите – възможност да използваме целия ресурс на клиниката. Разбира
се, картите са на различна стойност в зависимост не само
от финансите на клиента, но и от реалните нужди на кожата. Съобразяваме се винаги на първо място с това, правим
дългосрочен план за справяне с кожните проблеми и последващото поддържане на здравия външен вид. След това избираме коя карта е подходяща за този клиент.
А за подаръчните ваучери?
Няма как без подаръчни ваучери. Да подариш възможност за
грижа е изключително приятно както за подаряващия, така
и за получателя. Но нашите ваучери се отличават с едно
– държим да не е написана точна терапия или процедура,
а ефектът, който се търси. По простата причина, че понякога избрана процедура може да не е подходяща за този
клиент. А ние можем да преценим най-добре какво да направим, когато е изразен желаният ефект – озаряване, стягане,
красив поглед и т.н.
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The whole concept of the clinic is to give customers the peace
of mind that with us they will receive full skin support. And this is
a process, not a one-time concern. That’s how the idea for VIP
cards was born. They provide the client with a more accessible
and safe way to achieve optimal end results, and for us, the
specialists - the opportunity to use the entire resource of the
clinic. Of course, the cards are of different value depending
not only on the client‘s finances, but also on the real needs
of the skin. We always comply with this in the first place, we
make a long-term plan for dealing with skin problems and the
subsequent maintenance of a healthy appearance. Then we
choose which card is suitable for this client.
What about gift vouchers?
Gift vouchers are a perfect way to show someone that you care.
It is extremely pleasant for both the giver and the recipient. But
our vouchers are different – we sell results, not procedures. For
the simple reason that sometimes a chosen procedure may not
be suitable for this client. And we can best judge what to do
when the desired effect is expressed - brightening, tightening,
beautiful look, etc.
What procedures does the clinic offer?
We specialize in facial procedures, but we also offer body
treatments. Facial skin is most prone to problems, so we have
developed our potential in this direction. But in order for a
professional to meet all the requirements for proper maintenance
of facial skin, he should not rely only on manual therapies, he
needs assistants. The best helpers for this are the hardware
technologies. That is why we have invested and continue to
invest time and financial resources to purchase machines and
to train staff to work with them.
In addition to facial skin care, we specialize in tattoo removal,
laser hair removal, microblading and last but not least in the
care of a well-shaped body.
What inspires you to keep improving?
Development is an act of change, I strive to change everything I

Какво те вдъхновява да продължаваш да се развиваш?
Развитието е действие на промяна, аз се стремя да променям всичко, което мога, от добро към по-добро. Не говоря
само в професионален план, но и в личен. Смятам, че докато
се усъвършенстваш независимо в какъв аспект, ти си жив в
истинския смисъл на думата. Вдъхновявам се ежедневно от
малките неща, от усмивките на клиентите, от щастието
в очите им и в тези на екипа на клиниката, който е удовлетворен от това, което постига.

can, from good to better. I speak not only professionally, but also
personally. I believe that as you improve in whatever aspect you
are, you are alive in the true sense of the word. I am inspired
daily by the little things, by the smiles of the clients, by the
happiness in their eyes and in the eyes of my team, which is
satisfied with what it achieves.

Как избра екипа на клиниката и какво ви сплотява?
Екип се гради постепенно. Трябва да се съсредоточиш не
само в професионалните им способности, но и в личностните им качества. Всеки трябва да е специалист в своята
област, но да може и да иска да помогне на свой колега. Това
се постига първо с правилно подбраните хора и след това с
непрестанното им обучение. Мога да кажа, че съм успяла да
изградя екип, който работи и мисли в една посока – най-доброто за клиента.
Ние сме като семейство, подкрепяме се и се държим заедно,
каквото и да ни се случва. А в едно семейство е важно да
се обсъждат проблеми, съмнения, да се поиска съвет, да се
споделя опит и ние не се притесняваме да го правим.

How did you choose the team of the clinic and what unites
you?
A team is being built gradually. You need to focus not only on
their professional abilities, but also on their personal qualities.
Everyone should be an expert in their field, but also be able to
want to help their colleague. This is achieved first with the right
people and then with their constant training. I can say that I have
managed to build a team that works and thinks in one direction
- the best for the client.
We are like a family, we support each other and stick together,
no matter what happens to us. And in a family it is important
to discuss problems, doubts, to ask for advice and to share
experiences.

NOON Aesthe�cs Bulgaria

За марката NOON Aesthe�cs Ltd.
NOON е древен философски принцип, описващ „първичните води“, които са източник на всичко съществуващо в света. Тези принципи са ядрото на нашия бизнес, вплетени във всички продукти, технологии, процеси и партньори на компанията. В NOON Aesthetics – професионална грижа за кожата,
ние вярваме, че качеството, високите постижения и професионализмът, съчетани с водещите иновации и технологии в индустрията, водят до впечатляващи резултати и отлично състояние на кожата. С
оглед на това успешно разработваме и произвеждаме уникални и ефикасни продукти за естетическа
грижа за кожата, като същевременно гарантираме най-високо качество през целия процес. Предлагаме само най-добри резултати за професионалистите и техните пациенти.
Това, което отличава продуктите на NOON Aesthetics, е способността да предлагаме най-ефективното лечение на кожата без често срещаните странични ефекти като дразнене, парене, зачервяване и неприятно усещане. Това се дължи на добавения DermShield™, който освен това позволява на
NOON Aesthetics да разработи продуктова линия paraceutial грижа за кожата, която съдържа активни
съставки в непостижима досега висока концентрация. В този контекст ние триумфално предлагаме
иновативни решения и впечатляващи резултати за различни кожни проблеми, като акне, стареене
на кожата, хиперпигментация, увреждане от слънцето и загуба на еластичност, себорея и др. без
типичните последици.
Използването на такива компоненти, съставени от сертифицирани висококачествени съставки и безкомпромисно придържане към прецизни концентрации, допълнително дава възможност на клиентите на компанията да се радват на най-задоволителните резултати в козметичната индустрия днес.
Продуктите NOON могат да се използват само от обучени специалисти или под тяхно ръководство.

Силна терапевтична козметика
Максимизиране възможностите на AHA:
• Висока концентрация
• Ниско pH

Страничните ефекти от киселините ограничават употребата на
киселинни пилинзи и продукти
1. Сърбеж, парене
2. Еритема
3. Оток

Как козметичните компании се справят с проблема с дразненето?
• Като намаляват концентрацията на киселината до минимални нива
• Редукция на киселината (високо pH)

При 50% гликолова киселина,
инхибирането на свързването
с рецептора намалява
неврогенното възпаление с 95%!

МЕДИЦИНСКИ ДЕРМАТО-ПИЛИНГ СИСТЕМИ

Какво е решението на Noon Aesthe�cs?
DermShield™ – Високи концентрации, Без дразнене
Фармакологична активност:

•
•
•
•
•

Избирателно потиска паренето, изгарянето и сърбежа;
Без прилагане на локална анестезия в третираната област;
Подтиска еритема и отока на кожата;
Предотвратява неврогенно възпаление (невралгия);
Потиска образуването на цитокини в кератиноцитите
(отговорни за активиране на възпаление): TNF, IL-1 , IL-6.

DermShield™ и химичните пилинзи:

Когато химичните дразнители като азелаинова киселина или алфа хидрокси киселини, които са включени във високи концентрации в пилинзите и много други продукти, влязат в контакт с кожата, се активират нервни влакна, наречени Тип С ноцирецептори. В резултат се образува неврогенно възпаление – кръвоносните съдове се разширяват, излива се плазма, причинявайки
еритема – зачервяване и оток. Мастните клетки също се активират, освобождавайки хистамин.
Нервният импулс се изпраща до мозъка и това води до усещане за парене, изгаряне и сърбеж.
Когато се използват пилинзи и продукти, които съдържат патента DermShield™, се намалява активирането на ноцирецепторите
тип С. Избягват се неврогенни възпаления и други странични ефекти. Нервният импулс към мозъка е намален и усещането за
парене, изгаряне и сърбеж е значително намалено.

Безопасен
Химичен
пилинг
с pH 0.5

PARACEUTICAL
ESSENTIAL
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Предимството на карбоновия пилинг е щадящото му
действие, което го прави подходящ за чувствителна кожа,
не предизвиква силно излющване, алергични реакции, неприятни усещания по време на самата процедура и липсва
възстановителен период. Използваната технология позволява процедурата да се прилага и на фоточувствителна кожа без риск от поява на постпигментации.
Процедурата стартира с почистване на лицето, след което – изключително добро подсушаване. В никакъв случай
не се работи на влажна кожа, няма да се получи желаният
ефект. В естетична клиника „НеоЕфект“ прилагаме авторски протокол за работа: използваме дължина на вълната – 1320 nm.

ПРЕДИМСТВОТО НА
КАРБОНОВИЯ ПИЛИНГ
Е ЩАДЯЩОТО МУ
ДЕЙСТВИЕ И ВИСОКАТА
МУ ЕФЕКТИВНОСТ

Внимателно и прецизно нанасяме равномерен слой от карбоновия гел, така че да навлезе дълбоко в порите. Той служи за активиране на последващата лазерна енергия точно на повърхностния слой на кожата, без да й позволява да
навлиза в по-дълбоките слоеве. Така подготвената кожа
се третира с Nd:YAG лазер. Апаратът действа на принципа на сублимация на гела. Термичната коагулация, която
се получава, загрява до висока температура карбоновите
частици, те се разграждат и изпаряват заедно с абсорбирания себум, като същевременно се получава нежна ексфолиация. Бактерицидното действие на карбона заедно с
термичния ефект от лазера намаляват растежа на бактерията, отговорна за появата на акне – P. Acnes, и спомага за постепенното елиминиране на акнеичните лезии.

The advantage of carbon peeling is its gentle action, which
makes it suitable for sensitive skin, does not cause severe
exfoliation, allergic reactions, unpleasant sensations during
the procedure and no recovery period. The technology used
allows the procedure to be
applied to photosensitive
THE ADVANTAGE OF
skin without the risk of postpigmentation.
CARBON PEELING IS ITS
The procedure starts with
GENTLE
cleansing the face, after
ACTION AND HIGH
which - extremely good
EFFICIENCY
drying. In no case do not
work on damp skin, you will
not get the desired effect.
In the aesthetic clinic "NeoEffect" we apply the manufacturer's
protocol for work: we use a wavelength - 1320 nm.
Carefully and precisely apply an even layer of carbon gel so
that it penetrates deep into the pores. It serves to activate the
subsequent laser energy exactly on the surface layer of the
skin, without allowing it to penetrate the deeper layers. The skin
afterwards is treated with a Nd: YAG laser. The device works
on the principle of sublimation of the gel. The resulting thermal
coagulation heats the carbon particles to a high temperature,
they decompose and evaporate together with the absorbed
sebum, while obtaining a gentle exfoliation. The bactericidal
action of carbon together with the thermal effect of the laser

ЗА ЛАЗЕРНИЯ КАРБОНОВ ПИЛИНГ
И ВЕЧНИЯ СТРЕМЕЖ КЪМ МЛАДОСТТА
ABOUT THE LASER CARBON PEELING AND
THE ETERNAL PURSUIT OF YOUTH
КАКВО УСПЯВА ДА СРИНЕ САМОЧУВСТВИЕТО НА ЕДНА ЖЕНА? ВЪНШНИЯТ ВИД И ПО-КОНКРЕТНО ТОВА, КОЕТО НЕ ХАРЕСВА
В НЕГО – ВИДИМИ БРЪЧКИ, РАЗШИРЕНИ ПОРИ, ПРЕКОМЕРНО ОМАЗНЯВАНЕ. ВСИЧКИ НЕГАТИВНИ ОТРАЖЕНИЯ ПО КОЖАТА
МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ. ЗАПАЗВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНАТА КРАСОТА ЗАПОЧВА ДА ПРИДОБИВА ВСЕ
ПО-ГОЛЯМА ПОПУЛЯРНОСТ СРЕД ОБЩЕСТВОТО, ВСЕ ПО-МАЛКО ДАМИ ПОЕМАТ РИСКА НА ХИРУРГИЧНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ,
ПОДЛАГАЙКИ СЕ САМО НА НЕИНВАЗИВНИ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ КОЗМЕТИЧНИТЕ КОМПАНИИ РАЗРАБОТВАТ
ВСЕ ПО-ЩАДЯЩИ И ЕДНОВРЕМЕННО ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ И АПАРАТНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА ДАМИТЕ, СТРЕМЯЩИ СЕ
ДА ВЪЗВЪРНАТ НАТУРАЛНО МЛАДОСТТА И КРАСОТАТА СИ.
WHAT MANAGES TO RUIN A WOMAN‘S SELF-ESTEEM? APPEARANCE AND IN PARTICULAR WHAT YOU DO NOT LIKE IN IT - VISIBLE
WRINKLES, ENLARGED PORES, EXCESSIVE OILINESS. ALL THE NEGATIVE EFFECTS ON THE SKIN CAN LEAD TO EMOTIONAL CHANGES.
PRESERVING NATURAL BEAUTY IS GAINING MORE AND MORE POPULARITY IN SOCIETY, FEWER AND FEWER WOMEN ARE TAKING
THE RISK OF SURGERY, UNDERGOING ONLY NON-INVASIVE AESTHETIC PROCEDURES. TO THIS END, COSMETIC COMPANIES ARE
DEVELOPING INCREASINGLY GENTLE AND EFFECTIVE METHODS AND HARDWARE TECHNOLOGIES TO HELP WOMEN SEEKING WAYS
TO NATURALLY REGAIN THEIR YOUTH AND BEAUTY.
Лазерният карбонов пилинг е процедура, работеща
стремглаво в тази насока. Видимо подмладява, възстановява и ефективно почиства кожата, възвръщайки естествения й блясък и очарование.

Laser carbon peeling is a procedure that works
headlong in this direction. Visibly rejuvenates, restores
and effectively cleanses the skin, restoring its natural
glow an charm.

Ефектът, който се наблюдава, е изчистване и минимизиране на порите, изравняване на тена, изглаждане на повърхностния слой на кожата, възвръщане на жизнеността и видимо намаляване на фините линии и бръчки.
По време на третирането с лазера е възможно да се усеща затопляне, леко парене, но в никакъв случай болка. Студената струя на апарата, използвана по време на третирането, свежда до минимум дискомфорта.
Възстановителният период е кратък – 1–2 дена, в които
клиентът наблюдава зачервяване и фино излющване на повърхностния слой на кожата. Употребата на овлажняващ
крем, както и слънцезащитен продукт, е задължителна с
цел намаляване на неприятни усещания и ускоряване на
процеса на възстановяване.

reduces the growth of the bacterium responsible for the
appearance of acne - P. Acnes, and helps to gradually eliminate
acne lesions.
The effect observed is clearing and minimizing pores, evening
out the tan, smoothing the surface layer of the skin, restoring
vitality and visibly reducing fine lines and wrinkles.
During the laser treatment it is possible to feel warming, slight
burning, but in no case pain. The cold jet of the device used
during the treatment minimizes the discomfort.
The recovery period is short - 1-2 days, in which the client
observes redness and fine exfoliation of the surface layer of the
skin. The use of moisturizer, as well as sunscreen, is mandatory
in order to reduce discomfort and speed up the recovery process.
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и къде точно се нуждаете от подхранване и хидратиране.
Важно е да отбележим, че най-добри резултати се постигат по естествен път, няма по-сигурен начин за подмладяване от това да въздействаме отвътре навън на кожата, стимулирайки собствените й процеси на оздравяване.
Освен добре познатите пилинг терапии за регенериране
на кожата има редица доказали се апаратни методи, използващи различни технологии (ултразвук, лазерна енергия, LED светлини, радиочестота и др.) в тази насока,
които обновяват кожата, стимулират производството
на колаген и еластин, подобряват микроциркулацията и
лимфния дренаж, като всичко това допринася за видимо
по-млад и здрав вид на кожата.
Но нека обърнем внимание на технологията Jett Plasma
Lift – иновация в технологичната сфера.
Jett Plasma Lift генерира гореща плазма, получена от създаден електрически рязряд вследствие на високото напрежение между върха на устройството и повърхността
на кожата на клиента. Финият плазмен лъч минимално
разрушава епидермалния слой на кожата и се фокусира в
дермата, където предизвиква специфични реакции на клетъчно ниво.
Благоприятства множество процеси на кожата, водейки

НАПРЕДЪКЪТ НА
ТЕХНОЛОГИИТЕ ПОДПОМАГА И ДОПРИНАСЯ ЗА
ПО-СИГУРНИ И ДЪЛГОТРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ.
ADVANCES IN
TECHNOLOGY SUPPORT
AND CONTRIBUTE TO
SAFER AND LONGERLASTING RESULTS.

МЛАДОСТТА ОТНОВО Е ТУК
YOUTH IS HERE AGAIN

It is important to note that the best results are achieved naturally,
there is no safer way to rejuvenate than to act from the inside
out of the skin, stimulating its own healing processes. In addition
to the well-known peeling therapies for skin regeneration,
there are a number of proven hardware methods using various
technologies (ultrasound, laser energy, LED lights, radio
frequency, etc.) for the purpose, which renew the skin, stimulate
collagen and elastin production, improve microcirculation and
lymphatic drainage, all of which contribute to a visibly younger
and healthier looking skin.

НЕСЪМНЕНО ПОДМЛАДЯВАЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ СА ЕДНИ ОТ НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТТА НА КЛИЕНТА. ВСЕКИ СЕ СТРЕМИ КЪМ
ПО-ДОБРОТО СИ АЗ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЩО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВЪНШНИЯ ВИД.
НЯМА КАК ДА ВЪЗВЪРНЕМ НАПЪЛНО МЛАДЕЖКИЯ СИ ВЪНШЕН ВИД, НО МОЖЕМ МАКСИМАЛНО ДА СЕ ДОБЛИЖИМ ДО ЖЕЛАНОТО – ДА ИЗГЛЕЖДАМЕ ВИДИМО ПО-МЛАДИ, ОТКОЛКОТО СМЕ. НАЧИНЪТ Е ДА ИЗБЕРЕМ ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА АНТИЕЙДЖ ГРИЖА. СЪЧЕТАНИЕТО
МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И ПОДДЪРЖАЩА ДОМАШНА ГРИЖА В ТАЗИ НАСОКА ОСИГУРЯВА СИГУРЕН И ДЪЛГОТРАЕН РЕЗУЛТАТ.

UNDOUBTEDLY, REJUVENATING PROCEDURES ARE ONE OF THE MOST SOUGHT AFTER REGARDLESS OF THE AGE OF THE CLIENT. EVERYONE STRIVES
FOR A BETTER SELF, INCLUDING BETTER APPEARANCE.
THERE IS NO WAY TO FULLY REGAIN OUR YOUTHFUL APPEARANCE, BUT WE CAN GET AS CLOSE AS POSSIBLE TO WHAT WE WANT - TO LOOK
VISIBLY YOUNGER THAN WE ARE. THE WAY IS TO CHOOSE APPROPRIATE AND EFFECTIVE ANTI-AGING CARE. THE COMBINATION OF PROFESSIONAL
PROCEDURES AND SUPPORTIVE HOME CARE IN THIS DIRECTION PROVIDES A SAFE AND LONG-LASTING RESULT.

Козметичната и естетичната индустрия от години развиват своя потенциал в антиейдж грижата. Разнообразието от професионални терапии и процедури дава
широко поле за изява на специалистите в тази област.
А напредъкът на технологиите подпомага както работата им, така и допринася за по-сигурни и дълготрайни
резултати.

The cosmetics and aesthetic industries have been
developing their potential in anti-aging care for years.
The variety of professional therapies and procedures
gives a wide field for expression to the specialists. And
advances in technology support both their work and
contribute to more safe and long-lasting results.

Как да се ориентирате в богатото разнообразие от
подмладяващи услуги?
Вашият доверен естетичен специалист може най-добре
да прецени спрямо нуждите на вашата кожа каква процедура да ви предложи. В зависимост от различни фактори
вашата кожа реагира и променя състоянието си. Опитното око и правилната диагностика ще установят колко

How to navigate in the rich variety of rejuvenating services?
Your trusted aesthetic specialist can best decide according to
the needs of your skin what procedure to offer you. Depending
on various factors, your skin reacts and changes its condition.
The experienced eye and the correct diagnosis will determine
exactly how much and where you need nourishment and
hydration.

до по-млад, стегнат и уплътнен външен вид на лицето.
Апаратът се прилага за минимизиране на фини и дълбоки
бръчки, пигментни петна, белези от различно естество,
както и за лечение на постакне и купероза. Плазмената
технология въздейства за образуване на колагенови и еластинови влакна по естествен път, което води до видимо
подмладяване.
В зависимост от избрания интензитет технологията се
използва за процедура за цяло лице или за неоперативна
блефаропластика (повдигане и подмладяване на зоната
около очите).
Интензитет от 1 до 5 – за стягане и уплътняване на
кожата, намаляване на бръчки, хидратация и увеличаване
на еластичността.
Интензитет от 6 до 8 – за неоперативна блефаропластика, отстраняване на кожни несъвършенства (брадавици), белези, тъмни кръгове около очите.

But let‘s pay attention to the Jett Plasma Lift technology - an
innovation in the technological field.
Jett Plasma Lift generates hot plasma obtained from an electric
discharge created due to the high voltage between the top of
the device and the surface of the customer‘s skin. The fine
plasma beam minimally destroys the epidermal layer of the skin
and focuses on the dermis, where it causes specific reactions
at the cellular level.
Favors many skin processes, leading to a younger and firmer
appearance of the face. The device is used to minimize fine and
deep wrinkles, pigment spots, scars of various nature, as well
as to treat postacne and couperosis. Plasma technology works
to form collagen and elastin fibers naturally, leading to visible
rejuvenation.
Depending on the selected intensity, the technology is used
for a whole face procedure or for non-operative blepharoplasty
(lifting and rejuvenating the area around the eyes).
Intensity from 1 to 5 - to tighten and firm the skin, reduce
wrinkles, hydration and increased elasticity.
Intensity from 6 to 8 - for non-operative blepharoplasty, removal
of skin imperfections (warts), scars, dark circles around the
eyes.
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След IPL се работи с Venus Legacy – мултиполярна технология с електромагнитни импулси, която загрява кожата,
създава обем и постига лифтинг ефект. Завършва се с нанофракционна радиочестота с накрайника Viva, която представлява неинвазивен микронидлинг – микроубождания без
проникване, те само провеждат радиочестотните вълни в
дълбочина в кожата и стартират процес на естествена регенерация. Благодарение на различните настройки специалистът, работещ с TriBella, има възможност да въздейства
върху различни кожни проблеми, също и да работи на горен
и долен клепач.
При какви случаи я използваш?
При абсолютно всички проблеми на кожата. Там, където искам с една процедура кожата да бъде три пъти по-стегната, по-чиста, по-здрава. Работи се на всички нива – хиподерма, дерма и епидермис. Като преди нанофракционната
честота поставям местна анестезия под формата на крем
за леко обезболяване, за да избегнем какъвто и да е дискомфорт у клиента. Защото една процедура, освен че трябва да
постига максимален ефект, в никакъв случай не трябва да е
неприятна за клиента.

TRIBELLA

ПРИЯТНО МИ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ!

TRIBELLA

NICE TO MEET YOU!
В ПОСТОЯННО ТЪРСЕНЕ НА ПО-ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД МНОГО ДАМИ ПРИБЯГВАТ КЪМ ИНВАЗИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ ИЛИ СЪХРАНЯВАНЕ НА МЛАДОСТТА. НО ЗАЩО Е НУЖНО, КОГАТО АПАРАТНАТА ТЕХНОЛОГИЯ TRIBELLA МОЖЕ ДА ДАДЕ НА КОЖАТА ВИСОКОИНТЕНЗИВНО И
В СЪЩОТО ВРЕМЕ НЕИНВАЗИВНО РЕШЕНИЕ С ТРОЙНОТО СИ ДЕЙСТВИЕ. ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ВИДИМО ПО-ГЛАДКА, ПО-МЛАДА И ПО-ЗДРАВА КОЖА
НА ВСЯКО ЕДНО НИВО, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С TRIBELLA – НЕЗАМЕНИМ ПАРТНЬОР В СТРЕМЕЖА КЪМ ИЗЯЩНА КРАСОТА.
IN THE CONSTANT SEARCH FOR A BETTER APPEARANCE, MANY LADIES LOOK FOR INVASIVE PROCEDURES TO REJUVENATE OR PRESERVE YOUTH.
STOP LOOKING, THE TRIBELLA HARDWARE TECHNOLOGY CAN GIVE THE SKIN A HIGHLY INTENSIVE AND AT THE SAME TIME NON-INVASIVE SOLUTION
WITH ITS TRIPLE ACTION. TO GET VISIBLY SMOOTHER, YOUNGER AND HEALTHIER SKIN AT EVERY LEVEL, MEET TRIBELLA - AN INDISPENSABLE
PARTNER IN THE PURSUIT OF EXQUISITE BEAUTY.

Какво представлява апаратната технология TriBella?
Силата на апарата се концентрира в съчетанието на три
технологии в едно за стимулиране на производството на колаген, следователно видимо и трайно подмладяване.
Първата технология, включваща се в TriBella, е IPL – пулсираща светлина, която може да се прилага при третиране
на различни кожни проблеми, като се използват различни накрайници с различни дължини на светлината – за пигментни петна, заздравяване на кръвоносни съдове, за капиляри,
за акне. Като същевременно всеки един накрайник загрява
кожата до определена температура, което води до подмладяващ ефект, т.е. стимулира се образуването на колаген.

What is TriBella hardware technology?
The power of the device is concentrated in the combination
of three technologies in one to stimulate collagen production,
therefore visible and lasting rejuvenation.
The first technology included in TriBella is IPL - pulsed light,
which can be used to treat various skin problems, using different
tips with different lengths of light - for pigment spots, healing
of blood vessels, for capillaries, for acne. At the same time,
each tip heats the skin to a certain temperature, which leads
to a rejuvenating effect, ie. collagen formation is stimulated.
After IPL, we work with Venus Legacy - a multipolar technology
with electromagnetic pulses that heats the skin, creates volume

Какво се наблюдава след процедурата?
След процедурата лицето става червено, но това е и смисълът – да се „събуди“ кожата. Възстановяването е около седмица. Може да се наблюдава леко излющване, по скоро като
„пудра“ ефект. Кожата трябва добре да се хидратира през
този период и да се пази от UV лъчи, защото става фоточувствителна. Препоръчително е да се прави през зимните
месеци. По протокол се правят 3 последователни процедури
през 30 дена. В нашата клиника правим 4, защото сме установили, че ефектът е по-дълготраен. За поддържане на резултатите се прилага един път на две години. Процедурата
не е агресивна, по физиологичен начин кожата се стимулира
да се „събуди“ и сама да се регенерира вследствие на шока,
който преживява.

and achieves a lifting effect. It ends with a nanofractional
radio frequency with the Viva tip, which is a non-invasive
microneedling - micro-punctures without penetration, they only
conduct radio frequency waves deep into the skin and start the
process of natural regeneration. Thanks to the different settings,
the specialist working with TriBella has the opportunity to work
on various skin problems, as
well as to work on the upper
TRIBELLA
and lower eyelids.

НЕЗАМЕНИМ ПАРТНЬОР В
СТРЕМЕЖА КЪМ ИЗЯЩНА
КРАСОТА.

In what cases do you use
it?
It is sutable for absolutely
all skin problems. One
TRIBELLA
procedure that makes the
AN INDISPENSABLE PARTNER
skin three times firmer,
IN THE PURSUIT OF EXQUISITE
cleaner, healthier. It works
BEAUTY.
on all levels - hypodermis,
dermis and epidermis. Before
the nanofraction frequency, I apply local anesthesia in the form
of a mild cream to avoid any discomfort to the client. Because
a procedure, in addition to achieving maximum effect, should in
no case be unpleasant for the client.
What is observed after the procedure?
After the procedure, the face turns red, but this is the point to „wake up“ the skin. Recovery time is about a week. Slight
exfoliation may be observed, more like a „powder“ effect. The
skin should be well hydrated during this period and protected
from UV rays, because it becomes photosensitive. It is
recommended to do it in the winter months. According to the
protocol, 3 consecutive procedures are performed every 30
days. In our clinic we do 4 because we have found that the effect
is more lasting. It is applied once every two years to maintain the
results. The procedure is not aggressive, in a physiological way
the skin is stimulated to „wake up“ and regenerate itself due to
the shock it experiences.
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зултатите колкото при хирургичното повдигане.
Специалното устройство Jett Plasma работи на принципа
на излъчване на плазмен лъч (плазмата е четвъртото състояние на водата) и чрез този йонизиран газ (плазма) на
повърхността на кожата се получават микроизгаряния. По
този начин ефективно се „изпарява“ излишната кожа, оставяйки фина коричка на третираното място. Освен премахването на излишната кожа за придаване на лифтинг ефект
плазменият лъч допълнително стяга кожата и насърчава
производството на колаген, което допринася за поддържане
на получения ефект.
След преминаване на възстановителния период по-младия
вид е налице. Клепачите са повдигнати и уплътнени, не се
наблюдават торбички под очите, липсват линии и бръчки.
Какъв е възстановителният период?
Процедурата е инвазивна и след нея е напълно нормално да
се появи оток, зачервяване, а фините корички падат след
около една седмица. Тогава кожата в зоната е нова, леко
розова и изключително нежна. Трябва да се пази от слънце,
докато не се възстанови напълно поради риск от хиперпигментации.

ВИДИМО ПОДМЛАДЯВАНЕ
БЛЕФАРОПЛАСТИКА С JETT PLASMA
VISIBLE REJUVENATION
BLEPHAROPLASTY WITH JETT PLASMA
С НАПРЕДВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА КОЖАТА ВИДИМО СЕ ОТПУСКА, ПОЯВЯВАТ СЕ ПО-ИЗРАЗЕНИ ЛИНИИ И БРЪЧКИ, ЛИЦЕТО ПРИДОБИВА УМОРЕН
ВИД. НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИМИ СА ПРОЯВИТЕ В ОКОЛООЧНАТА ЗОНА – НАЙ-ДЕЛИКАТНАТА И НАЙ-ТЪНКАТА КОЖА ОТ НАШЕТО ТЯЛО. В СЪЗНАНИЕТО
НА ВСЯКА ДАМА ИЗПЛУВАТ ВЪПРОСИ: КАК ДА НАМАЛИМ СЛЕДИТЕ, КОИТО ВРЕМЕТО ОСТАВЯ СЛЕД СЕБЕ СИ, МОЖЕМ ЛИ ДА ВЪРНЕМ МЛАДОСТТА НА ИЗРАЖЕНИЕТО СИ?
WITH AGE, THE SKIN VISIBLY RELAXES, MORE PRONOUNCED LINES AND WRINKLES APPEAR, THE FACE ACQUIRES A TIRED LOOK. THE MOST
NOTICEABLE ARE THE MANIFESTATIONS IN THE EYE AREA - THE MOST DELICATE AND THINNEST SKIN OF OUR BODY. EVERY LADY HAS QUESTIONS IN
HER MIND: HOW TO REDUCE THE TRACES THAT TIME LEAVES BEHIND, CAN WE GET BACK THAT YOUTHFUL EXPRESSION?

Младостта, към която всеки се стреми – толкова търсена,
толкова пазена и толкова достъпна с иновативните технологии в козметологията.
Малък е процентът на жените, които психически могат да се настроят за оперативна интервенция. Хирургичните методи за подмладяване постигат видими и
ефективни резултати, но самата дума „хирургия“ носи
притеснение за повече дами. На тяхна страна застава
алтернативата – блефаропластика с Jett Plasma.
Същност на метода
Блефаропластиката с Jett Plasma е алтернатива на хирургичната интервенция за лифтинг на горен и долен клепач.
По-безопасна и в същото време с продължителност на ре-

The youth that everyone strives for - so sought after, so accessible
with the help of the innovative technologies in cosmetology.
There is a small percentage of women who can mentally
adjust to surgery. Surgical methods of rejuvenation
achieve visible and effective results, but the very word
„surgery“ is a concern for more women. On their side is
the alternative - blepharoplasty with Jett Plasma.
Nature of the method
Blepharoplasty with Jett Plasma is an alternative to upper and
lower eyelid lift surgery. Safer and at the same time the result lasts
longer than the results of surgical lifting.
The special device Jett Plasma works on the principle of emitting
a plasma beam (plasma is the fourth state of water) and through
this ionized gas (plasma) causes micro burns on the surface of the

Кои дами предпочитат неоперативната блефаропластика?
Дамите, които искат да постигнат подмладяване с видими
резултати, но се притесняват от оперативна интервенция
поради страх от болка и по-дълъг възстановителен период.
При работа с Jett Plasma ефектът се приближава максимално до оперативния, прави се с локална анестезия и крие
по-малко рискове.
Колко процедури са нужни?
Нехирургичното повдигане на горен и долен клепач с Jett
Plasma обикновено отнема само една или две процедури, за
да се постигне желаният резултат. Повечето клиенти реагират положително след първата, а резултатът се разгръща през следващите месеци и продължава няколко години.
Ако се налага втора процедура, тя се извършва не по-рано
от 30 дни след първата.
Има ли противопоказания?
Разбира се, не се работи при кожни инфекции, открити рани,
при наличието на заболявания, влияещи върху заздравяване
на раните. Също така не се извършва при бременност и
кърмене. При клиенти с пейсмейкъри или ракови заболявания.

skin. In this way, the excess skin is effectively „evaporated“, leaving
a fine crust on the treated area. In addition to removing excess
skin and giving a lifting effect, the plasma beam further tightens
the skin and increases collagen production, which helps maintain
the effect.
After the recovery period, a younger look is achieved. The eyelids
are raised and firmed, there are no bags under the eyes, no lines
and wrinkles.
What is the recovery period?
The procedure is invasive and it is completely normal for swelling
and redness to appear. The fine crusts fall off after about a week.
Then the skin in the treated area is new, slightly pink and extremely
tender. It should be protected from the sun until fully recovered due
to the risk of hyperpigmentation.
Which ladies prefer non-surgical blepharoplasty?
Ladies who want to achieve rejuvenation with visible results, but are
worried about surgery due to fear of pain and a longer recovery
period. When working with Jett Plasma, the effect is as close as
possible to the operative one, it is done with local anesthesia and
there are fewer risks.
How many procedures are needed?
Non-surgical lifting of the upper and lower eyelids with Jett Plasma
usually takes only one or two procedures to achieve the desired
result. Most customers respond positively after the first, and the
result unfolds in the following months and lasts for several years.
If a second procedure is required, it shall be performed no earlier
than 30 days after the first one.
Are there any contraindications?
Of course, it does not work for skin infections, open wounds, in
the presence of diseases that affect wound healing. It is also
not performed during pregnancy and lactation. For clients with
pacemakers or cancer.
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клетки, които избутват старите. Поради този естествен
физиологичен начин на възстановяване на кожата може да
се каже, че процедурата е неагресивна и изисква минимален
възстановителен период.

STIMULATES THE
FORMATION OF NEW
COLLAGEN AT THE
DERMAL LEVEL

Какви проблеми могат да се третират?
Давайки възможност на кожата да се регенерира по естествен начин, технологията позволява успешно третиране на белези, пигментни петна, повърхностни капиляри
и стрии.

VENUS VIVA
VENUS VIVA
ЕФЕКТИВЕН И ДЪЛГОТРАЕН МЕТОД ЗА РЕМОДЕЛИРАНЕ НА ЛИЦЕТО, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ВСЕКИ ТИП КОЖА И ОСВЕН АНТИЕЙДЖ
ДЕЙСТВИЕТО СИ МОЖЕ ДА СЕ ПОХВАЛИ С ПОКРИВАНЕ НА ШИРОК СПЕКТЪР ОТ КОЖНИ ПРОБЛЕМИ И СЪСТОЯНИЯ. БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАНОФРАКЦИОННАТА ЧЕСТОТА, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА, VENUS VIVA МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА НА КЛИЕНТИ, ПРИ КОИТО ДРУГИ ЛАЗЕРНИ СИСТЕМИ СА
ПРОТИВОПОКАЗНИ, ЗАЩОТО НЕ ПРЕДИЗВИКВА ФОТОЧУВСТВИТЕЛНОСТ.
AN EFFECTIVE AND LONG-LASTING METHOD FOR FACIAL REMODELING, WHICH CAN BE USED ON ANY SKIN TYPE AND, IN ADDITION TO ITS ANTI-AGING
EFFECT, IT COVERS A WIDE RANGE OF SKIN PROBLEMS AND CONDITIONS. THANKS TO THE NANOFRACTION FREQUENCY USED, VENUS VIVA CAN BE
USED ON CLIENTS WHERE OTHER LASER SYSTEMS ARE CONTRAINDICATED BECAUSE IT DOES NOT CAUSE PHOTOSENSITIVITY.

Какво въздействие има?
Методът на работа на апарата се базира на нанофракционната честота – електрически импулси, които предизвикват микротравми в кожата на дълбочина
0,5 мм, като я загряват до определена дълбочина.

What impact does it have?
The method of operation of the device is based on the
nanofractional frequency - electrical impulses that
cause microtraumas in the skin to a depth of 0.5 mm,
heating it at a certain depth.

Радиочестотата се използва от години в медицината и се
е доказала като безопасна технология. Тя стимулира образуването на нов колаген на дермално ниво, като причинява
минимален дискомфорт на епидермиса, което води до кратък период на възстановяване. Резултатите се наблюдават още след първата процедура, като продължават да се
разгръщат във времето. Стартира процес на регенерация
на клетките и съответно подобряване на състоянието
на кожата по биологичен начин – образуват се нови кожни

Radio frequency has been used for years in medicine and has
proven to be a safe technology. It stimulates the formation of new
collagen at the dermal level, causing minimal discomfort to the
epidermis, leading to a short recovery period. The results are
observed after the first procedure, continuing to unfold over time.
A process of cell regeneration and corresponding improvement of
the skin condition in a biological way is started - new skin cells
are formed, which push away the old ones. Due to this natural
physiological way of skin recovery, it can be said that the procedure

Как се третират белези с Venus Viva?
Решение как да се работи и колко процедури са нужди се
взема на база какво е състоянието на белега – колко е стар,
има ли депигментация, петна, зачервявания и каква е големината му. Белезите винаги се третират комбинирано,
подходът при тях е строго индивидуален и специалистът,
който работи, взема решение с какви настройки да работи,
как да ги комбинира и какъв период ще е нужен за получаване
на оптимални резултати.
За всяка зона на белега се работи с различна настройка –
за излющване, за регенериране, за стимулиране на меланин
и др. Обикновено се налага зоната да се третира няколко
пъти отново в зависимост от състоянието на белега.
Може ли да се комбинира с други процедури?
Положителното при технологията Venus Viva е, че може да
се комбинира с последващ химичен пилинг, без неприятни последствия, за постигане на завършена финална визия и блясък на кожата. А комбинирането с IPL е плюс по отношение
на третирането на петна и повърхностни капиляри.
Кога се виждат резултатите с Venus Viva?
Резултатите са видими от първата седмица и се увеличават през следващите 4–6 седмици. Продължителността на
ефектите ще зависи от степента на проблема в района и
броя препоръчани сесии. Но те ще бъдат дълготрайни, тъй
като се предизвиква образуване на нов колаген.
Има ли странични ефекти?
Един от непосредствените странични ефекти е леко възпаление, което ще отшуми в рамките на няколко часа. В рамките на 1–2 дена клиентът може да се върне към обичайния си
социален живот, прилагайки слънцезащитни и хидратиращи
грижи на третираната зона.

is non-aggressive and requires a minimum recovery period.
What problems can be treated?
Enabling the skin to regenerate naturally, the technology allows
successful treatment of scars, pigment spots, superficial capillaries
and stretch marks.
How are scars treated with Venus Viva?
A decision on how to work and how many procedures are needed
is made on the basis of what is the condition of the scar - how old
it is, whether there is depigmentation, spots, redness and what is
its size. The scars are always treated in combination, the approach
is strictly individual and the specialist who works decides what
settings to work with, how to combine them and what period will be
needed to obtain optimal results.
For each area of the scar, a different setting is used - for exfoliation,
for regeneration, for stimulating melanin, etc. It is usually necessary
to treat the area several times again depending on the condition
of the scar.
Can it be combined with other procedures?
The positive thing about Venus Viva technology is that it can be
combined with subsequent chemical peeling, without unpleasant
consequences, to achieve a complete final look and skin radiance.
And the combination with IPL is a plus in terms of treating spots and
superficial capillaries.
When are the results obtained with Venus Viva visible?
The results are visible from the first week and increase over the
next 4-6 weeks. The duration of the effects will depend on the
extent of the problem in the area and the number of sessions
recommended. But they will be long-lasting as they cause the
formation of new collagen.
Are there any side effects?
One of the immediate side effects is a mild inflammation that will
go away within a few hours. Within 1-2 days, the client can return to
their normal social life, applying sunscreen and moisturizing care
to the treated area.
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IPL ШИРОКОСПЕКТЪРНА ТЕХНОЛОГИЯ
IPL WIDE SPECTRUM TECHNOLOGY
ВЪЗМОЖНОСТТА НА IPL ТЕХНОЛОГИЯТА ДА РАБОТИ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ КОЖНИ НЕСЪВЪРШЕНСТВА Я ПРАВИ ТЪРСЕНА И ЛЮБИМА ПРОЦЕДУРА
КАКТО НА ДАМИТЕ, ТАКА И НА МНОГО ГОСПОДА. ТЯ ОБХВАЩА ШИРОК СПЕКТЪР ОТ ЛЪЧИ, ЗА ДА МОЖЕ ЕДНОВРЕМЕННО ДА ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ
РАЗЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ И НЕСЪВЪРШЕНСТВА ПО КОЖАТА. ЕНЕРГИЯТА Е ПРЕЦИЗНО ОПРЕДЕЛЕНА ТАКА, ЧЕ ДА НЕ УВРЕЖДА КЛЕТКИТЕ, А ДА ГИ
„СТРЕСИРА“, КАРАЙКИ ГИ ДА СТАРТИРАТ ПРОЦЕС НА РЕГЕНЕРАЦИЯ.
IPL TECHNOLOGY WORKS ON VARIOUS SKIN IMPERFECTIONS AND THIS MAKES IT A SOUGHT-AFTER AND FAVORITE PROCEDURE”
THE ABILITY OF IPL TECHNOLOGY TO WORK ON VARIOUS SKIN IMPERFECTIONS MAKES IT A SOUGHT-AFTER AND FAVORITE PROCEDURE FOR BOTH
LADIES AND MANY GENTLEMEN. IT COVERS A WIDE RANGE OF RAYS SO THAT IT CAN SIMULTANEOUSLY AFFECT VARIOUS SKIN PROBLEMS AND
IMPERFECTIONS. THE ENERGY IS PRECISELY DEFINED SO AS NOT TO DAMAGE THE CELLS, BUT TO “STRESS” THEM, CAUSING THEM TO START A
REGENERATION PROCESS.

Какво представлява технологията IPL?
IPL е пулсираща светлина на къси импулси, като за разлика от лазерния лъч, който използва една специфична
дължина на вълната и навлиза на по-голяма дълбочина в
кожата, пулсиращата светлина използва пълния спектър,
разпръсква се вътре в кожата и дава предимство да се
третират по-големи участъци и различни кожни проблеми.

What is IPL technology?
IPL is a pulsed light of short pulses, and unlike the laser
beam, which uses a specific wavelength and enters a
greater depth into the skin, the pulsed light uses the
full spectrum.It is scattered inside the skin and gives
the advantage to treat large areas and various skin
problems.

Технологията включва използването на светлинен спектър с
различни дължини на вълната, които въздействат конкретно върху различни структури. Погълнатата светлина се
трансформира в топлина, която успешно третира различни
кожни състояния – пигментни петна, разширени капиляри,
нежелано окосмяване, акне. Загрявайки колагеновите влакна, се стимулира организмът да произвежда нови. В същото

The technology involves the use of a light spectrum with different
wavelengths that act specifically on different structures. The
absorbed light is transformed into heat, which successfully treats
various skin conditions - pigment spots, capillaries, unwanted
hair, acne. By heating the collagen fibers, the body is stimulated
to produce new ones. At the same time, blood flow remains and
cell regeneration is stimulated. The effect is to reduce and even

време остава притокът на кръв и се стимулира регенерацията на клетките. Ефектът е да се намалят и дори да се
премахнат бръчките и да се подпомогнат по-добре кръвоносните съдове в кожата.

remove
wrinkles
and better support
the blood vessels
in the skin.

За какво се използва?
- За премахване на нежелано окосмяване. Като редуването на лазер и IPL при третирането на по-светли косми
дава изключително добри резултати.
- С друга дължина на вълната IPL много добре повлиява хиперпигментации от всякакъв вид в прилагането на
различни настройки. В зависимост от това как се повлиява
клиентът процедурата може да се прави през 1–2 седмици.
- Успешно се третират кръвоносни съдове – склерозира
ги, те придобиват кафяв цвят и излизат на повърхността.
- Третира акне – има специфична дължина на вълната,
която убива бактерията, причиняваща акне, намалява възпалението и излишния себум, характеризиращи акнето.

What is it used
for?
To
remove
unwanted hair. As
the alternation of
laser and IPL in the treatment of lighter hair gives extremely
good results.
- With a different wavelength IPL very well affects
hyperpigmentation of any kind in the application of various
settings. Depending on how the client responds, the procedure
can be done in 1-2 weeks.
- Successfully treat blood vessels.
- Treats acne - has a specific wavelength that kills the bacteria
that causes acne, reduces inflammation and excess sebum that
characterize acne.

Има ли възстановителен период?
Първо трябва да се отбележи, че излагането на слънце преди и след процедурата трябва да се избягва. След процедура
на третираната област може да се появи леко зачервяване,
което изчезва след кратък период. Не се препоръчва да се
прилагат козметични кремове с изключение на слънцезащитни продукти със SPF 50 на третираните зони.

IPL ТЕХНОЛОГИЯТА
РАБОТИ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ
КОЖНИ НЕСЪВЪРШЕНСТВА
И ТОВА Я ПРАВИ ТЪРСЕНА И
ЛЮБИМА ПРОЦЕДУРА

През какъв период се прави?
Това се определя от специалиста в зависимост от третираната зона. Периодът, броят и продължителността се съобразяват със състоянието на кожата, местоположението
на третираната зона и с терапевтичния отговор.
Противопоказания
Както всяка процедура и тази има основни противопоказания – бременност и кърмене, недиагностицирани пигментни
лезии, скорошно излагане на слънце, хронични заболявания,
ракови заболявания, употреба на антикоагуланти.

IPL TECHNOLOGY
WORKS ON VARIOUS SKIN
IMPERFECTIONS AND THIS
MAKES IT A SOUGHT AFTER
AND FAVORITE PROCEDURE

Is there a recovery period?
It should first be noted that sun exposure before and after the
procedure should be avoided. After the procedure, a slight
redness may appear on the treated area, which disappears
after a short period. It is not recommended to apply cosmetic
creams except for sunscreens with SPF 50 on the treated areas.
During what period is it done?
This is determined by the specialist depending on the treated
area. The period, number and duration depend on the condition
of the skin, the location of the treated area and the therapeutic
response.
Contraindications
Like any procedure, this one has contraindications - pregnancy
and lactation, undiagnosed pigment lesions, recent sun
exposure, chronic diseases, cancer, use of anticoagulants.
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се има предвид, че прагът на болката варира при всеки човек. Дискомфорт обикновено се усеща, когато енергията се
освободи, но това трае съвсем кратко. След процедурата
клиентът може да продължи ежедневието си без проблем, а
ако се появи зачервяване, то преминава за няколко часа.
Приложението на HIFU е възможно през всички сезони на годината, тъй като не предизвиква фоточувствителност на
кожата.

ЛИФТИРА И ОФОРМЯ
ЛИЦЕВИЯ КОНТУР, СТЯГА
И ТОНИЗИРА КОЖАТА,
ЗАПЪЛВА БРЪЧКИТЕ,
СТОПЯВА ЛОКАЛИЗИРАНИ МАСТНИ НАТРУПВАНИЯ

ЗА ЛИЦЕ

HIFU УЛТРАЗВУК С УЛТРАЕФЕКТ

За постигането на видим и дълготраен лифтинг ефект в
зоните на лицето е важно да се въздейства на три нива –
Smas слой, дерма и епидермис.
Трябва да се внимава с показателите на клиента. При много
слабо лице с тънка кожа ефектът, който се наблюдава, е
по-изпито лице и костната структура се очертава видимо,
което не носи добър визуален резултат. Процедурата в такъв случай не е препоръчителна.
Друг важен момент е да не се работи директно върху скулите, а да се лифтира само долната част на лицето. По
този начин се придава красив и добре оформен вид. Работи
се по протокол и на чело, долен клепач, пачи крак. А за да се
избегне риск от увреждане на нерв, не се работи върху назолабиалната гънка.

Discomfort is usually felt when the energy is released, but this lasts
for a very short time. After the procedure, the client can continue
his daily life without any problems, and if redness occurs, it passes
in a few hours.
The application of HIFU is possible in all seasons of the year, as it
does not cause photosensitivity of the skin.
FOR THE FACE

To achieve a visible and long-lasting lifting effect in the areas of
the face, it is important to act on three levels - Smas layer, dermis
and epidermis.
Care must be taken with the client‘s condition. In a very weak face
with thin skin, the effect that is observed is a more emaciated face
and the bone structure is visible, which does not bring a good visual
result. The procedure in this case is not recommended.
Another important point is not to work directly on the cheekbones,
but to lift only the lower part of the face. This gives a beautiful
and well-shaped look. Work is done according to protocol on the
forehead, lower eyelid, crow‘s feet. And to avoid the risk of nerve
damage, do not work on the nasolabial fold.
FOR THE BODY

The technology is used in different areas of the body in order to
reduce fat accumulation, model the body and effectively remove

HIFU ULTRASOUND WITH ULTRA EFFECT
HIFU (HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND) – ВИСОКОИНТЕНЗИВЕН ФОКУСИРАН УЛТРАЗВУК, ИЗПОЛЗВАН В МЕДИЦИНАТА ОТ ГОДИНИ ЗА
ФИЗИОТЕРАПИЯ, НАМЕРИ ПРИЛОЖЕНИЕ В КОЗМЕТИЧНАТА И ЕСТЕТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ЩАСТИЕ КАКТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ В ТАЗИ СФЕРА, ТАКА И ЗА КЛИЕНТИТЕ. НЕИНВАЗИВЕН И БЕЗОПАСЕН МЕТОД БЛАГОДАРЕНИЕ НА АБСОЛЮТНО ПРЕЦЕНЕНАТА ДЪЛБОЧИНА
(ДОСТИГА ДО SMAS СЛОЯ – ДО ПОВЪРХНОСТНИЯ МУСКУЛЕН СЛОЙ), НА КОЯТО РАБОТИ, ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ
РЕЗУЛТАТИ – ЛИФТИРА И ОФОРМЯ ЛИЦЕВИЯ КОНТУР, СТЯГА И ТОНИЗИРА КОЖАТА, ЗАПЪЛВА БРЪЧКИТЕ, СТОПЯВА ЛОКАЛИЗИРАНИ МАСТНИ
НАТРУПВАНИЯ НА РАЗЛИЧНИ ЗОНИ ПО ТЯЛОТО.
„LIFTS AND SHAPES THE FACIAL CONTOUR, TIGHTENS AND TONES THE SKIN, FILLS WRINKLES, MELTS LOCALIZED FAT DEPOSITS“
HIFU (HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND), USED IN MEDICINE FOR YEARS FOR PHYSIOTHERAPY, HAS FOUND APPLICATION IN THE COSMETICS
AND AESTHETIC INDUSTRY FOR THE BENEFIT OF BOTH PROFESSIONALS, WORKING IN THIS FIELD AND FOR CLIENTS. NON-INVASIVE AND SAFE METHOD
THANKS TO THE ABSOLUTELY ESTIMATED DEPTH (REACHES THE SMAS LAYER - TO THE SUPERFICIAL MUSCLE LAYER), WHERE IT WORKS, ALLOWS
TO ACHIEVE EFFECTIVE RESULTS - LIFTS AND SHAPES THE FACIAL CONTOUR, TIGHTENS AND TONES THE SKIN, FILLS WRINKLES, MELTS LOCALIZED
FAT ACCUMULATIONS OF DIFFERENT AREAS ON THE BODY.
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

HOW IT WORKS?

Когато влезе в контакт с кожата, ултразвуковата енергия
преминава през дермата и достига повърхностната мускулатура на дълбочина между 1,5 мм, 3 мм и 4,5 мм (за лице) и
13 мм (за тяло) в зависимост от третираната зона. Предизвиква повишаване на тъканната температура до високи
стойности, което предизвиква свиване на колагеновите и
еластиновите влакна с последващ процес на преструктуриране и изгаряне на натрупаните мастни натрупвания.
Важно е да се отбележи, че термичната коагулация е селективна, така че околната тъкан остава непокътната и не
води до неприятни последици.
Прилагането на процедурата се понася добре, но трябва да

When it comes in contact with the skin, the ultrasonic energy passes
through the dermis and reaches the superficial muscles at a depth
between 1.5 mm, 3 mm and 4.5 mm (for the face) and 13 mm (for
the body) depending on the treated area. It increases the tissue
temperature to high values, which causes shrinkage of collagen
and elastin fibers with a subsequent process of restructuring and
burning of accumulated fat.
It is important to note that thermal coagulation is selective so
that the surrounding tissue remains intact and does not lead to
unpleasant consequences.
The application of the procedure is well tolerated, but we should
have in mind that the pain threshold varies from person to person.

ЗА ТЯЛО

Технологията се използва на различни зони по тялото с
цел намаляване на мастните натрупвания, моделиране
на тялото и ефективно премахване на целулита. Действа, стимулирайки молекулярна промяна или шок, при който
твърдите мастни клетки се трансформират в течности.
В новото си състояние те се елиминират от организма по
естествен път.
Постигат се оформени контури на тялото, като видимо
се „губят“ сантиметри от най-сложните области. За да се
наблюдават всички промени от процедурата, отнема около
4–6 месеца, през които ефектът се разгръща.
Благодарение на двойния ефект на HIFU не само мазнините
се разтварят, но кожата възвръща част от своята еластичност и стегнатост благодарение на регенерацията на
колаген и еластин.

cellulite. It works by stimulating a molecular change or shock in
which solid fat cells are transformed into fluids. In their new state,
they are eliminated from the body naturally.
Shaped contours of the body are achieved, and centimeters from
the most complex areas are visibly „lost“. It takes about 4-6 months
to observe all the changes in the procedure, during which the effect
unfolds.
Thanks to the double effect of HIFU, not only does fat dissolve, but
the skin regains some of its elasticity and firmness thanks to the
regeneration of collagen and elastin.

интервю

PAGE 26

PAGE 27

интервю

БОРБА СРЕЩУ ЦЕЛУЛИТА, ЗАДЪРЖАНЕТО НА
ТЕЧНОСТИ И ПРОБЛЕМНОТО ОТСЛАБВАНЕ

МИКРОБЛЕЙДИНГ
MICROBLADING
ОТКРАЙ ВРЕМЕ ВИДЪТ НА ВЕЖДИТЕ И НАЛИЧИЕТО НА КОСМИ ПО ТЯХ Е ПРИЗНАК ЗА МЛАДОСТ. СМЯТА СЕ, ЧЕ БОГАТИТЕ ВЕЖДИ НА ЕДНА ЖЕНА СА ЗНАК ЗА ПЛОДОВИТОСТ.
T IS A KNOWN FACT THAT THE LOOK OF THE EYEBROWS AND THE PRESENCE OF HAIR ON THEM IS
A SIGN OF YOUTH. IT IS BELIEVED THAT A WOMAN‘S RICH EYEBROWS ARE A SIGN OF FERTILITY.

Диана Петрова, козметолог, собственик и управител на салон Ефект и естетична клиника НеоЕфект, изключителен експерт по микроблейдинг с над
10-годишен опит
ОКОСМЯВАНЕТО ПО ЦЯЛОТО НИ ТЯЛО Е ГЕНЕТИЧНО ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНО, НО В НЯКОИ СЛУЧАИ РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТОЯНИЯ
МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ПРОМЯНА ИЛИ ЛИПСА НА ОКОСМЯВАНЕ. ДОРИ
ДА НЯМА НАЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С НАПРЕДВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА
КАКТО МНОГО ФУНКЦИИ В ОРГАНИЗМА НАМАЛЯВАТ, ТАКА НАМАЛЯВА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОСМЕНИ ФОЛИКУЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА
ВЕЖДИТЕ. ТОВА Е ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ МНОГО ДАМИ ДА ПРИБЯГВАТ
КЪМ ИЗКУСТВЕНОТО ИМ ОФОРМЯНЕ ЧРЕЗ МИКРОБЛЕЙДИНГ.
ДРУГАТА ПРИЧИНА, КОЯТО КАРА КЛИЕНТИТЕ ДА ИЗБЕРАТ ПРОЦЕДУРАТА, Е ТОВА, ЧЕ НЕ ХАРЕСВАТ СЕГАШНИЯ ВИД, ФОРМА И ГЪСТОТА
НА ВЕЖДИТЕ СИ.

Diana Petrova, cosmetologist, owner and
manager of salon Effect and Aesthetic
Clinic NeoEfect, an exclusive microblading
expert with over 10 years of experience

HAIR ALL OVER OUR BODY IS GENETICALLY PREDISPOSED, BUT IN SOME
CASES VARIOUS DISEASES AND CONDITIONS CAN LEAD TO A CHANGE
OR LACK OF HAIR. EVEN IF THERE ARE NO DISEASES AVAILABLE, WITH
AGE, AS MANY FUNCTIONS IN THE BODY DECREASE, SO DOES THE
PRODUCTION OF HAIR FOLLICLES, INCLUDING THE EYEBROWS. THIS IS
ONE OF THE REASONS WHY MANY LADIES TURN TO ARTIFICIAL STYLING
THROUGH MICROBLADING.
THE OTHER REASON THAT MAKES CLIENTS CHOOSE THE PROCEDURE IS
THAT THEY DO NOT LIKE THE CURRENT LOOK, SHAPE AND DENSITY OF
THEIR EYEBROWS.

Може ли да се постигне естествена визия с микроблейдинг?
Непрестанно се говори как се стремим към максимално
естествен външен вид, това се отнася и за микроблейдинга. Въпреки че е метод за изкуствено придобиване на
желания вид на веждите, той трябва да се прави така, че
те да изглеждат максимално натурални, да не се разбира,
че е правен. Веждите трябва да са естествено разположени, новите „косъмчета“ трябва да следват естествения ход на растеж на истинските косми. Подредбата и
рисунъкът не трябва да са в най-правилната си форма,
леко „разпилени“, леко разрошени, а не буквално изписани.
Важно е да се отбележи, че пигментите, които се използват, стават все по-натурални – използваме хипоалергенни, минерални пигменти, които се понасят изключително
добре от кожата и в същото време имат разнообразие
от цветове.
Какви тенденции се наблюдават?
Не смятам, че трябва да има тенденции, не се стремим
към уеднаквяване на вида на веждите. Няма универсална
форма, цвят или гъстота. Към всеки клиент подхождам
индивидуално, съобразявайки се със структурата на черепа, формата на очите, асиметрията на лицето и редица
други фактори. Веждите не трябва да бъдат близнаци, те
трябва да бъдат сестри.
При наличие на микроблейдинг може ли клиентът да
смени цвета на косата си? Ще има ли видима разлика?
Категорично може да се сменя цвета на косата. Правейки микроблейдинг, специалистът винаги се съобразява с
цвета на кожата и косъма на веждите. За да се добие
естествен изглед на нарисуваните вежди, под внимание
се вземат меланоцитните клетки на кожата в тази зона
и се цели доближаване на цвета на косъмчетата.
Обучаваш твои колеги, коя е основната препоръка, която им даваш в подхода към клиента?
Първо ги уча на индивидуален подход към всеки клиент и
другото важно нещо за начинаещи специалисти – когато
правят за първи път трайно рисувани вежди, да работят
по-леко, по-ефирно. Дори с риск да избледнеят по-рано и да
трябва ретуш по-скоро, няма да е проблем. Просто така
клиентът ще има реална представа за това как ще изглежда след ретуша дълго време. Ако се направят по-тъм-

Can a natural look be achieved with microblading?
We are constantly talking about how we strive for the most natural
appearance, this also applies to microblading. Although it is a
method of artificially acquiring the desired type of eyebrows,
it should be done so that they look as natural as possible.
Eyebrows should be naturally located, the new „hairs“ should
follow the natural course of growth of real hair. The arrangement
and the drawing should not be in the most correct form, slightly
„scattered“, slightly disheveled, and not literally drawn.
It is important to note that the pigments used are becoming
more natural - we use hypoallergenic, mineral pigments that are
extremely well tolerated by the skin and at the same time have
a variety of colors.
What trends are observed?
I do not think that there should be trends, we do not strive to
unify the type of eyebrows. There is no universal shape, color or
density. I approach each client individually, taking into account
the structure of the skull, the shape of the eyes, the asymmetry
of the face and a number of other factors. Eyebrows should not
be twins, they should be sisters.
In the presence of microblading, can the client change the
color of his hair? Will there be a visible difference?
Hair color can definitely be changed. When doing microblading,
the specialist always takes into account the color of the skin
and the hair of the eyebrows. In order to get a natural look of
the painted eyebrows, the melanocyte cells of the skin in this
area are taken into account and the goal is to approximate the
color of the hairs.
You train your colleagues, what is the main recommendation
you give them in the approach to the client?
First I teach them an individual approach to each client and
the other important thing for beginners - when they make
permanently painted eyebrows for the first time, to work with
ease and confidence. Even at the risk of fading earlier and the
need of retouching them sooner, it won‘t be a problem. This
way the client will have a real idea of what the eyebrows will
look like for a long time after retouching. If they become darker,
more saturated, they will remain the same for the first 1 week,
after which they will lighten and the client will feel anxious to go
out in front of people, because the difference will be visible. Let
them be brighter for a month (until retouching), so the client will
know what to expect as a final result.
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ни, по-наситени, първата 1 седмица ще останат такива,
след което ще изсветляват и клиентът ще се чувства
притеснен да излиза пред хора, защото разликата ще е
видима. Нека бъдат по-светли за един месец (до ретуша),
така клиентът ще знае какво да очаква като финален резултат.
Как се подхожда към клиент, който се притеснява как
ще изглежда след микроблейдинг?
Препоръчвам на всички мои колеги първо да почистят
класически веждите, след което да се оцветят в желаната форма, за да може клиентът да види реално как ще
изглеждат веждите му след микроблейдинга. Има страхотни бои за вежди в различна тоналност, с които много
внимателно може да се оцвети и да се предвиди крайният резултат от същинската процедура. Така клиентът
ще има период, в който да разбере дали му харесва този
изглед, как реагират околните хора и как се отразява на
ежедневието му. И когато дойде за микроблейдинга, ще е
сигурен в резултата.
С какво се отличава микроблейдингът от микропигментацията?
Микропигментацията се различава от класическия микроблейдинг с това, че се прави със специална машинка с
микроигли, действа на принципа на вибрация и се прилага
със застъпващи се движения. Преминава се през зоната
няколко пъти, за да се получи засенчване и преливане „пудра“ ефектът, който се търси.
Все по-популярен метод за младите клиенти, търсен за
получаване на т.нар. лисичи поглед. Тук формите са по-прави, по-остри, веждата изглежда по-плътна. Ясно се вижда,
че веждите са обработени, тук не се търси естествено
оформяне, а точно обратното.
Лично аз смятам да практикувам смесена техника. При
клиенти, които имат липса на косъмчета в зони на веждата, първо да се направи микропигментация, а след един
месец, когато е времето за ретуш - косъмчета по метода микроблейдинг. Резултатите, които се постигат са
изключително добри и клиентите ще останат наистина
доволни от визията си.

PAGE 28

How do you approach a client who is worried about what they
will look like after microblading?
I recommend to all my colleagues to first clean the eyebrows
classically, and then to color them in the desired shape, so that
the client can really see what his eyebrows will look like after
microblading. There are great eyebrow paints in different tones,
with which you can very carefully color and predict the end
result of the actual procedure. Thus, the client will have a period
in which to find out if he likes this look, how people around him
react and how it affects his daily life. And when it comes to
microblading, he will be sure of the result.
How is microblading different from micropigmentation?
Micropigmentation differs from classical microblading. It is done
with a special machine with microneedles which acts on the
principle of vibration and is applied with overlapping movements.
You go through the area several times to get shading and
overflow - „powder“ effect.
An increasingly popular method for young customers, sought to
obtain the so-called fox‘s gaze. Here the shapes are straighter,
sharper, the eyebrow looks thicker. Here we are not looking for
a natural shape, but quite the opposite.
Personally, I plan to practice mixed technique. For clients who
have no hairs in the eyebrow areas, micropigmentation should
be done first, and after a month, when it is time for retouching hairs by the microblading method. The results that are achieved
are extremely good and customers will be really satisfied with
their vision.
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Комплексната програма за почистване съчетава използването на ексфолиращи дискове, вакуумна техника и приложение на серум с активни съставки.
Стартира се с прилагането на продукт с ниска концентрация на киселини за разхлабване на мъртвите кожни
клетки по повърхността на кожата и по-лесното им отстраняване. Следва приложението на кислородна струя
под високо налягане, която навлиза в дълбоките слоеве на
кожата, насища я с кислород, стимулирайки естествените й функции, като също така спомага за по-добрата пенетрация на активните съставки от приложения серум.
Серумът се избира индивидуално спрямо нуждите на кожата. Завършва се с хидратиращ крем за удължаване на
ефекта от процедурата.
По време на процедурата след обработването на кожата с хидранакрайниците е препоръчително да се провери
състоянието на кожата и дали апаратът си е свършил
добре работата. Ако се налага, може да се приложат мануални техники за максимално усвояване на продуктите.

ВИНАГИ ДАВАМЕ
ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО
СЕ ОЧАКВА ОТ НАС.

WE ALWAYS GIVE
MORE THAN
EXPECTED

КИСЛОРОДЕН HYDRA PEEL

не просто почистваща терапия
OXYGEN HYDRA PEEL

not just a cleansing therapy
В ОСНОВАТА НА ЗДРАВАТА КОЖА НЕСЪМНЕНО СТОИ ПОЧИСТВАНЕТО. ЕЖЕДНЕВНОТО ПОЧИСТВАНЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ Е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ, НО ДАЛИ Е ДОСТАТЪЧНО ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТА И ЗДРАВА КОЖА?
THE FOUNDATION OF THE HEALTHY SKIN IS UNDOUBTEDLY ITS CLEANSING. DAILY CLEANSING AT HOME IS A MUST, BUT IS IT ENOUGH TO KEEP SKIN
CLEAN AND HEALTHY?

Понякога не. Професионалното почистване дава много
предимства и неслучайно е най-търсената процедура
в козметичната кабина. Всяка професионална марка
предлага продукти за почистваща терапия, съществуват и множество апаратни технологии, работещи в тази
насока. Нека ви запознаем с процедурата кислороден
Hydra Peel и нейните предимства.

Sometimes not. Professional cleaning gives many
advantages and it is no coincidence that it is the most
sought-after procedure in the beauty salon. Every
professional brand offers products for cleansing
therapy, and there are many hardware technologies
working in this direction. Let’s introduce you to the Hydra
Peel oxygen procedure and its advantages.

Кислороден Hydra Peel – ефективно почистване в дълбочина. Мощна хидратация. Обогатяване с активни съставки.
Независимо каква е кожата – суха, мазна, комбинирана, тя
е проблемна. А проблемната кожа има нужда от дълбоко
почистване и големи дози хидратация. Което може да се
постигне в една процедура, а допълнителното подхранване на кожата с комплекс от витамини и аминокиселини
дава перфектния краен резултат.

Oxygen Hydra Peel - effective deep cleaning. Powerful hydration.
Enrichment with active ingredients.
No matter what the skin is - dry, oily, combination, it is
problematic. And problem skin needs deep cleansing and large
doses of hydration. Which can be achieved in one procedure,
and the additional nourishment of the skin with a complex of
vitamins and amino acids gives the perfect end result.
The complex cleaning program combines the use of exfoliating

Резултати
Максимален ефект се наблюдава след една седмица. Видимо подмладено лице без фини линии и бръчки, с по-стегнат и оформен лицев контур. Равен тен без пигментни
петънца. И гладка текстура без повърхностни несъвършенства.
Препоръчителен брой процедури: три процедури през една
седмица, след което за поддържане на резултата – по
една месечно.
Колко време трае процедурата?
Кислородният Hydra Peel е самостоятелна процедура и
времетраенето й може да достигне до час и половина в
зависимост от състоянието и нуждите на кожата. Практиката в клиника „НеоЕфект“ е да не оставяме клиента
без обгрижване, затова по време на процедурата обикновено не поставяме козметични маски, с които клиентът
да остава в покой 10–15 мин без внимание от наша страна. Ако смятаме, че е необходима допълнителна грижа,
прилагаме маска, която има възможност за активиране
с технология или чрез мануални техники. Ако маската не
позволява активиране, задължително полагаме грижа за
ръцете, ходилата или скалпа на клиента.
Винаги даваме повече, отколкото се очаква от нас.

discs, vacuum equipment and application of serum with active
ingredients.
It starts with the application of a product with a low concentration
of acids to loosen dead skin cells on the surface of the skin and
make them easier to remove. This is followed by the application
of a high-pressure oxygen jet, which enters the deep layers of
the skin, saturates it with oxygen, stimulating its natural functions,
and also helps to better penetrate the active ingredients of the
applied serum. The serum is selected individually according to
the needs of the skin. Finish with moisturizer to prolong the
effect of the procedure.
During the procedure after the treatment of the skin with the
hydraulic tips, it is recommended to check the condition of the
skin and whether the device has done a good job. If necessary,
manual techniques can be applied for maximum absorption of
the products.
Results
Maximum effect is observed after one week. Visibly rejuvenated
face without fine lines and wrinkles, with a tighter and shaped
facial contour. Even tan without pigment spots. And smooth
texture without surface imperfections.
Recommended number of procedures: three procedures in one
week, then to maintain the result - one per month.
How long does the procedure take?
Oxygen Hydra Peel is a stand-alone procedure and its duration
can reach an hour and a half depending on the condition and
needs of the skin. The practice in the NeoEffect clinic is not to
leave the client without care, so during the procedure we usually
do not put cosmetic masks with which the client stays at rest for
10-15 minutes without our attention. If we believe that additional
care is needed, we apply a mask that can be activated with
technology or through manual techniques. If the mask does not
allow activation, we must take care of the client’s hands, feet
or scalp.
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ПОСТИГА СЕ ДОБЪР
ВЪНШЕН ВИД БЕЗ
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ.

ACHIEVE A GOOD
APPEARANCE WITHOUT SIDE
EFFECTS.

ND: YAG ЛАЗЕР
ND: YAG LASER
РЕДИЦА ФАКТОРИ ВЛИЯЯТ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОЖАТА И ЗА ВСЕКИ
ЕСТЕТИЧЕН ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕТО Е РАЗЛИЧНО, ЧЕСТО И КОМПЛЕКСНО. ЕСТЕТИЧНИТЕ НЕСЪВЪРШЕНСТВА, СВЪРЗАНИ С ПРИЗНАЦИТЕ НА
СТАРЕЕНЕ, СА НАЙ-ЧЕСТАТА ПРИЧИНА КЛИЕНТИТЕ ДА ИЗБИРАТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРИЖИ. МНОГО АПАРАТНИ ТЕХНОЛОГИИ СА ДОКАЗАЛИ
СВОИТЕ АНТИЕЙДЖ ЕФЕКТИ. НО КАКВО ПРЕДИМСТВО ДАВА ЛАЗЕРНОТО ПОДМЛАДЯВАНЕ С ND:YAG ЛАЗЕР?

Една от главните причини да се прилага процедура с лазера е действието й за намаляване на фините линии и бръчки, белези от акне и разширени пори. Но не само това я
прави една от най-търсените естетични грижи. Възможността да се третират дифузни съдови проблеми като
розацея, купероза и зачервявания на кожата я прави лидер
в естетичната практика.
Причина за появата на купероза и розацея е слабост на
стените на тънките кръвоносни съдове. Причините могат да бъдат генетична предразположеност, злоупотреба с медикаменти, недостиг на витамини, хормонални нарушения, рязка промяна в околната температура.
Тези съдови изменения създават неприятен естетичен
ефект, който притеснява притежателите им.

A NUMBER OF FACTORS AFFECT THE CONDITION OF THE SKIN AND FOR
EACH AESTHETIC PROBLEM THE SOLUTION IS DIFFERENT AND VERY
OFTEN COMPLEX. AESTHETIC IMPERFECTIONS ASSOCIATED WITH THE
SIGNS OF AGING ARE THE MOST COMMON REASON FOR CLIENTS TO
CHOOSE PROFESSIONAL CARE. MANY HARDWARE TECHNOLOGIES HAVE
PROVEN THEIR ANTI-AGING EFFECTS. BUT WHAT IS THE ADVANTAGE OF
LASER REJUVENATION WITH ND: YAG LASER?

One of the main reasons to apply the laser procedure is its
action to reduce fine lines and wrinkles, acne scars and enlarged
pores. But not only this makes it one of the most sought after
aesthetic care. The ability to treat diffuse vascular problems
such as rosacea, couperose and redness of the skin makes it a
leader in aesthetic practice.
The reason for the appearance of rosacea and couperose is
the weakness of the walls of thin blood vessels. The reasons
can be genetic predisposition, drug abuse, vitamin deficiency,
hormonal disorders, a sudden change in ambient temperature.
These vascular changes create an unpleasant aesthetic effect.
But the aesthetic industry offers a good solution - laser treatment
of the affected areas with Nd: YAG laser. The principle of
operation of the laser is based on selective photothermolysis with
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Но естетичната индустрия предлага добро решение –
лазерно третиране на засегнатите области с Nd:YAG
лазер. Принципът на действие на лазера се базира на
селективна фототермолиза с целева структура на
хемоглобина, съдържащ се в кръвта. Лазерните импулси преминават през кожата и съдовата стена и се
поглъщат от хемоглобина,
като предизвиканата термична коагулация кара съдовете
да склерозират (стените на
кръвоносния съд се слепват).
Самият кръвоносен съд след
обработката потъмнява поради липса на кръвоснабдяване
и постепенно се резорбира от
организма и по естествен физиологичен начин се изхвърля.
Третираните съдове не се появяват отново, но при предразположеност е възможна появата на
нови разширени кръвоносни съдове около обработваните зони,
които трябва да се третират
отново.
Процедурата е безопасна и безболезнена, може да се прави при
всеки тип кожа – от най-светлите до най-тъмните, независимо
от сезона, без риск от изгаряне поради ниския афинитет на
Nd:YAG лазера към пигмента меланин. Постига се добър външен
вид без странични ефекти.
Броят на процедурите зависи от
вида, броя и големината на съдовите малформации. При малки и
единични съдови лезии ефект се
наблюдава след първата процедура. При по-обширни прояви или
по-големи съдове се прилагат
няколко последователни процедури през период от 4–6 седмици.
Възстановителният период е 1–2
дена, в които клиентът може да
забележи зачервяване на третираните зони и минимално подпухване. Грижата за кожата задължително трябва да е придружена
от слънцезащитни продукти.
Противопоказания
Не се прилага при наличие на активна херпесна, вирусна
или бактериална инфекция в зоните на третиране. Поради стимулиране на клетъчните процеси по време на
процедурата с Nd:YAG лазер тя не се използва при туморни образувания на кожата поради риск от нарастване на
тумора. При бременност и кърмене не е препоръчително
третирането с лазерна енергия.

a targeted structure of hemoglobin contained in the blood. The
laser pulses pass through the skin and the vessel wall and are
absorbed by hemoglobin, and the induced thermal coagulation
causes the vessels to sclerose (the walls of the blood vessel
stick together). The blood vessel itself after treatment darkens
due to lack of blood supply and is gradually absorbed by the
body and naturally
discharged.
Treated vessels do not
reappear, but in case
of predisposition, new
dilated blood vessels
may appear around the
treated areas, which
must be re-treated.
The procedure is safe
and painless, it can be
done on any skin type
- from the lightest to
the darkest, regardless
of the season, without
the risk of burns due
to the low affinity of
the Nd: YAG laser to
the pigment melanin.
Achieves
a
good
appearance
without
side effects.
The
number
of
procedures depends
on the type, number
and size of vascular
malformations. In small
and single vascular
lesions, the effect is
observed after the
first procedure. For
larger manifestations
or larger vessels,
several
consecutive
procedures are applied
over a period of 4-6
weeks.
The recovery period is
1-2 days, during which
the client may notice
redness of the treated
areas and minimal
swelling. Skin care
must be accompanied
by sunscreen.
Contraindications
Do not use in the presence of active herpes, viral or bacterial
infection in the treatment areas. Due to the stimulation of cellular
processes during the Nd: YAG laser procedure, it is not used
for skin tumors due to the risk of tumor growth. Laser energy
treatment is not recommended during pregnancy and lactation.
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ло на нашата преценка, защото вижда на каква база сме
взели решението.
Камерната диагностика е напълно безопасна, безболезнена и няма нужда от предварителна подготовка, изисква
само липса на грим и други продукти върху кожата. Клиентът поставя брадичката си на обособеното място и
скинчекът започва. Тъй като не уврежда по никакъв начин
тъканта, няма нужда от поставяне на защитни очила.

ДА ПОГЛЕДНЕМ КОЖАТА ОТБЛИЗО
С 3D ДИАГНОСТИКА
LET‘S TAKE A CLOSER LOOK AT THE SKIN
WITH 3D DIAGNOSTICS

3D камерата за диагностика прави количествен и качествен анализ. Измерва редица параметри на кожата
на лицето – ниво на хидратация, на себумна секреция, на
еластичност, състояние на порите, капилярната мрежа,
наличие на меланин и ниво на фотоувреждане. Апаратът
прави и модел на текстурата на кожата и бръчките. Софтуерът генерира отчетите, анализира данните и представя 3D изображение изключително бързо. Полученият
мултиспектърен анализ ни показва конкретните проблеми и ни дава шанс да прецизираме плана за постигане на
оптимални естетични резултати за в бъдеще. Документираните изображения задължително се запазват в личния картон на клиента.
Възможността да проследяваме резултатите преди всяка следваща процедура дава предимство да се ориенти-

sees on what basis we took it.
The diagnostics is completely safe, painless and does not
require prior preparation, it requires only the absence of makeup
and other products on the skin. The client puts his chin in the
designated place and the skincheck begins. As it does not
damage the skin in any way, there is no need to wear goggles.
The 3D diagnostic camera performs quantitative and qualitative
analysis. It measures a number of parameters of facial skin level of hydration, sebum secretion, elasticity, condition of the
pores, capillaries, the presence of melanin and the level of
photodamage. The device also makes a model of the texture of
the skin and wrinkles. The software generates reports, analyzes
data and presents a 3D image extremely fast. The obtained
multispectral analysis shows us the specific problems and gives
us a chance to refine the plan for achieving optimal aesthetic
results in the future. The documented images must be saved in
the client‘s personal record.
The ability to track the results before each subsequent
procedure gives an advantage to understand how the client‘s
skin reacts, how well it tolerates care, for what period we will be
able to achieve optimal results. Many procedures require time to
maximize the effect, especially when they are associated with

ЗНАЕТЕ ЛИ КОЛКО ЧЕСТО СЕ СЛУЧВА ТЪРСЕНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ КОЗМЕТИЧНА ПРОЦЕДУРА ДА НЕ Е ВЪЗМОЖЕН? И ЗАЩО? СРАВНИТЕЛНО ВСЕ
ПО-РЯДКО СРЕЩАНО ЯВЛЕНИЕ, НО НЕ И НЕВЪЗМОЖНО. А ПРИЧИНА Е ЯСНА – НЕПРАВИЛНО ИЗБРАНА ТЕРАПИЯ, НЕСЪОБРАЗЕНА СЪС СЪСТОЯНИЕТО И НУЖДИТЕ НА КОНКРЕТНАТА КОЖА.
VERY OFTEN WE CAN NOT ACHIEVE THE DESIRED RESULT OF A COSMETIC PROCEDURE. DO YOU KNOW WHY? A RELATIVELY RARE PHENOMENON
THAT CAN HAPPEN TO ANYONE. AND THE REASON IS CLEAR - INCORRECTLY CHOSEN THERAPY, INCONSISTENT WITH THE CONDITION AND NEEDS OF
THE PARTICULAR SKIN.

В естетичната клиника „НеоЕфект“ това няма как да
се случи. Апаратът за 3D диагностика на кожата, който притежаваме, ни позволява да видим кожата от друга перспектива и да получим подробна информация за
състоянието й – да оценим моментното състояние, и да
предвидим бъдещи проблеми. След като направим цялата диагностика, едва тогава вземаме решение какво
да предложим на клиента. Коя ще е най-подходящата
процедура или комбинация от процедури, насочени
конкретно за нуждите на неговата кожа, е най-важният
избор, който трябва да направим.

This cannot happen in NeoEffect aesthetic clinic. The
device for 3D diagnostics of the skin, which we have,
allows us to look at the skin from another perspective
and to receive detailed information about its condition
- to assess the current state and to predict future
problems. Once we have done all the diagnostics, we
decide what to offer the client. Which will be the most
appropriate procedure or combination of procedures
targeted specifically to the needs of the skin is the most
important choice we have to make.

Знаем колко е важно да работим персонализирано и целенасочено. И не правим компромис с това. Случва се
въпреки адекватното ни обяснение на клиента защо сме
направили избора на дадена грижа и защо определени терапии не са подходящи за него да не срещаме разбиране
от негова страна. Но когато му покажем какво „вижда“
апаратът, мнението му се променя – доверява се изця-

We know how important it is to adjust our work to the specific
needs of every client. And we do not compromise on that. It
happens that despite our adequate explanation to the client
why we have made the choice of a given care and why certain
therapies are not suitable for him, we do not find understanding
on his part. But when we show him what the device „sees“,
his opinion changes - he fully trusts our judgment, because he

раме как кожата на клиента реагира, колко добре понася
грижата, за какъв период ще успеем да постигнем оптимални резултати. Множество от процедурите изискват
време за максимално разрастване на ефекта, особено когато са свързани със стимулация на естествените регенеративни процеси. На самата кожа й трябва време,
за да възстанови постепенно функциите си и това да се
отрази благоприятно и дълготрайно на външния й вид.
Проследяването на този процес е интригуващ елемент
за клиентите. Възможността да се запознаят с данните
от диагностиката, да добият реална представа как се
подобрява състоянието на кожата им затвърждава тяхното доверие.

stimulation of natural regenerative processes. The skin itself
needs time to gradually restore its functions and this will have a
beneficial and long-lasting effect on its appearance.
Tracking this process is an intriguing element for customers.
The opportunity to get acquainted with the diagnostic data,
to get a real idea of how the condition of their skin improves
strengthens their confidence.
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ВАЖНО ЗА ЛАЗЕРНАТА ЕПИЛАЦИЯ
IMPORTANT ABOUT LASER HAIR REMOVAL
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притеснявате за евентуални рискове или излишен дискомфорт по време на лазерната епилация.

MYTH:

МИТ:

This is a misconception, the heat of the laser beam does not
itself destroy the hair follicle, reaching it, it stops its feeding
which results in its destruction.

ЛАЗЕРНАТА ЕПИЛАЦИЯ УНИЩОЖАВА КОСМЕНИЯ ФОЛИКУЛ

LASER HAIR REMOVAL DESTROYS THE HAIR FOLLICLE

Това е погрешно мнение, топлината на лазерния лъч сама
по себе си не унищожава космения фоликул, достигайки
до него, тя преустановява храненето му и по този начин
ONCE REMOVED, THE HAIRS NEVER APPEAR
той умира.
Not forever. If someone tells you that, they either lie to you or
they don‘t know human physiology. Hair has three phases of
growth - anagen, catagen, theogen. The active phase of growth
is anagen, and laser hair removal works only when the hair is in
ВЕДНЪЖ ПРЕМАХНАТИ, КОСМИТЕ НЕ СЕ ПОЯВЯВАТ НИКОГА
a period of growth and is firmly attached to the follicle. Our body
Завинаги не. Ако някой ви го каже, или ви лъже, или не поis constantly renewed, and this also applies to hair. In a healthy
знава човешката физиология. Космите имат три фази на
person, 6-7 years old, new follicles begin to form, which means
растеж – анагенна, катагенна, теогенна. Активната фаза
that a package of laser hair removal eliminates the maximum
на растеж е анагенната, а лазерната епилация действа
amount of hair for a long period of time, but to maintain smooth
само в случай, когато косъмът е в период на растеж и е
skin, the result must be maintained once a year.
здраво захванат за фоликула. Нашето тяло постоянно се
обновява, като това се отнася и за космите. При здрав
човек на 6–7 години започват да се образуват нови фоликули, което означава, че с пакет лазерна епилация се
THERE IS NO REVERSE EFFECT
елиминират максимално количество от космите за дълъг
If you do not work properly with laser hair removal devices,
период от време, но за поддържане на гладка кожа завинаregardless of the brand and type of device, ie. the correct
ги трябва веднъж годишно да се поддържа резултатът.
settings are not applied, the effect may be reversed. Not only will
we not be able to remove unwanted hair, but it can stimulate the
appearance of new ones that have not grown so far („sleeping“
hair follicles wake up). That is why it is extremely important to
НЯМА ОБРАТЕН ЕФЕКТ
determine the color of the hair and skin very precisely, to apply
Ако не се работи правилно с апаратите за лазерна епилаthe correct settings and to work as long as necessary.
ция без значение от марката и от вида на апарата, т.е.
не се прилагат правилните настройки, ефектът може да
е обратен. Не само няма да успеем да премахнем нежеланите косми, а може да стимулира появата на нови такива,
NO PRIOR PREPARATION REQUIRED
които не са расли досега (събуждат се „спящи“ космени
On the contrary. A prerequisite is that the hair in the area to be
фоликули). Затова е от изключителна важност много
treated are shaved. Otherwise, burns may occur. Do not pluck
точно да се определя цветът на косъма и кожата, да се
or remove with a wax mask. In this way, the follicle remains, but
прилагат правилните настройки и да се работи толкова
there is no hair to attract laser energy.
дълго, колкото е необходимо.

MYTH:

МИТ:

MYTH:

МИТ:

MYTH:

ГРИЖАТА ЗА КРАСОТАТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й ОБЛАСТИ СЕ ПРАКТИКУВА
ОТ ВЕКОВЕ В МНОГО ОБЩЕСТВА И КУЛТУРИ, ДОРИ ОБЕЗКОСМЯВАНЕТО
КАТО ЧАСТ ОТ РИТУАЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРА ВИЗИЯ Е ПОЗНАТО ОТ ДРЕВНИ ВРЕМЕНА. МЕТОДИТЕ ВЪВ ВСЯКА КУЛТУРА И ВРЕМЕ
СА БИЛИ РАЗЛИЧНИ, ПРИЧИНИТЕ СЪЩО. С НАПРЕДВАНЕ НА ГОДИНИТЕ СЕ РАЗВИВАТ И НАЧИНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ГЛАДКА КОЖА НА
РАЗЛИЧНИ ЗОНИ ПО ТЯЛОТО.

BEAUTY CARE IN ALL ITS AREAS HAS BEEN PRACTICED FOR CENTURIES IN
MANY SOCIETIES AND CULTURES, AND EVEN HAIR REMOVAL AS PART OF
RITUALS TO MAINTAIN GOOD VISION HAS BEEN KNOWN SINCE ANCIENT
TIMES. THE METHODS IN EACH CULTURE AND TIME WERE DIFFERENT, SO
WERE THE REASONS. AS THE YEARS WENT BY, THE WAYS TO ACHIEVE
SMOOTH SKIN ON DIFFERENT AREAS OF THE BODY ALSO DEVELOPED.

В днешно време лазерната епилация несъмнено добива
все по-голяма популярност като ефикасен метод за премахване на нежеланото окосмяване. Но знаем ли всичко за
нея? Какви грешки се допускат при прилагането й? Може
ли да има обратен ефект?
Важно за клиента! Доверявайте се на специалисти, които са добре обучени за работа с лазерни апарати, които
знаят начина им на действие и които познават физиологията на човека. Когато към вас е подадена правилна
информация преди процедура, вие ще сте спокойни, че ще
получите най-високо качество на изпълнение, и няма да се

Nowadays, laser hair removal is undoubtedly gaining more and
more popularity as an effective method for removing unwanted
hair. But do we know everything about it? What mistakes are
made in its application? Could it have the opposite effect?
Important for the client! Trust specialists who are well trained to
work with laser devices, who know how they work and who know
human physiology. When you are given the right information
before the procedure, you will be assured that you will receive
the highest quality of performance, and you will not worry about
possible risks or unnecessary discomfort during laser hair
removal.

МИТ:
НЕ ТРЯБВА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

MYTH:
THERE MAY BE A NEGATIVE IMPACT ON THE ORGANS THAT ARE CLOSE
TO THE TREATED AREA

Напротив. Задължително условие е, космите в областта,
This is definitely not true, because the laser beam does not
която ще се третира да са обръснати. В противен случай
affect neighboring tissues, so it can not damage the organs.
е възможно получаването на изгаряне. Не се скубят или
премахват с кола маска. По този начин фоликулът остава,
но липсва косъм, който да привлече лазерната енергия.

МИТ:
МОЖЕ ДА ИМА НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИТЕ, КОИТО СА БЛИЗО
ДО ТРЕТИРАНОТО МЯСТО

Това категорично не е вярно, защото лазерният лъч не засяга съседните тъкани, следователно няма как да увреди
и органите.
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ПИКОСЕКУНДЕН ЛАЗЕР
PICOSECOND LASER
С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ТАТУИРОВКИТЕ СЕ
РАЗРАСТВА. ДОКАТО ПРЕДИ ГОДИНИ МАЛКА ЧАСТ ОТ СВЕТОВНОТО
НАСЕЛЕНИЕ ИМАШЕ ПЕРМАНЕНТНА РИСУНКА ПО ТЯЛОТО, СЕГА ТОВА
Е ШИРОКОРАЗПРОСТРАНЕН НАЧИН ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ. НО ЧЕСТО ТАТУИРОВКАТА ГУБИ СВОЯ ЧАР ЗА СОБСТВЕНИКА СИ И ТОЙ ЖЕЛАЕ ДА
Я ПРЕМАХНЕ.

Преди известно време това беше невъзможно, единственото, което можеше да се направи, е да се изсветли до
такава степен, че върху нея да се направи друга, по-голяма
с цел закриване на белезите.
Сега премахването на татуировки се постига ефективно, без белези, с минимален дискомфорт и без засягане на
околната тъкан с иновациите в естетичната индустрия.
Пикосекундният лазер е доказателството за това.
Апаратът работи на принципа на излъчване на лазерна
енергия на къси импулси, която предизвиква фотоакустичен ефект. Меланинът в пигментите на татуировката
поглъща тази енергия и тя се трансформира във фотоакустична вълна, която ги разкъсва на микрочастици и уле-

OVER TIME, THE POPULARITY OF TATTOOS HAS GROWN. WHEREAS
YEARS AGO A SMALL PART OF THE WORLD‘S POPULATION HAD A
PERMANENT BODY PAINTING, NOW IT IS A WIDESPREAD WAY OF
BEAUTIFICATION. BUT OFTEN THE TATTOO LOSES ITS CHARM FOR ITS
OWNER AND HE WANTS TO REMOVE IT.

Some time ago this was impossible, the only thing that could be
done was to lighten it to such an extent that another, larger one
was made on top of it in order to cover the scars.
Tattoo removal is now achieved effectively, without scarring, with
minimal discomfort and without affecting the surrounding tissue
with innovations in the aesthetic industry. The picosecond laser
is proof of this.
The device works on the principle of emitting laser energy in
short pulses, which causes a photoacoustic effect. The melanin
in the tattoo pigments absorbs this energy and it is transformed
into a photoacoustic wave, which breaks them into microparticles
and facilitates their removal from the body through the lymph
flow.
The use of different wavelengths allows the laser to be effective
in erasing a wide range of colors.
In addition to removing tattoos, the laser works on the same
principle for pigment spots of different nature. Hyperpigmentation
is due to an overproduction of melanin by pigment cells called
melanocytes. This is the way our skin is protected from the
influences of external factors.
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снява извеждането им от организма чрез лимфния поток.
Използването на различни дължини на вълната позволява
на лазера да е ефективен в заличаването на широк спектър от цветове.
Освен за премахване на татуировки лазерът работи на същия принцип и при пигментни петна от различно естество. Хиперпигментацията се дължи на свръхпроизводство
на меланин от пигментните клетки, наречени меланоцити.
Това е начинът на нашата кожа да се защити от влиянията на външни фактори.
• Пигментни петна, причинени от увреждане на кожата от UV лъчи.
• Старчески петна – с напредване на възрастта кожата става все по-предразположена към поява на пигменти
петна и други кожни несъвършенства.
• Белези от акне – механизмът на организма да произвежда повече меланин на
засегнатите области води до
образуването на пигментни
петна.
• Хиперпигментация
при
бременност – хлоазма. В повечето случаи лезиите, появили
се по време на бременност,
избледняват по естествен
начин в течение на няколко
месеца след раждането. Но
е възможно някои от тях да
останат и да е нужно тяхното
третиране.
• Пигментации, причинени от
хормонално лечение – рязката промяна в нивата на хормоните или изкуственото им
поддържане може да доведе
до поява на пигментни лезии.
Както при всички лазерни процедури, ефективността варира
в зависимост от обработваната област, дълбочината и размера на пигментните лезии.
Пикосекундният лазер в антиейдж грижата
Пикосекундният лазер е доказал качествата си и в
подмладяващата грижа.
По време на процедурата лазерната енергия прониква до
определена дълбочина в кожата, предизвиквайки микротравми. По този начин се задействат естествените регенеративни процеси на организма. Производството на колагенови и еластинови влакна се увеличава, което води до видимо
уплътняване, стягане и оформяне на лицевия контур.
Дискомфорт или зачервяване може да се наблюдава до няколко часа след процедурата (2–3 часа). В период от 2 седмици клиентът не трябва да се излага на пряка слънчева
светлина и да нанася продукт за слънцезащита.

• Pigment spots caused by damage to the skin by UV rays.
• Age spots - with age the skin becomes more prone to
pigment spots and other skin imperfections.
• Acne scars - the body‘s mechanism for producing more
melanin in the affected areas leads to the formation of
pigment spots.
• Hyperpigmentation during pregnancy - chloasma. In
most cases, lesions that appear during pregnancy fade
naturally within a few months of birth. But some of them
may remain and need to be treated.
• Pigmentation caused by hormonal treatment - a sudden
change in hormone levels or their artificial maintenance

can lead to pigmented lesions.
As with all laser procedures, the effectiveness varies depending
on the treated area, the depth and size of the pigmented lesions.
The picosecond laser in anti-aging care
The picosecond laser has also proven its qualities in rejuvenating
care.
During the procedure, the laser energy penetrates to a certain
depth in the skin, causing microtraumas. In this way the body‘s
natural regenerative processes are activated. The production
of collagen and elastin fibers increases, which leads to visible
thickening, tightening and shaping of the facial contour.
Discomfort or redness may occur up to several hours after the
procedure (2-3 hours). For a period of 2 weeks, the client should
not be exposed to direct sunlight and apply a sunscreen product.

интервю
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ЙОРДАНА ДИМИТРОВА
Великолепната Жена
YORDANA DIMITROVA
The Magnificent Woman
ЙОРДАНА ДИМИТРОВА Е ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА СБЪДНАТАТА МЕЧТА НА СЪВРЕМЕННАТА ЖЕНА - КРАСИВА, УСПЯЛА,
РЕАЛИЗИРАНА И В ЛИЧЕН И В БИЗНЕС ПЛАН. ПРЕЗ 2012 Г.
ПОЛУЧАВА КОРОНАТА ЗА НАЙ-КРАСИВА ОМЪЖЕНА ЖЕНА
„МИСИС БЪЛГАРИЯ“, ПРЕЗ 2015 Г. Е ОБЯВЕНА ЗА „БИЗНЕС
ДАМА НА ГОДИНАТА“ В КАТЕГОРИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,
ПРЕЗ 2017 Г. Е ОТЛИЧЕНА КАТО „БГ МОДНА ИКОНА“ ОТ
АКАДЕМИЯТА ЗА МОДА, ПРЕЗ 2020 Г. ВЗИМА НАГРАДАТА „БИЗНЕС ДАМА - СТИЛ И ЕТИКЕТ“ ОТ BUSINESS LADY
AWARDS. ВСЕ ПО-ЧЕСТО ИМЕТО И СЕ СВЪРЗВА С – УСПЕХ,
КРАСОТА, СТИЛ, КЛАСА, ЕЛЕГАНТНОСТ!
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Финансист по образование и с втора диплома по Маркетинг
и Корпоративен мениджмънт към Open University of London,
Йордана Димитрова от 20 години се развива в сферата на
Недвижимите имоти и Инвестиционните проекти. Работила е в едни от най-големите български и чуждестранни
холдинги. През последните години заедно със съпруга си управляват семейната строително-инвестиционна компания
"АРКАДА Строй Инвест" - насочена към изграждане на бутикови жилищни сгради.
www.arkada.bg
През 2020 г. стартира проект „Великолепната Жена“, където Йордана Димитрова намира своето призвание в сферата
на красотата, елегантността и личния бранд. Специализира „Стил и Етикет“ в Austrian Higher school of Etiquette и
„Емоционална интелигентност“ към Foundation for Developing
Emotional Intelligence. Чрез личен пример Йордана вдъхновява
Дамите, дава им уверенност и сила как да бъдат най-добрата версия на себе си! През 2021 година е поканена за
Ментор към Business Lady Club и открива „Академия Великолепната Жена“.
www.velikolepnatajena.bg

YORDANA DIMITROVA IS THE PERSONIFICATION OF THE
DREAM OF THE MODERN WOMAN - BEAUTIFUL, SUCCESSFUL
BOTH PERSONALLY AND IN BUSINESS. IN 2012 SHE RECEIVED
THE CROWN FOR THE MOST BEAUTIFUL MARRIED WOMAN
„MRS. BULGARIA“, IN 2015 SHE WAS NAMED „BUSINESS
LADY OF THE YEAR“ IN THE REAL ESTATE CATEGORY, IN
2017 SHE WAS AWARDED AS „BG FASHION ICON“ BY THE
ACADEMY FOR FASHION, IN 2020 SHE WON THE „BUSINESS
LADY - STYLE AND ETIQUETTE“ AWARD FROM THE BUSINESS
LADY AWARDS. INCREASINGLY, HER NAME IS ASSOCIATED
WITH - SUCCESS, BEAUTY, STYLE, CLASS, ELEGANCE!

With financial education and a second degree in Marketing and
Corporate Management at the Open University of London, Yordana
Dimitrova has been developing in the field of Real Estate and
Investment Projects for 20 years. She has worked in some of the
largest Bulgarian and foreign holdings. In recent years, she and her
husband have run the family construction and investment company
ARCADA Stroy Invest, which aims to build boutique residential
buildings.
www.arkada.bg
In 2020, the project "The Magnificent Woman" was launched,
where Yordana Dimitrova finds her vocation in the field of beauty,
elegance and personal brand. She specializes in "Style and
Etiquette" at the Austrian Higher school of Etiquette and "Emotional
Intelligence" at the Foundation for Developing Emotional Intelligence.
Through personal example, Jordana inspires the Ladies, gives
them confidence and strength on how to be the best version of
themselves! In 2021 she was invited as a Mentor to the Business
Lady Club and opened the "Magnificent Woman Academy".
www.velikolepnatajena.bg

ЙОРДАНА И СЪПРУГЪТ И ВЯРВАТ В ИНСТИТУЦИЯТА БРАК И
ДЕН СЛЕД ДЕН ГРАДЯТ СЪВМЕСТНИЯ СИ ЖИВОТ С ЖЕЛАНИЕ,
ПОСТОЯНСТВО И УВАЖЕНИЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ. БЛАГОСЛОВЕНИ
СА С МОМЧЕ СЕБАСТИЯН НА 11 ГОДИНИ И МОМИЧЕНЦЕ
КАРОЛИНА НА 6 ГОДИНКИ. ЖИВОТЪТ ИМ Е БЛЯСКАВ,
ДИНАМИЧЕН И ВЪЛНУВАЩ. ОПРЕДЕЛЯНИ СА КАТО ЕДНА ОТ
НАЙ-ЕЛЕГАНТНИТЕ И ХАРМОНИЧНИ ДВОЙКИ – ПРИМЕР ЗА
СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ И УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО.
YORDANA AND HER HUSBAND BELIEVE IN THE INSTITUTION
OF MARRIAGE AND DAY AFTER DAY THEY BUILD THEIR LIFE
TOGETHER WITH DESIRE, PERSEVERANCE AND RESPECT FOR
EACH OTHER. THEY ARE BLESSED WITH AN 11-YEAR-OLD BOY
SEBASTIAN AND A 6-YEAR-OLD GIRL CAROLINA. THEIR LIVES ARE
GLAMOROUS, DYNAMIC AND EXCITING. THEY ARE DEFINED AS
ONE OF THE MOST ELEGANT AND HARMONIOUS COUPLES - AN
EXAMPLE OF FAMILY VALUES AND A SUCCESSFUL PARTNERSHIP.

ВИЕ СТЕ ДИНАМИЧНА И АМБИЦИОЗНА ЖЕНА, РАЗКРИЙТЕ НИ СВОЯТА
ТАЙНА РЕЦЕПТА ЗА УСПЕШНО СЪЧЕТАВАНЕ НА МАЙЧИНСТВОТО С ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ?

Постигайки успехи в бизнеса и покорявайки върхове, аз следвах моите цели и мечти, но едва след като родих двете си
деца аз се усетих завършена като личност и разбрах какво
е пълното щастие. Майчинството ми даде възможност да
приземя и да си напомня кои са истински важните и стойностни неща в живота! Уникално е да чувам думата „мамо“,
вълшебно е да гледам как ден след ден децата растат пред
очите ми, разбрах какво означава израза „най-важно е здравето и семейството“, приоритетите ми се промениха. Семейството е най-голямата ми гордост!
Забелязала съм, че често ние хората си мислим и говорим
едно, а на практика правим съвсем друго. Например: Казваме,
че най-важни са ни децата, а не прекарваме време с тях.
Казваме, че ни е много важно здравето, а пием, пушим и не

YOU ARE A DYNAMIC AND AMBITIOUS WOMAN, TELL US YOUR SECRET
RECIPE FOR SUCCESSFULLY COMBINING MOTHERHOOD WITH PROFESSIONAL
DEVELOPMENT?

Achieving success in business and conquering peaks, I followed
my goals and dreams, but only after giving birth to my two children
I felt complete as a person and realized what complete happiness
is. Motherhood gave me the opportunity to step firm to the ground
and remind myself what are the really important and valuable things
in life! It is unique to hear the word "mom", it is magical to watch
children grow before my eyes day after day, I understood what the
phrase "health and family are most important" means, my priorities
have changed. Family is my greatest pride!
I have noticed that often we humans think and say one thing and
actually do something else. For example: We say that our children
are most important to us, not spending time with them. We say that
our health is very important, but we drink, smoke and do not play
sports. Yes, it is not easy to balance between career and family if
we do not have a real idea of our priorities.

интервю
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YOU ARE DEFINED AS ONE OF THE MOST ELEGANT AND STYLISH LADIES IN
BULGARIA, WOULD YOU SHARE HOW YOU MAINTAIN YOUR APPEARANCE?

Regarding my wardrobe, I have a favorite rule - every garment I put
on - to feel great in it! Over the years, I have learned to appreciate
the really important things in life and to enjoy every moment "here
and now"! I do not divide my life into special and less special
moments - for me this is not another day, but one day less! That is
why my wardrobe is colorful, elegant and full of beautiful outfits! I
adore dresses and wear them in all their possible variants - casual,
sports, business, formal, cocktail, ball. The style I strive for and
like is to look feminine and elegant. But the style is not only in the
clothes, but in the overall look - that's why I don't miss the hours for
hairdresser, manicure and beautician.
I spend a lot of money and attention when choosing my cosmetics,
which I think is especially important in the long run. I trust reputable
companies, and follow all the steps - cleansing, exfoliating, toning,
serum, cream, eye cream, protective cream. I periodically exfoliate
the body and regularly massage with moisturizer.

спортуваме. Да, не е лесно да балансираме между кариера
и семейство, ако не си даваме реална представа за приоритетите си.
ОПРЕДЕЛЯНА СТЕ КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-ЕЛЕГАНТНИТЕ И СТИЛНИ ДАМИ В
БЪЛГАРИЯ, БИХТЕ ЛИ СПОДЕЛИЛИ КАК ПОДДЪРЖАТЕ ВЪНШНИЯ СИ ВИД?

Относно гардероба си имам едно любимо правило – всяка
дреха, която слагам – да се чувствам Великолепно в нея! С
годините се научих да ценя истински важните неща в живота и да се наслаждавам на всеки миг „тук и сега“! Не деля
живота си на специални и по-малко специални моменти – за
мен това не е още един ден, а е един ден по-малко! Затова и
гардеробът ми е цветен, елегантен и пълен с красиви тоалети! Обожавам роклите и ги нося във всичките им възможни варианти – ежедневни, спортни, бизнес, официални, коктейлни, бални. Стилът към който се стремя и ми допада е
да изглеждам женствено и елегантно. Но стилът не е само
в дрехата, а в цялостното излъчване – затова не пропускам
часовете за фризьор, маникюр и козметик.
Отделям много средства и внимание при избор на бялата си
козметика, което смятам, че е особено важно в дългосрочен
план. Доверявам се на реномирани компании, и спазвам всички стъпки – почистване, ексфолиране, тонизиране, серум,
крем, околоочен крем, защитен крем. Тялото периодично ексфолирам и редовно масажирам с хидратантен крем.
ВИЕ СТЕ ДЪЛГОГОДИШЕН КЛИЕНТ НА „NEO EFFECT“, КАЖЕТЕ НИ КОИ СА
ЛЮБИМИТЕ ВИ КОЗМЕТИЧНИ ТЕРАПИИ И ПРОЦЕДУРИ?

Всеки месец в графика си имам час за козметик и според
необходимостта на кожата в дадения момент правя - Hydra
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Facial, Caci, Карбонов пилинг. Не съм против, но лично аз
до този момент нямам естетични корекции по лицето.
Привърженик съм на неинвазивните тарпии, например любима ми е терапията за лице „Venus Legacy“, която оформя
и скулптурира неоперативно лицето - кожата на лицетo,
шията и деколтето се стяга и витализира, изглаждат се
фините линии и бръчки, редуцират се мастни натрупвания.
Ефекта при мен е, че започвам да получавам комплименти
колко свежа и тонизирана изглеждам. Даже и съпругът ми
започна да си я прави покрай мен и ето, че вече записвам
часове и на двама ни – правим серия от 4-6 процедури през
есента и една серия през пролетта. Друга процедура, която посещаваме в момента и двамата е лазерната епилация и резултатите са впечатляващи - трайно обезкосмяване и идеално гладка кожа само с 6-8 процедури, без да има
ограничение от сезона.

YOU ARE A LONG-TERM CLIENT OF "NEO EFFECT", TELL US WHAT ARE YOUR
FAVORITE COSMETIC THERAPIES AND PROCEDURES?

Every month in my schedule I have an appointment for a beautician
and according to the needs of the skin at the moment I do - Hydra
Facial, Caci, Carbon peeling. I do not mind, but personally I still do
not have aesthetic corrections on the face. I am a supporter of noninvasive tarpies, for example my favorite is the facial therapy "Venus
Legacy", which shapes and sculpts the face non-operatively - the
skin of the face, neck and decollete is tightened and vitalized, fine
lines and wrinkles are smoothed, fat deposits are reduced. The
effect on me is that I start getting compliments on how fresh and
toned I look. Even my husband started visiting the clinic and now
I'm booking appointments for both of us - we do a series of 4-6
procedures in the fall and a series in the spring. Another procedure
we are currently attending is laser hair removal and the results are
impressive - permanent hair removal and perfectly smooth skin with
only 6-8 procedures, with no season limit.

ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА ОБЯВИХТЕ ПРОЕКТ - „ВЕЛИКОЛЕПНАТА ЖЕНА“,
РАЗКАЖЕТЕ НИ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА НЕГО?

Проект „Великолепната Жена“ включва в себе си - Личен
Бранд, Имидж, Стил и Етикет на съвременната жена, която
избира предизвикателството да живее живота на мечтите
си! Все по-често дамите споделят, че опитвайки се да успеят навсякъде и с всичко, някъде по пътя изгубват своята
женственост, уникалност, увереност и удовлетвореност.
Можете да избирате между online и offline Мастър-класове
на теми, които покриват „8-те точки на Великолепие“ – външен вид и красота, говор и комуникация, интелект и знания,
походка и осанка, маниери и жестове, навици и увлечения,
имидж и репутация, обкръжение и социален кръг.
През октомври 2021 ще стартира и пълният 3 месечен
online модул на „Академия Великолепната Жена“, където ще
получите знания и умения относно етикета – светски, делови, на маса, винен; ще придобиете елегантност на маниерите и движенията, грациозна походка и величествена осанка;
ще научите техниките за себепрезентация и позиране пред
камера и фотоапарат, ще развиете своите комуникационни
и ораторски способности; ще изградите собствен стил и
елегантен външен вид; ще познавате видовете дрес код и
кои са подходящите тоалети и аксесоари за вашата фигура, ще определите приоритетите и целите си, фокусирайки
се на тайм мениджмънта и вземането на правилните решения...
И РАЗБИРА СЕ МНОГО ЖЕНСКА ПСИХОЛОГИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В
СФЕРАТА НА ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕМ ЖЕНИ ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ!

„Дневникът на Великолепната Жена“ е Блог посветен на
модата, красотата, здравето, семейството, амбицията,
успеха и личностното развитие ! А „Кръгът на Великолепната Жена“ е общност от Дами, които взаимно се
подкрепят и вдъхновяват по пътя на постигането на увереност и удовлетвореност по отношение на изграждането на своя Личен Бранд, Имидж и Репутация! Всеки месец
имаме и ексклузивни „Събития Великолепната Жена“, които са вълнуващи преживявания за 5-те сетива – забавления, изненади, подаръци, лукс, наслада и много приказки по
женски в компанията на Великолепни Дами!

LAST YEAR YOU ANNOUNCED A PROJECT - "THE MAGNIFICENT WOMAN",
TELL US A LITTLE MORE ABOUT IT?

The "Magnificent Woman" project includes - Personal Brand,
Image, Style and Etiquette of the modern woman who chooses the
challenge to live the life of her dreams! Very often, women say that
by trying to succeed everywhere and with everything, somewhere
along the way they lose their femininity, uniqueness, confidence
and satisfaction.
You can choose between online and offline master classes on
topics that cover "The 8 points of Magnificence" - appearance and
beauty, speech and communication, intellect and knowledge, gait
and posture, manners and gestures, habits and hobbies, image and
reputation, environment and social circle.
In October 2021, the full 3-month online module of the "Magnificent
Woman Academy" will start, where you will gain knowledge and
skills about etiquette - secular, business, table, wine; you will acquire
elegance of manners and movements, graceful gait and majestic
posture; you will learn the techniques for self-presentation and
posing in front of a camera, you will develop your communication
and public speaking skills; you will build your own style and elegant
appearance; you will know the types of dress code and what are
the right outfits and accessories for your figure, you will determine
your priorities and goals, focusing on time management and making
the right decisions ...
AND OF COURSE A LOT OF FEMALE PSYCHOLOGY AND CHALLENGES IN THE
FIELD OF ART TO BE WOMEN IN ANY SITUATION!

The Magnificent Woman's Diary is a Blog dedicated to
fashion, beauty, health, family, ambition, success and personal
development! And the Circle of the Magnificent Woman is a
community of Ladies who mutually support and inspire each
other on the path to achieving confidence and satisfaction in
building their Personal Brand, Image and Reputation! Every
month we have exclusive "Events of the Magnificent Woman",
which are exciting experiences for the 5 senses - fun, surprises,
gifts, luxury, pleasure and many feminine tales in the company
of Magnificent Ladies!
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МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ
MEDICAL ASTROLOGY

ПРЕДСТАВЯМ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗОДИАКАЛНИТЕ АРХЕТИПИ КАТО ОТБЕЛЯЗВАМ, ЧЕ ПРИ ВСЕКИ ЧОВЕК МОГАТ ДА СЕ ПРИЛАГАТ МЕЖДУ ДВА ДО ЧЕТИРИ АРХЕТИПА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРО ЗДРАВЕ. ПРИ
ВСЕКИ ЧОВЕК ТОВА ЗАВИСИ ОТ ЦЯЛАТА КАРТА, А НЕ САМО ОТ ЗОДИЯТА (СЛЪНЦЕТО ИЛИ ЛУНАТА В ДАДЕН
ЗОДИАКАЛЕН ЗНАК).
I PRESENT GENERAL INFORMATION ABOUT THE ZODIACAL ARCHETYPES, NOTING THAT BETWEEN TWO AND FOUR
ARCHETYPES CAN BE APPLIED TO EACH PERSON TO MAINTAIN GOOD HEALTH. FOR EACH PERSON, THIS DEPENDS
ON THE WHOLE MAP, NOT JUST THE ZODIAC SIGN (THE SUN OR THE MOON IN A GIVEN ZODIAC SIGN).

Кирил Горанов се занимава с астрология от 2004 г.
Kirirl Goranov has been interested in astrology since 2004

ЦЕЛТА НА МЕДИЦИНСКАТА АСТРОЛОГИЯ Е ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА ЛИЧНАТА
НАТАЛНА КАРТА ДА СЕ ИЗГОТВИ ЦЯЛОСТЕН ХОРОСКОП, ЗА ТАЗИ ЦЕЛ
ИМАМЕ НУЖДА ОТ ДАТА, МЯСТО И ТОЧЕН ЧАС НА РАЖДАНЕ. ДА СЕ
УСТАНОВИ КОИ СА СЛАБИТЕ И СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ТЯЛОТО И КАКЪВ
Е ЗАЛОЖЕНИЯ БОЛЕСТЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЧОВЕКА (КОИ БОЛЕСТИ Е
НАЙ-ВЕРОЯТНО ДА СЕ ИЗЯВЯТ ПРЕЗ ЖИВОТА). КОГА И ПО КАКЪВ НАЧИН И ЧРЕЗ КАКВО ЛЕЧЕНИЕ БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ПРЕВЕНТИРАНИ
ЕВЕНТУАЛНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ. КАКВИ СА ПОДХОДЯЩИТЕ
ХРАНИ, КОИТО Е ДОБРЕ ДА ПРИСЪСТВАТ В МЕНЮТО НА ДАДЕНИЯ ЧОВЕК И КАТО ЦЯЛО ДА СЕ ЗАПАЗИ РАЗНООБРАЗЕН НАЧИН НА ХРАНЕНЕ
БЕЗ ДИЕТИ, А ЧРЕЗ ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ.
АРХЕТИП ОВЕН

Храна: месо, паста и ориз, зеленчуци и плодове с червен
цвят, богати на желязо. Пикантни и люти храни.
Спорт: спортове, които не изискват издържливост и има
известна доза съревнование.
Терапии: масажи и спа терапии.
АРХЕТИП ТЕЛЕЦ
Храна: зеленолистни и като цяло свежи храни - всички зеленчуци и овощни плодове. Въглехидрати от плодови захари,
меса от едър рогат добитък.
Спорт: почивки сред природата и редовни посещения във
фитнес залата.
Терапии: рехабилитационно лечение, масажи и спа терапии.
АРХЕТИП БЛИЗНАЦИ
Храна: меса от дребни птици, както и зеленчуци богати на
вода, бобови растения и ядки, паста и ориз.
Спорт: Активния начин на живот и активна комуникация,
за да не изпадат в нервни състояния.
Терапии: психотерапия и нейни производни методи - психодрама или групови психологически терапии.
АРХЕТИП РАК
Храна: течни храни (супи и смутита), морски деликатеси,

THE GOAL OF MEDICAL ASTROLOGY IS TO PREPARE A COMPLETE
HOROSCOPE BY ANALYZING THE PERSONAL NATAL CHART, FOR THIS
PURPOSE WE NEED A DATE, PLACE AND EXACT TIME OF BIRTH. TO
DETERMINE WHAT ARE THE WEAKNESSES AND STRENGTHS OF THE BODY
AND WHAT IS THE UNDERLYING DISEASE POTENTIAL OF MAN (WHICH
DISEASES ARE MOST LIKELY TO OCCUR IN LIFE). WHEN AND IN WHAT
WAY AND THROUGH WHAT TREATMENT POSSIBLE HEALTH PROBLEMS
COULD BE PREVENTED. WHAT ARE THE APPROPRIATE FOODS THAT ARE
GOOD TO BE PRESENT IN THE MENU OF THE PERSON AND IN GENERAL TO
MAINTAIN A DIVERSE DIET WITHOUT PRIVATION.
ARIES ARCHETYPE

Food: meat, pasta and rice, vegetables and fruits with a red color,
rich in iron. Spicy and hot foods.
Sports: sports that do not require endurance and have a certain
amount of competition.
Therapies: massages and spa therapies.
ARCHETYPE TAURUS
Food: green and generally fresh foods - all vegetables and fruits.
Carbohydrates from fruit sugars, beef.
Sports: holidays in nature and regular visits to the gym.
Therapies: rehabilitation treatment, massages and spa therapies.
ARCHETYPE GEMINI
Food: small poultry meats, as well as water-rich vegetables,
legumes and nuts, pasta and rice.
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зеленчуци и плодове богати на вода и щадящи стомаха, содени питки и хляб без мая, кокосов орех.
Терапии: водни и спа процедури, хомеопатия и лечение с
билкови чайове.
Спорт: водни спортове.
АРХЕТИП ЛЪВ
Храна: меса от всеки вид, плодове богати на витамин Ц,
зеленчуци богати на фибри и вода, като тиквички и краставици, плодове и мед.
Спорт: кардио упражнения, обикновени разходки.
Терапии: масажи и лежерни почивки.
АРХЕТИП ДЕВА
Храна: растителни протеини – зеленчуци, зърнени храни,
ядки. Плодове - овощни. Да се внимава с консумацията на
пикантни и люти храни.
Спорт: гимнастика и аеробика.
Терапии: лечебният процес се изгражда върху здравословно
хранене и прием на определени хранителни добавки.
АРХЕТИП ВЕЗНИ
Храна: месо от птици със среден размер - пуйки, патици и
гъски. Зеленчуци богати на фибри и аминокиселини, овощни
плодове. Да се избягват тестени изделия.
Спорт: танци и гимнастика.
Терапии: спа процедури, активна комуникация с приятели.
АРХЕТИП СКОРПИОН
Храна: протеини от животински произход - морските деликатеси от мекотели. Зеленчуци - зеленолистни и кореноплодни. Пикантни и люти храни. Екзотични плодове. Въглехидрати под всяка форма не са проблем.
Спорт: бойните изкуства.
Терапии: акупунктура и всякакви хирургични намеси.
АРХЕТИП СТРЕЛЕЦ
Храна: месо от дивеч. Всички разновидности на зелето
както и свежи зеленолистни като киселец и спанак. Плодове - диня и пъпеш. Въглехидрати под формата на фруктоза.
Спорт: езда и дълги разходки.
Терапии: хранителни режим и хомеопатия.
АРХЕТИП КОЗИРОГ
Храна: суровосушени меса, кореноплодни зеленчуци или
сухи подправки, сушени плодове, въглехидрати във всичките си форми.
Спорт: разходки в планината, скално катерене.
Терапии: класическа западна медицина и традиционни методи на лечение.
АРХЕТИП ВОДОЛЕЙ
Храна: месо от едри птици, всички видове зеленчуци. Плодове с високо съдържание на въглехидрати. Кофеин и стимулиращи мисълта храни. Въглехидрати - паста и ориз.
Спорт: групови или отборни спортове.
Терапии: енергийни методи на лечение, иновативни методи включващи светлина, лазери, вибрации и т.н.
АРХЕТИП РИБИ
Храна: риба. Зеленчуци богати на вода и всички форми на
зеленолистни. Воднисти и не много сладки плодове. Въглехидрати - да се избягват при всекидневна консумация. Чайове и смутита.
Спорт: танци, йога, всички водни спортове.
Терапии: хомеопатия, билколечение и енергийни практики.

Sports: active lifestyle and active communication in order not to
get nervous.
Therapies: psychotherapy and its derivative methods psychodrama or group psychological therapies.
ARCHETYPE CANCER
Food: liquid foods (soups and smoothies), seafood, vegetables and
fruits rich in water, gentle to the stomach, soda cakes and bread
without yeast, coconut.
Therapies: water and spa treatments, homeopathy and treatment
with herbal teas.
Sports: water sports.
ARCHETYPE LEO
Food: meats of all kinds, fruits rich in vitamin C, vegetables rich in
fiber and water, such as zucchini and cucumbers, fruits and honey.
Sports: cardio exercises, regular walks.
Therapies: massages and leisure breaks.
ARCHETYPE VIRGO
Food: vegetable proteins - vegetables, cereals, nuts. Fruits. Be
careful with the consumption of spicy and hot foods.
Sports: gymnastics and aerobics.
Therapies: the healing process is based on a healthy diet and
intake of certain nutritional supplements.
ARCHETYPE LIBRA
Food: medium-sized poultry meat - turkeys, ducks and geese.
Vegetables rich in fiber and amino acids, fruits. Avoid pasta.
Sports: dancing and gymnastics.
Therapies: spa treatments, active communication with friends.
ARCHETYPE SCORPIO
Food: proteins of animal origin - seafood delicacies from mollusks.
Vegetables - green and root vegetables. Spicy and hot foods. Exotic
fruits. Carbohydrates in any form are not a problem.
Sports: martial arts.
Therapies: acupuncture and all kinds of surgery.
ARCHETYPE SAGITTARIUS
Food: game meat. All varieties of cabbage as well as fresh greens
such as sorrel and spinach. Fruits - watermelon and melon.
Carbohydrates in the form of fructose.
Sports: horseback riding and long walks.
Therapies: diet and homeopathy.
ARCHETYPE CAPRICORN
Food: raw dried meats, root vegetables or dried spices, dried fruits,
carbohydrates in all their forms.
Sports: mountain walks, rock climbing.
Therapies: classical western medicine and traditional methods of
treatment.
ARCHETYPE AQUARIUS
Food: large poultry meat, all kinds of vegetables. Fruits high
in carbohydrates. Caffeine and thought stimulating foods.
Carbohydrates - pasta and rice.
Sports: group or team sports.
Therapies: energy healing methods, innovative methods including
light, lasers, vibration, etc.
ARCHETYPE PISCES
Food: fish, vegetables rich in water and all forms of greens. Watery
and not very sweet fruit. Carbohydrates - to be avoided in daily
consumption. Teas and smoothies.
Sports: dancing, yoga, all water sports.
Therapies: homeopathy, Herbal Medicine and Energy Practices.

терапии
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С течение на годините мускулите в цялото ни тяло се отпускат, намаляват еластичността и подвижността им.
На лицето са разположени множество мускулни групи, отговарящи за различни движения и оказващи роля за състоянието и външния му вид.
Въздействайки на всеки един мускул, той последователно
се стяга и отпуска, засилвайки своя потенциал, като по
този начин се получава лифтинг ефект на лицевия овал.
В естетична клиника „НеоЕфект“ сме разработили авторски протокол за работа на процедурата Кислороден Hydra
Peel в комбинация със системата, работеща с микротокове.
Изпълняваме я по следния начин: освен със серумите, които
са заложени в апарата за Hydra Peel и трите стъпки – за
ексфолиране, за отстраняване на замърсяванията с Вортекс технологията и за въвеждане на хиалурон в кожата,
ние продължаваме да работим.

РОЛЯТА НА МИКРОТОКА В
ЕСТЕТИЧНАТА ПРАКТИКА

Следва приложение на ултразвукова шпатула, която използваме, за да въведем в дълбочина антисептично средство
за затваряне на порите, след това с кислороден инжектор
под налягане въвеждаме и серум в зависимост от нуждите
на кожата.

THE ROLE OF MICROCURRENT
IN AESTHETIC PRACTICE

Следващата стъпка от нашия протокол е ултразвук (фотон терапия), като отново нанасяме продукт, действащ в
определена насока. Завършваме процедурата с апарата с
микротокове, които правят лек „фитнес“ на мускулите на
лицето. Преди микротоковете поставяме и маска, която се
активира от накрайниците и обогатява кожата. Получава
се витализиране, стягане на лицевия контур, а кожата се
успокоява допълнително. Клиентът си тръгва с усещането
за цялостно обгрижване и с видимо по-младежки вид.

МИКРОТОКОВЕТЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ГОДИНИ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ. ПЪРВОНАЧАЛНО Е РАЗРАБОТЕНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРАЛИЗА НА ЛИЦЕТО СЛЕД
ПРЕКАРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НО СЕГА ТЕРАПИЯТА С МИКРОТОКОВЕ СЕ
ИЗПОЛЗВА ШИРОКО В ЕСТЕТИЧНИЯ БРАНШ. ДОКАЗАНО Е, ЧЕ МИКРОТОКОВАТА СТИМУЛАЦИЯ ИМА РЕДИЦА ПРЕДИМСТВА, НАСЪРЧАВАЙКИ МУСКУЛИТЕ ДА ПОВДИГАТ И ТОНИЗИРАТ КОЖАТА.

Вдъхновени от възможностите на тази технология, учени
и специалисти в областта на естетиката създадоха система, работеща с микроток. Представлява мултитехнологичен апарат, който използва микротокова LED технология.
Това позволява на естетичните специалисти да използват
силата на LED светлината едновременно с използването
на микроток. Съчетаването на тези две технологии стимулира регенерацията на тъканите, спомага за производството на колаген, осигурявайки по-видими и по-дълготрайни резултати от процедурите.
Използването на технологията дава възможност да се
третират редица кожни проблеми: кожни несъвършенства,
причинени от акне, кожни белези, целулит, стрии. Действа
за подмладяване, хидратация и подобряване на цялостното състояние на кожата. По този начин всеки специалист
може да предложи пълна гама от неинвазивни процедури за
подмладяване на кожата, използвайки само един усъвършенстван апарат.

MICROCURRENTS HAVE BEEN USED FOR YEARS IN MEDICAL PRACTICE
TO IMPROVE THE CONDITION OF PATIENTS. IT WAS ORIGINALLY
DEVELOPED TO TREAT FACIAL PARALYSIS AFTER ILLNESS, BUT NOW
MICROCURRENT THERAPY IS WIDELY USED IN THE AESTHETIC INDUSTRY.
MICROCURRENT STIMULATION HAS BEEN SHOWN TO HAVE A NUMBER
OF BENEFITS, ENCOURAGING MUSCLES TO LIFT AND TONE THE SKIN.

Inspired by the possibilities of this technology, scientists and
specialists in the field of aesthetics have created a system that
works with microcurrent. It is a multi-technological device that
uses microcurrent LED technology. This allows aestheticians
to use the power of LED light while using microcurrent. The
combination of these two technologies stimulates tissue
regeneration, stumulates collagen production, providing
more visible and long-lasting results from the procedures.

The use of technology makes it possible to treat a number
of skin problems: skin imperfections caused by acne, skin
scars, cellulite, stretch marks. Acts to rejuvenate, hydrate
and improve the overall condition of the skin. In this way,
any specialist can offer a full range of non-invasive skin
rejuvenation procedures using only one advanced device.
Over the years, the muscles throughout our body relax,
reducing their elasticity and mobility. There are many muscle
groups on the face, responsible for various movements
and playing a role in the condition and appearance.
Affecting each muscle, it consistently tightens and relaxes,
increasing its potential, thus obtaining a lifting effect of the facial oval.
In the aesthetic clinic „NeoEffect“ we have developed our own
protocol for working with the procedure Oxygen Hydra Peel
in combination with the system working with microcurrents.
We perform it as follows: in addition to the serums that are
included in the Hydra Peel device and the three steps - to
exfoliate, to remove impurities with Vortex technology and to
introduce hyaluronic acid into the skin, we continue to work.
This is followed by the application of an ultrasonic spatula,
which we use to introduce an in-depth antiseptic to close
the pores, then with a pressurized oxygen injector we
also introduce serum depending on the needs of the skin.
The next step in our protocol is ultrasound (photon therapy), again
applying a product that works in a certain direction. We finish the
procedure with the device with microcurrents, which make a light
„fitness“ of the facial muscles. Before the microcurrents we put
a mask, which is activated by the tips of the device and enriches
the skin. Vitalization, tightening of the facial contour is obtained,
and the skin is additionally soothed. The client leaves with the
feeling of complete care and with a visibly younger look.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ

медицински педикюр
WHY CHOOSE

a medical pedicure
ВСЕКИ ЧОВЕК ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ВЪНШНИЯ СИ ВИД, НЯКОЙ ПОВЕЧЕ, ДРУГ ПО-МАЛКО, НО ВЪПРОСЪТ Е НА КАКВО? КАТО ИЗКЛЮЧИМ
ОБЛЕКЛОТО, ОБИКНОВЕНО ТОВА СА ВИДИМИТЕ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО –
ЛИЦЕ, КОСА, РЪЦЕ. А ГРИЖАТА ЗА КРАКАТА ОСТАВА НА ПОСЛЕДНО
МЯСТО, ДОКАТО НЕ ДОЙДАТ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ. ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД
ВСЯКА ДАМА ЗАПОЧВА ДА ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА ТЯХ.
EVERYONE PAYS ATTENTION TO THEIR APPEARANCE, SOME MORE,
OTHERS LESS, BUT THE QUESTION IS WHAT DO WE PAY ATTENTION TO
MOST?
EXCLUDING CLOTHING, THESE ARE USUALLY THE VISIBLE PARTS OF THE
BODY - FACE, HAIR, HANDS. AND FOOT CARE REMAINS LAST UNTIL THE
SUMMER MONTHS COME. DURING THIS PERIOD, EVERY LADY BEGINS TO
TAKE CARE OF THEM.

МЕДИЦИНСКИ ПЕДИКЮР –
ЕФЕКТИВНОСТ, СТЕРИЛНОСТ,
ЛИПСА НА ДИСКОМФОРТ.

MEDICAL PEDICURE EFFECTIVENESS, STERILITY, LACK
OF DISCOMFORT.
Грижа за краката трябва да се полага ежедневно наравно
с тази за останалите части от тялото. И не говорим
само за поддържане на красив педикюр, а за здравословното състояние на ноктите и кожата. Защото непрофесионалното око няма способността да забележи навреме
проблемите, които се появяват. Това води до задълбочаване на състоянието и нужда от посещение при дерматолог
или хирург. Също и до по-трудно справяне с проблема и
повече дискомфорт. Избирайки медицинския педикюр като
грижа за краката, може да си спестите много излишни
неудобства.
Какво е медицински педикюр?
Медицинският педикюр е професионална процедура, из-

Foot care should be taken on a daily basis together with the
rest of the body. And we are not just talking about maintaining
a beautiful pedicure, but about the health of nails and skin.
Because the unprofessional eye does not have the ability to
notice in time the problems that arise. This leads to a worsening
of the condition and the need to visit a dermatologist or surgeon.
Also is more difficult to deal with the problem and leads to
discomfort. By choosing a medical pedicure as a foot care, you
can save yourself a lot of unnecessary inconvenience.
What is a medical pedicure?
Medical pedicure is a professional procedure performed by a
trained specialist. The goal is to maintain the good condition
of the nails and feet, treat existing problems and prevention.
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пълнявана от обучен специалист. Целта е поддържане на
доброто състояние на ноктите и краката, третиране
на съществуващи проблеми и превенция. Предимство на
процедурата е нейната безопасност и високо ниво на хигиена. Преди стартиране на процедурата специалистът
винаги прави обстоен преглед на областта, запознава се
със здравословното състояние на клиента, за да добие
представа за съпътстващи проблеми с кръвообращението на долните крайници и на периферната нервна система. След което се преминава към същината на процедурата.
Основната му отличителна черта е пълното изключване
на прилагането на вода по време на процедурата, като по
този начин се предотвратява разпространението на гъбички, ако има такива. Това е и разликата от класическия
педикюр. Краката се третират със специален разтвор за
дезинфекция, съставен от омекотяващи съставки, които
засягат само мъртвата кожа, като спомагат за отстраняването й.
Краката се обработват със специален апарат с различни дюзи (за еднократна употреба или стерилизирани) с
различни размери, които позволяват работа и в по-труднодостъпните места – пространството между пръстите. Значително се намалява рискът от нараняване, а дисковете на апарата не причиняват дискомфорт по време
на процедурата.
Какви проблеми се третират с медицински педикюр?
За разлика от класическия педикюр с медицинския има
възможност успешно да се третират мазоли, образували
се от натоварване или неподходящи обувки, кокоши трън,
враснали или впити нокти, гъбични инфекции.
За кои хора е препоръчителен?
Медицинският педикюр се препоръчва за всеки желаещ
да поддържа добро състоянието на краката си независимо от пола и възрастта. Най-често на процедурата се
подлагат клиенти, които вече имат изразени проблеми,
но след това продължават периодично да се подлагат за
поддържане на красивия и здрав вид на краката.
Медицинският педикюр е най-доброто решение при хора,
страдащи от диабет. Заболяването причинява нарушение
в кръвообращението, следователно намаляване на чувствителността на крайниците. В такъв случай невъзможността за възприятие може да доведе до по-голям риск
от нараняване по време на класически педикюр.

The advantage of the procedure is its safety and high level of
hygiene. Before starting the procedure, the specialist always
makes a thorough examination of the area, gets acquainted with
the client‘s health to get an idea of concomitant problems with
blood circulation in the legs and the peripheral nervous system.
Then we move on to the essence of the procedure.
Its main feature is the complete exclusion of the application of
water during the procedure, thus preventing the spread of fungi, if
any. This is the difference from the classic pedicure. The feet are
treated with a special disinfectant solution composed of emollient
ingredients that affect only dead skin, helping to remove it.
The feet are treated with a special device with different nozzles
(disposable or sterilized) of different sizes, which allow work in
more difficult places - the space between the toes. The risk of
injury is significantly reduced and the discs of the device do not
cause discomfort during the procedure.
What problems are treated with medical pedicure?
Unlike the classic pedicure with the medical one, it is possible
to successfully treat calluses formed by stress or inappropriate
shoes, ingrown or sunken nails, fungal infections.
Whom is it recommended for?
Medical pedicure is recommended for anyone who wants to
maintain good condition of their feet, regardless of gender and
age. Most often, the procedure is performed on clients who
already have problems, but then continue to undergo periodic
maintenance to maintain the beautiful and healthy appearance
of the legs.
Medical pedicure is the best solution for people suffering from
diabetes. The disease causes a disturbance in blood circulation,
therefore reducing the sensitivity of the limbs. In this case, the
lack of sensitivity can lead to a higher risk of injury during a
classic pedicure.
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КАКВО Е БЕЙБИ БОТОКС
И ЗАЩО Е ТОЛКОВА ПОПУЛЯРЕН
WHAT IS BABY BOTOX
AND WHY IT IS SO POPULAR
ЖЕЛАНИЕТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕТО НА БОТОКС СЕ УВЕЛИЧАВА ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ. ТАЗИ ЕСТЕТИЧНА ПРАКТИКА НЕ ЗАСЯГА САМО ДАМИТЕ И ГОСПОДАТА НАД 40 ГОДИНИ, НО И ВСЕ ПО-МЛАДИ ХОРА, ЦЕЛЯЩИ ДА ЗАПАЗЯТ МЛАДОСТТА СИ,
ПРЕДОТВРАТЯВАЙКИ ПОЯВАТА НА ПЪРВИТЕ БРЪЧКИ.
THE DESIRE TO ACHIEVE A YOUNGER LOOK THROUGH BOTOX INJECTIONS IS GROWING MORE AND MORE. THIS AESTHETIC PRACTICE AFFECTS NOT
ONLY LADIES AND GENTLEMEN OVER 40, BUT ALSO YOUNGER PEOPLE, AIMING TO PRESERVE THEIR YOUTH, PREVENTING THE APPEARANCE OF THE
FIRST WRINKLES.

Това търсене на процедури с ботулинов токсин на възраст под 35 години накара света на естетичната медицина да създаде нов термин – „бейби ботокс“.
Но преди да представим подробно в какво се състои
тази младежка практика, е редно да споменем малко
повече за употребата на традиционния ботокс.

The search for botulinum toxin treatments by clients under
the age of 35 led the world of aesthetic medicine to cre-ate a
new term - “baby Botox”.
But before we present in detail what this new practice consists of, it is worth mentioning a little more about the use of
traditional Botox.

Ботокс: какво е и как работи?
Приложението на ботулинов токсин в естетичната медицина се използва за възвръщане на естествената свежест и жизненост на лицето. С течение на годините физиологията ни се променя, променя се и външният вид на
кожата, придавайки ни уморен вид, който не отговаря на
състоянието на съзнанието ни. Поради тази причина има
много жени, както и мъже, които решават да се намесят

Botox: what is it and how does it work?
The application of botulinum toxin in aesthetic medicine is
used to restore the natural freshness and vitality of the face.
Over the years, our physiology changes, and the appearance
of the skin changes. As a result we get a tired look that does
not correspond to the state of our mind. For this reason, there
are many women as well as men who decide to intervene in
this process to counteract skin aging. They usually turn to a

ПАРОЛА:
ЕСТЕСТВЕН РЕЗУЛТАТ!
PASSWORD:
NATURAL RESULT!

в този процес, за да противодействат на стареенето
на кожата. Обикновено се обръщат към специалист в
желанието си да се избавят от признаците на стареене
– отпусната кожа, линии и бръчки.
С помощта на няколко инжекции ботокс тези несъвършенства в зряла възраст се елиминират напълно. Използването на ботокс е безопасно и бързо: времето на процедурата трае около 20 минути и след това възвръщането към
обичайното ежедневие може да стане веднага.
specialist in their desire to get rid of the signs of aging - sagging
skin, lines and wrinkles.
Каква е разликата между традиционния ботокс и With the help of several Botox injections, these imperfections
този, наречен бейби ботокс?
are completely eliminated. Using Botox is safe and fast: the
Т.нар. бейби ботокс не е нищо друго освен ботулинов procedure lasts about 20 minutes and then you can return to
токсин в по-малки дози.
your normal routine immediately.
Терминът „бейби“ произлиза от факта, че се прилага в
по-млада възраст, на която все още няма изразени бръч- What is the difference between traditional Botox and so-called
ки и отпуснатост на кожата. Затова и нужното коли- baby Botox?
чество е много малко в сравнение с класическите ин- The so-called Baby Botox is nothing but botulinum toxin in
филтрации. Перфектно решение, за да направи кожата smaller doses.
по-гладка и да изглади първите признаци на стареене.
The term „baby“ comes from the fact that it is applied at a
Препоръчва се също и на пациенти, които вече имат younger age, when there are no pronounced wrinkles and
направена процедура, за поддържане на резултатите. sagging skin. Therefore, the required amount is very small
compared to classic infiltrations. The perfect solution to make
СЪВЕТИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТА
the skin smoother and smooth out the first signs of aging.
Важно е да се отбележи, че има предпазни мерки, които It is also recommended for patients who have already had a
трябва да се спазват, за да се постигне задоволителен procedure to maintain the results.
резултат.
Първото условие е пациентът да не се подлага на маса- THE ADVICE OF A SPECIALIST
жи на лицето през първите дни след приложението: този It is important to note that there are precautions that must be
вид манипулация всъщност може да промени и измени followed in order to achieve a satisfactory result.
крайния ефект от ботулиновия токсин.
The first condition is that the patient does not undergo facial
Вторият, най-важният съвет, се отнася до избора на massages in the first days after application: this type of
специалист: ако сте решили да прибегнете до този тип manipulation can actually change and alter the final effect of
процедура, силно се препоръчва да се свържете със спе- botulinum toxin.
циалист, който може да ви консултира правилно и да The second, most important piece of advice is about choosing a
персонализира процедурата, съобразявайки се с вашите specialist: if you have decided to resort to this type of procedure,
нужди и особености на лицето.
it is strongly recommended that you contact a specialist who can
Задачата на специалиста е да придаде свеж и жизнен advise you properly and customize the procedure according to
вид, но също така да поддържа естествените линии на your needs and facial peculiarities.
лицето на пациента, запазвайки изразителността му. The task of the specialist is to give a fresh and vibrant look,
Правейки обстоен преглед, той установява необходима- but also to maintain the natural lines of the patient‘s face, while
та доза ботокс за всяка зона, за да се избегне получава- maintaining its expressiveness. By doing a thorough examination,
нето на неприятни визуални последици.
he determines the required dose of Botox for each area to avoid
Независимо дали става въпрос за бейби ботокс или за getting unpleasant visual consequences.
класическия такъв, винаги се доверявайте на доказан Whether it is baby Botox or classic Botox, always trust a proven
специалист в тази област.
specialist in this field.
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множество антиоксиданти и манган предпазва организма от вредното влияние на свободните радикали,
отговорни за редица кожни несъвършенства.
От изключителна важност за цялостното здраве е да консумираме
бананите самостоятелно. Според
китайската медицина при комбинация с определени хранителни продукти се получават нежелани ефекти,
смущаващи комфорта и здравето ни.

ПРОФ. Д-Р ЗОЯ ГОРАНОВА
PROF. DR. ZOYA GORANOVA

КАКВО ЗНАЕМ И НЕ ЗНАЕМ
ЗА БАНАНИТЕ?
WHAT DO WE KNOW AND DON‘T KNOW
ABOUT BANANAS?
Зоя Горанова, професор по физиотерапия/кинезитерапия,
доктор на науките от 2000 г. Проф. Горанова е завършила китайска филология в Софийския университет и кинезитерапия в НСА. Получава следдипломна квалификация по
акупунктура, мокситерапия и масаж в Пекинския университет по китайска традиционна медицина (1989/90 г.), а
през следващите години над 10 пъти посещава различни
университети в Китай за кратки специализации и обмен
на опит. Оторизиран преподавател е на Университета по
китайска традиционна медицина в гр. Нан'чан, провинция
Дзян'си - Китай, за България, Гърция, Кипър. Член е на Борда
на съветниците към Световната федерация на организациите по китайска медицина, със седалище Пекин - Китай.

Zoya Goranova, professor of physiotherapy / kinesiotherapy,
Doctor of Science since 2000. Prof. Goranova has graduated from
Chinese philology at the Sofia University and kinesiotherapy at
NSA. She received a post-graduate qualification in acupuncture,
moxotherapy, and massage at the Beijing University of Chinese
Traditional Medicine (1989/90), and in the following years
she attended several different universities in China for short
specializations and experience exchange. An authorized lecturer
of the University of Chinese Traditional Medicine in Nanchang,
Jiangxi province - China, for Bulgaria, Greece, Cyprus. She is
a member of the Board of Advisors of the World Federation of
Chinese Medicine Organizations, based in Beijing, China.

КАКВО НИ СЪВЕТВА КИТАЙСКАТА НАУКА ЗА ХРАНЕНЕТО?
БАНАНЪТ Е ВИД ПЛОД, КОЙТО ВСИЧКИ МНОГО ДОБРЕ ПОЗНАВАМЕ. НО
ЗНАЕМ ЛИ КАК ТОЧНО ДА ЯДЕМ БАНАНИ, ЗА ДА СМЕ ПО-ЗДРАВИ, И
КАК ТЕ ДА СА ПО-ПОЛЕЗНИ ЗА НАШЕТО ТЯЛО?

WHAT CHINESE NUTRITION SCIENCE ADVISES US
BANANA IS A TYPE OF FRUIT THAT WE ALL KNOW VERY WELL. BUT DO WE
KNOW EXACTLY HOW TO EAT BANANAS TO BE HEALTHIER, AND HOW TO
MAKE THEM MORE BENEFICIAL TO OUR BODY?

Полезните качества на банана благоприятстват здравето на целия ни организъм. Известен факт за повечето
дами е, че бананът е изключително полезен за кожата.
Съдържанието на аминокиселината триптофан действа
положително на съня – важен фактор за свежа и здрава
кожа. Значителните количества витамини и минерали
имат жизненоважна роля за обогатяването на кожата и
поддържане на еластичността й, което спомага в борбата с преждевременното стареене. А присъствието на

The beneficial properties of banana favor the health of our
whole body. It is a known fact for most ladies that banana is
extremely good for the skin. The content of the amino acid
tryptophan has a positive effect on sleep - an important factor
for fresh and healthy skin. Significant amounts of vitamins and
minerals play a vital role in enriching the skin and maintaining its
elasticity, which helps fight premature aging. And the presence
of many antioxidants and manganese protects the body from
the harmful effects of free radicals, responsible for a number of

Ето кои хранителни комбинации
не се препоръчват според китайската медицина:
Банан и картоф – комбинацията от съдържащите се в
тях елементи водят до получаване на химически реакции,
стимулиращи производството на определени токсини. А
те от своя страна могат да причинят поява на пигментни петна по лицето.
Банан и пъпеш – комбинацията може да влоши бъбречната функция, а също да доведе и до влошаване на ставни
заболявания.
Банан и диня – и двата плода са със студена характеристика. Ако се консумират заедно, комбинацията причинява
храносмилателни проблеми и диария.
Банан и сладки картофи – причинява подуване след хранене, а също може да доведе и до рефлукс на стомашна
киселина, активира неблагоприятни биохимични реакции и
причинява физически дискомфорт.
Банан и телешко/говеждо месо – води до спазми в стомаха.
Банан и прясно мляко – може да причини стомашно отравяне.
Банан и кисело мляко – създава условия за развиване на
онкологична патология. Пиенето му на гладно води до
прекалено силна киселинност в стомаха, което намалява
здравословния ефект на млечнокиселите бактерии.
Тези, които обичат бананите, трябва да внимават за
следното:
Консумирането на банани на гладно не е полезно
•
за стомаха, защото в него почти няма храна за храносмилане. Това би ускорило стомашно-чревните движения, би
стимулирало кръвообращението, би увеличило сърдечното натоварване.
•
Най-добре е бананите да се консумират между 30
и 60 минути след хранене, сутрин и следобед.
•
Хора с бъбречни проблеми трябва да избягват
консумацията на банани, тъй като те съдържат много
калий и магнезий. А хората с подобно здравословно състояние имат лоша филтрираща функция на бъбреците.
•
Хора с диабет и артрит не трябва да консумират банани, защото съдържанието на захар е относително високо и може да влоши състоянието им.
Не забравяйте, че бананите трябва да се приемат правилно, за да се усвоят полезните им хранителни вещества.

skin imperfections.
It is extremely important for overall health to consume bananas
on their own. According to Chinese medicine, in combination
with certain foods, side effects occur, disturbing our comfort
and health.
Here are the food combinations that are not recommended
according to Chinese medicine:
Banana and potato - the combination of the elements contained
in them lead to chemical reactions that stimulate the production
of certain toxins. And they can cause the appearance of pigment
spots on the face.
Banana and melon - the combination can worsen kidney
function and also lead to worsening of joint diseases.
Banana and watermelon - both fruits have a cold characteristic.
If consumed together, the combination causes digestive
problems and diarrhea.
Banana and sweet potatoes - cause swelling after eating,
and can also lead to reflux of stomach acid, activate adverse
biochemical reactions and cause physical discomfort.
Banana and beef - leads to stomach cramps.
Banana and milk - can cause stomach poisoning.
Banana and yogurt - creates conditions for the development of
oncological pathology. Drinking it on an empty stomach leads
to excessive acidity in the stomach, which reduces the healthy
effect of lactic acid bacteria.
Those who love bananas should pay attention to the
following:
• Eating bananas on an empty stomach is not good for the
stomach because there is almost no food for digestion. This
would accelerate gastrointestinal movements, stimulate blood
circulation, increase heart rate.
• Bananas are best eaten between 30 and 60 minutes after a
meal, in the morning and in the afternoon.
• People with kidney problems should avoid eating bananas as
they are high in potassium and magnesium. And people with this
health condition have poor kidney filtration function.
• People with diabetes and arthritis should not eat bananas
because their sugar content is relatively high and can worsen
their condition.
Remember that bananas need to be taken properly in order to
absorb their useful nutrients.

интервю
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СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
SILVIA GEORGIEVA

СТАРТИРАНЕТО НА БИЗНЕС ИЗИСКВА ЯСНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРЕДМЕТ
НА ДЕЙНОСТ И БЪДЕЩИ ЦЕЛИ. ПОДДЪРЖАНЕТО НА ВЕЧЕ СЪЗДАДЕН
ТАКЪВ ИЗИСКВА МНОГО ПОВЕЧЕ – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ
ЦЕЛИ, НЕПРЕСТАННО РАЗВИТИЕ И ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТА, ЗА
ПОСТИГАНЕ НА МАКСИМАЛНА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ В НЕГО. НА ТОВА
СЕ ОСНОВАВА УСПЕХЪТ. ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА НЕОФЕКТ УСПЯ ДА
СЪЗДАДЕ И СЪХРАНИ В ГОДИНИТЕ СТАБИЛНАТА ОСНОВА, НА КОЯТО
УСПЕШНО ГРАДИ БЪДЕЩЕ.
STARTING A BUSINESS REQUIRES A CLEAR CONCEPT OF THE SUBJECT OF
ACTIVITY AND FUTURE GOALS. MAINTAINING AN ALREADY ESTABLISHED
ONE REQUIRES MUCH MORE - FULFILLMENT OF THE SET GOALS,
CONSTANT DEVELOPMENT AND FEEDBACK FROM THE CLIENT IN ORDER
TO ACHIEVE MAXIMUM SATISFACTION. SUCCESS IS BASED ON THIS.
AESTHETIC CLINIC NEOFECT HAS MANAGED TO CREATE AND MAINTAIN
OVER THE YEARS A SOLID FOUNDATION ON WHICH TO SUCCESSFULLY
BUILD A FUTURE.

Какви цели сте си поставили от създаването на ДКЦ
НеоКлиник и кои от тях сте успели да осъществите?
От създаването на НеоКлиник предлагаме на пациентите високотехнологична медицинска помощ, високо ниво
на обслужване и човешко отношение. Усъвършенствайки
непрестанно както персонала, така и медицинските ни
услуги, се стремим да поддържаме високо ниво в подкрепа
на пациента.
Нашата амбиция е да сме лидери и новатори в цялостния процес на диагностика, лечение и грижа за пациента,
като предлагаме пълен набор здравни услуги, отговарящи
на всички съвременни медицински стандарти. И смятам,
че сме я постигнали и продължаваме да я поддържаме с
всеки изминал ден. Доверието, което ни имат пациентите е най-добрият пример, че сме постигнали нашите цели.
Какво е обръщението на ДКЦ НеоКлиник към обществото?
В центъра на всички наши усилия е пациентът, а членове-

What goals have you set since the establishment of NeoClinic
and which of them have you managed to achieve?
Since the establishment of NeoClinic, we have been offering
patients high-tech medical care, a high level of service and
humane treatment. By constantly improving both our staff and
our medical ser-vices, we strive to maintain a high level of
patient support.
Our ambition is to be leaders and innovators in the overall
process of diagnosis, treatment and patient care, offering
a full range of health services that meet all modern medical
standards. And I think we have achieved it and we continue to
maintain it day after day. The trust that our patients have is the
best example for achieving our goals.
What is the NeoClinic’s message to the public?
At the center of all our efforts is the patient, and the members of
our team are the „supporting“ col-umns of our entire philosophy
and success. And the love and diligence we put into each of our
actions and decisions is the key to winning patient trust.
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те на екипа ни са „носещите“ колони на цялата ни философия и успех. А любовта и старанието, което влагаме във
всяко наше действие и решение, е ключът към доверието
на пациентите.
Искаме да се обърнем към всеки пациент с отговорно отношение и професионализъм, и да заявим, че сме готови да
му съдействаме в поддържането на здравето му. Най-важният фактор, за да се чувства човек щастлив е доброто здраве. Ние знаем това и сме родени с призвание да го
опазваме и поддържаме стабилно.

We want to address each patient with a responsible attitude and
professionalism, and to declare that we are ready to assist him
in maintaining his health. The most important factor for a person
to feel happy is good health. We know this and we were born
with a vocation to preserve and maintain it.
What is currently offered at NeoClinic?
NeoClinic offers medical services covering a wide range of
the patient‘s health problems. Highly quali-fied specialists in
over 25 specialties attend the patients, applying an individual
approach to each of them. The excellent facilities - sector for
image diagnostics, with the latest generation equipment, modern
clinical laboratory, sector for one-day surgery with operating
room and 6 patient beds for short stay, which we have, give our
patients peace of mind that they will receive the best health
care and follow-up recommendations for home treatment.
One innovation in the world of medical care that we offer is
online consultation and teleconferencing at a time convenient
for the patient with leading specialists from Bulgaria
and abroad to cover all in-formation needs.

Какво се предлага в момента в НеоКлиник?
В НеоКлиник се предлагат медицински услуги, покриващи
широко поле от здравословните проблеми на пациента.
Висококвалифицирани специалисти в над 25 специалности
обслужват пациентите, прилагайки индивидуален подход
към всеки един от тях. Отличната материална база сектор за образна диагностика, с апаратура от последно
поколение, модерна клинична лаборатория, сектор за еднодневна
хирургия с операционна зала и 6
В ЦЕНТЪРА НА ВСИЧКИ
пациентски легла за краткосроНАШИ УСИЛИЯ Е
чен престой, с които разполагаме
ПАЦИЕНТЪТ,
А ЧЛЕНОВЕТЕ
дават спокойствие на пациентиНА
ЕКИПА
НИ СА
те, че ще получат най-добрата
„НОСЕЩИТЕ“
КОЛОНИ
НА
здравна грижа и последващи преЦЯЛАТА
НИ
ФИЛОСОФИЯ
И
поръки за домашно лечение.
УСПЕХ.
Една иновация в света на медицинската грижа, която предлагаме е онлайн консултация и теле- AT THE CENTER OF ALL OUR
конферентна връзка в удобно за EFFORTS IS THE PATIENT, AND
пациента време с водещи специа- THE MEMBERS OF OUR TEAM
листи от България и чужбина, за ARE THE “BEARING” PILLARS
да покрием всички нужди от ин- OF OUR ENTIRE PHILOSOPHY
формираност.
AND SUCCESS.
Как поддържате вашата красива визия и здравето си в забързаното ежедневие?
Старая се винаги да намирам
време да се грижа за кожата на лицето си. Използвам
продукти и терапии, които ми помагат да разкрия и да
подчертая естествената ми красота. Твой личен избор
е къде да разпределиш енергията, чрез която живееш. В
гняв, агресия и недоволство към понякога независещи от
теб обстоятелства или в нещо позитивно, като грижата
за теб самия.
Какви са вашите впечатления от г-жа Петрова и работата ви с нея?
Впечатленията ми от г-жа Петрова са, че е изключителен професионалист. Когато си в търсене на красотата
в най-добрата й форма, нищо не може да бъде оставено
на случайността, дори и най-малката подробност. „НеоЕфект“ е мястото, където се крият професионализъм и
внимание към най-малките детайли, които правят съвършенството, а съвършенството не е подробност.

How do you maintain your beautiful vision and
health in your hectic daily life?
I always try to find time to take care of my facial skin.
I use products and therapies that help me reveal and
emphasize its natural beauty. Your personal choice
is where to distribute the energy through which you
live. In anger, aggression and dissatisfaction or in
something positive, such as caring for yourself.
What are your impressions of Ms. Petrova and your
work with her?
My impressions of Ms. Petrova are that she is an
exceptional professional. When you are in search of
beauty in its best form, nothing can be left to chance,
even the smallest detail. „NeoEffect“ is the place
where you can find professional-ism and attention
to the smallest details which make perfection, and
perfection is not a detail.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ КАРТА НА „НЕОЕФЕКТ“?
WHY CHOOSE A NEOEFFECT CARD?
ГРИЖАТА ЗА КОЖАТА ИЗИСКВА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАКЕТ ОТ ПРОЦЕДУРИ И ТЕРАПИИ.
ЕДНА ПРОЦЕДУРА НИКОГА НЕ Е ДОСТАТЪЧНА, ЗА ДА СЕ ПОЛУЧИ ОПТИМАЛНИЯТ РЕЗУЛТАТ, КЪМ КОЙТО НЕСЪМНЕНО ВСЕКИ СЕ СТРЕМИ. НЕКА СИ ПРИЗНАЕМ, ЧЕ КОЛКОТО И ДА НИ СЕ ИСКА, НЯМА КАК С
„ВЪЛШЕБНА ПРЪЧИЦА“ ДА ПРИДОБИЕМ ЖЕЛАНАТА ВИЗИЯ И ДА ПОДОБРИМ ЗДРАВЕТО НА КОЖАТА НИ.
ТРЯБВА ДА ОТДЕЛИМ ОТ ЛИЧНОТО СИ ВРЕМЕ, ДА СЕ ДОВЕРИМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТ В ИЗБИРАНЕТО НА
ПОДХОДЯЩА ГРИЖА, И ДА БЪДЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ В ДЕЙСТВИЯТА СИ, СЛЕДВАЙКИ ПРЕПОРЪКИТЕ НА
СПЕЦИАЛИСТА.

SKIN CARE REQUIRES TARGETED APPLICATION OF A PACKAGE OF PROCEDURES AND THERAPIES.
ONE PROCEDURE IS NEVER ENOUGH TO GET THE OPTIMAL RESULT THAT EVERYONE UNDOUBTEDLY
STRIVES FOR. LET‘S FACE IT, NO MATTER HOW MUCH WE WANT TO, WE CAN‘T GET THE DESIRED
LOOK AND IMPROVE THE HEALTH OF OUR SKIN WITH A „MAGIC WAND“. WE MUST TAKE OUR TIME,
TRUST A PROFESSIONAL IN CHOOSING THE RIGHT CARE, AND BE CONSISTENT IN OUR ACTIONS,
FOLLOWING THE RECOMMENDATIONS OF THE SPECIALIST.

NEW
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SilverCARD

Gold CARD

клиент ще има ясна представа коя карта е най-подходяща
за неговите нужди, желания и очаквания – платинена, златна, сребърна или бронзова.

Bronze CARD

In addition to work and personal commitments, it is often difficult
to organize time and resources for aesthetic professional care
- whether to deal with specific problems or just to prevent and
maintain the skin.
Every specialist knows that the easier and more accessible it is
for the client to visit the salon or the clinic, the more satisfied both
parties will be, achieving enviable results in a shorter period of
time.
Such is the motivation of the aesthetic clinic „NeoEffect“ - to create
convenience and accessibility for its customers by providing
special VIP cards.
Of course, depending on the needs and capabilities of the client,
NeoEffect offers 4 types of cards with different parameters. After
an individual consultation, each client will have a clear idea of
which card is most suitable for his needs, desires and expectations
- platinum, gold, silver and bronze.

ЗА КОГО СА СЪЗДАДЕНИ?

За всеки желаещ да инвестира в дългосрочен план за подобряване на своя външен вид по един удобен и рентабилен
начин. Независимо от пол и възраст, от наличие на кожни
проблеми или само за превенция изборът на VIP карта е
най-доброто решение.

ПРЕДИМСТВА НА ПРИТЕЖАНИЕТО НА VIP КАРТА
• СВОБОДА
ДОСТЪПЪТ ДО РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ ДАВА СВОБОДА НА СПЕЦИАЛИСТА В ИЗБОРА НА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ГРИЖА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ НУЖДИ НА КОЖАТА ВИ ПРИ ВСЯКО ПОСЕЩЕНИЕ В КЛИНИКАТА. ТОВА ВОДИ ДО ПОДБИРАНЕ НА НАЙ-ТОЧНАТА И
ПРАВИЛНА УСЛУГА В КОНКРЕТНИЯ МОМЕНТ И ДО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА
СЪСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ЗА СПРАВЯНЕ С ПО-СЕРИОЗНИ
КОЖНИ ПРОБЛЕМИ.
• ОТСТЪПКИ ЗА БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ
КАРТИТЕ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОСТЪП НА ВАШИ
БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ НАМАЛЕНИЯ НА ИЗБРАНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ПОРТФОЛИОТО НА КЛИНИКАТА.
PROCEDURES FROM THE CLINIC‘S PORTFOLIO.

WHO ARE THEY FOR?

Често е трудно покрай работните и личните ангажименти
да организираме време и средства за естетични професионални грижи – дали за справяне с конкретни проблеми
или само за превенция и поддържане на кожата.
Всеки специалист знае, че колкото по-лесно и достъпно направи за клиента възможността да посещава салона или
клиниката, толкова по-удовлетворени ще са и двете страни, постигайки завидни резултати за по-кратък период от
време.
Такава е и мотивацията на естетична клиника „НеоЕфект“
– да създаде удобство и достъпност за клиентите си с
предоставяне на специалните VIP карти.
Разбира се, в зависимост от нуждите и възможностите на
клиента „НеоЕфект“ предлага 4 вида карти с различни параметри. След направена индивидуална консултация всеки

Platinum CARD

For anyone wishing to invest in the long term to improve their
appearance in a convenient and profitable way. Regardless
of gender and age, the presence of skin problems or just for
prevention, choosing a VIP card is the best solution.

ADVANTAGES OF HAVING A VIP CARD
• FREEDOM
ACCESS TO THE VARIETY OF SERVICES OFFERED GIVES THE SPECIALIST
THE FREEDOM TO CHOOSE TARGETED CARE DEPENDING ON THE SPECIAL
NEEDS OF YOUR SKIN AT EACH VISIT TO THE CLINIC. THIS LEADS TO THE
SELECTION OF THE MOST ACCURATE AND CORRECT SERVICE AT THE TIME
AND TO THE POSSIBILITY OF DRAWING UP A LONG-TERM PLAN TO DEAL
WITH MORE SERIOUS SKIN PROBLEMS.
• DISCOUNTS FOR RELATIVES AND FRIENDS
THE CARDS ALLOW FOR ADDITIONAL ACCESS TO YOUR RELATIVES AND
FRIENDS, WHO CAN TAKE ADVANTAGE OF DISCOUNTS ON SELECTED

• СИГУРНОСТ
ИНВЕСТИРАНЕТО В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ВИ ДАВА СИГУРНОСТ В ПОСТИГАНЕТО НА МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.
• СПОКОЙСТВИЕ – В КЛИНИКАТА ВСЕКИ КЛИЕНТ ПОЛУЧАВА ИНДИВИДУАЛНО ОТНОШЕНИЕ И СПОКОЙСТВИЕТО, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ОБСЛУЖЕН ПО
НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН. НО КАРТИТЕ ВИ ДАВАТ И СПОКОЙСТВИЕТО ДА
НЕ ОБМИСЛЯТЕ СЛЕДВАЩИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ, ИНВЕСТИРАНЕТО В ТЯХ И
БРОЯ НА НУЖНИТЕ ПРОЦЕДУРИ.
• ПРОМОЦИИ
КАРТИТЕ ВИ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ТЕКУЩИ
ПРОМОЦИИ НА УСЛУГИ, НА ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНА ГРИЖА, ДОСТЪП
ДО СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА „НЕОЕФЕКТ“.

Казано накратко – VIP картите дават предимството да
изглеждате по най-добрия възможен начин. Специално създадени с грижа за вас.

• SECURITY
INVESTING IN THE LONG RUN GIVES YOU CONFIDENCE IN ACHIEVING
MAXIMUM RESULTS.
• PEACE OF MIND - IN THE CLINIC EACH CLIENT RECEIVES AN INDIVIDUAL
ATTITUDE AND PEACE OF MIND THAT HE WILL BE SERVED IN THE BEST
WAY. BUT THE CARDS ALSO GIVE YOU THE PEACE OF MIND NOT TO
CONSIDER THE NEXT VISITS, INVESTING IN THEM AND THE NUMBER OF
NECESSARY PROCEDURES.
• PROMOTIONS
THE CARDS GIVE YOU THE OPPORTUNITY TO TAKE ADVANTAGE OF
CURRENT PROMOTIONS OF SERVICES, HOME CARE PRODUCTS, ACCESS
TO EVENTS ORGANIZED BY THE AESTHETIC CLINIC „NEOEFFECT“.

In short - VIP cards give you the advantage to look your best.
Specially created with care for you.
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ТАТЯНА БИТУНСКА
Г-жо Битунска, кога и как решихте да използвате услугите на клиника „НеоЕфект“?
Съдбата понякога ни провокира неочаквано. Странното в
случая е, че за мен суетата е непознато качество. И това
го знаят всички, които ме познават, особено семейството
ми. И така, съвсем изненадващо за мен миналата година
получих от съпруга ми VIP карта за естетична клиника
„НеоЕфект“ като подарък за рождения ми ден. Това беше
и поводът да се запозная с Дияна Петрова и нейния екип.
Какво предимство ви дава използването на VIP карта?
Притежанието на VIP карта на „НеоЕфект“ ми дава възможността да се погрижа за себе си по най-добрия начин,
съчетавайки различни процедури и терапии за лице и тяло
от разнообразното портфолио на клиниката. VIP картата
носи предимства не само за мен, а и на моето семейство
и приятели – те могат да ползват преференциални цени за
различни услуги в клиниката.
Какво е впечатлението ви за работата на г-жа Петрова
и екипа й?
Често, забързани в ритъма на ежедневието, забравяме да
поспрем, да се отпуснем, да поглезим сетивата си. Понякога съм напрегната от списъка с неприключили задачи в
края на деня или с някой работен проблем. Но когато още
с влизането в „НеоЕфект“ ми се усмихнат сърдечно и ми
предложат чаша ароматно кафе, след което се отпусна в
ръцете на вълшебницата Дияна, всичко си идва на мястото. Момичетата от екипа са приветливи и усмихнати и аз
винаги си тръгвам от клиниката по-красива, освежена и с
невероятно настроение.
Благодаря за професионалното отношение на целия екип
на Дияна Петрова! Бъдете здрави и все така лъчезарни!
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TATIANA BITUNSKA

РАЛИЦА КРЕНБАУЕР

Ms. Bitunska, when and how did you decide to use the
services of NeoEffect Clinic?
Fate sometimes provokes us unexpectedly. The strange thing
in this case is that for me vanity is an unknown quality. And
everyone who knows me knows that, especially my family. So,
quite surprisingly for me, last year I received from my husband
a VIP card for the aesthetic clinic "NeoEffect" as a gift for my
birthday. This was also the reason for me to meet Diana Petrova
and her team.

Г-жо Кренбауер, кога и как решихте да използвате услугите на клиника „НеоЕфект“?
С Диана Петрова сме заедно още от миналия век. От 1999
г., когато името все още беше Салон „Ефект“. Вече над 20
години тя е човекът, който се грижи за блясъка и свежестта на лицето ми. По-късно във времето Диди разви салона
и се превърна в днешната модерна и с поглед в бъдещето
естетична клиника „НеоЕфект“.

What is the advantage of using a VIP card?
Having a VIP card of "NeoEffect" gives me the opportunity to take
care of myself in the best way, combining different procedures
and therapies for face and body from the diverse portfolio of the
clinic. The VIP card brings advantages not only for me, but also
for my family and friends - they can use preferential prices for
various services in the clinic.
What is your impression of the work of Mrs. Petrova and her
team?
Often, in a hurry in the rhythm of everyday life, we forget to stop,
to relax, to pamper our senses. Sometimes I'm tense from the list
of unfinished tasks at the end of the day or with a work problem.
But then, as soon as I entered NeoEffect, they smiled warmly at
me and offered me a cup of aromatic coffee, after which I relaxed
in the hands of the magician Diana, everything fell into place. The
girls from the team are friendly and smiling and I always leave the
clinic more beautiful, refreshed and in an incredible mood.
Thank you for the professional attitude of the whole team of
Diana Petrova! Wish you all the best!
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Какво е впечатлението ви за работата на г-жа Петрова и екипа й?
Доверявам се изцяло на професионализма на Диди Петрова
и на персоналния й подход: тя наблюдава състоянието на
кожата ми през годините през различните фази, през които е минавала. Свикнах редовно да получавам комплименти
за кожата на лицето ми, а на въпросите, какво правя като
процедури, за да имам такъв младежки, здрав и хидратиран
външен вид, обичам да казвам, че единственият човек, който може да даде този отговор, е Диди Петрова. Изцяло се
доверявам на професионализма и на критичния й естетски
усет да избира специално за моите нужди както процедурите като вид и количество/честотата им, така и подбора на козметиката ми.
Какво предимство ви дава използването на VIP карта?
Грижата за кожата ни е най-добрата инвестиция, която
всеки от нас може да си подари. VIP картата е комфорт,
предоставящ ми цялостна комплексна грижа за лице и тяло
без ограничения в бюджет и в избор на процедура. Дава ми
сигурност, че на професионално ниво е съставен план за моите индивидуални нужди и целите, които сме си поставили.

RALICA CRANBAUER
Ms. Crenbauer, when and how did you decide to use the
services of the NeoEffect Clinic?
We have been together with Diana Petrova since the last
century. Since 1999, when the name was still Salon „Effect“. For
over 20 years she has been the person who takes care of the
radiance and fresh-ness of my face. Later in time salon Effect
evolved to became today‘s modern and future-looking aes-thetic
clinic „NeoEffect“.
What is your impression of the work of Mrs. Petrova and her
team?
I fully trust Didi Petrova‘s professionalism and her personal
approach: she monitors the condition of my skin over the years
during the various phases it has gone through. I used to receive
regular com-pliments for my skin, and when asked what I do
as a procedure to have such a youthful, healthy and hydrated
appearance, I like to say that the only person who can give this
answer is Didi Petrova . I completely trust her professionalism and
her sense to choose especially for my needs the procedures as
well as the selection of my cosmetics.
What is the advantage of using a VIP card?
Caring for our skin is the best investment that each of us
can give. The VIP card is a comfort, providing me with complete complex care for face and body without restrictions in
budget and choice of procedure. It gives me confidence that a
professional plan has been made to meet my individual needs
and the goals we have set for ourselves.

интервю

PAGE 60

PAGE 61

интервю

Platinum CARD
Gold CARD
SilverCARD
МИЛЕНА ЦВЕТКОВА
Г-жо Цветкова, от кога и как решихте да използвате
услугите на клиника „НеоЕфект“?
За мен е от изключителна важност да изглеждам добре и
да се чувствам добре. Това ме мотивира да ползвам услугите на естетична клиника „НеоЕфект“. Една необятна възможност да се погрижиш за себе си по най-добрия начин.
Познавам г-жа Диана Петрова и нейната работа повече
от 10 години и смея да твърдя, че напълно доверявам грижата за лицето и тялото си на нейните ръце. Веднъж
усетил нейната страст и отдаденост, всеки клиент остава удовлетворен от посещението си.
Какво предимство ви дава използването на VIP карта?
При VIP картите в клиника „НеоЕфект“ имаш възможност
да използваш една карта за двама души, което е много
по-удобно и рентабилно. Както направихме аз и моя приятелка. Решихме, че за нас ще е по-добре да закупим една
карта и да я ползваме двете.
Предимството е, че можеш да използваш различни процедури и терапии, подбрани прецизно на момента в зависимост от нуждите и състоянието на кожата.
Какво е впечатлението ви за работата на г-жа Диана
Петрова и екипа й?
Винаги професионално посрещане и качествено обгрижване. Когато записвам следващия си час, почти никога не
знам какво ще ми бъде направено. Но знам, че Диана и екипът й ще изберат най-подходящата процедура в зависимост от моментното състояние на кожата ми и напълно
се доверявам на тази преценка.
Диана е много е любезна, винаги усмихната, компетентна, удоволствие доставят разговорите с нея. А аз се
чувствам всеки път по-красива, със сияйна кожа, категорично по-млада и много положително заредена.

Bronze CARD
MILENA TSVETKOVA
Mrs. Tsvetkova, since when and how did you decide to use
the services of the NeoEffect Clinic?
It is extremely important for me to look good and feel good.
This motivates me to use the services of the aesthetic clinic
"NeoEffect". An endless opportunity to take care of yourself in
the best way.
I have known Mrs. Diana Petrova and her work for more than 10
years and I can say that I completely entrust the care of my face
and body to her hands. Once you feel her passion and dedication,
every customer is satisfied with their visit.
What is the advantage of using a VIP card?
With the VIP cards in the NeoEffect clinic you have the opportunity
to use one card for two people, which is much more convenient
and cost-effective. Like my girlfriend and I did. We decided that it
would be better for us to buy one card and use it both.
The advantage is that you can use different procedures and
therapies, depending on the needs and condition of the skin at
the moment.
What is your impression of the work of Mrs. Diana Petrova
and her team?
Always professional welcome and quality care. When I book my
nex appointment, I almost never know what therapy will be done
to me. But I know that Diana and her team will choose the most
appropriate procedure depending on the current state of my skin
and I fully trust her assessment.
Diana is very kind, always smiling, competent, it is a pleasure to
talk to her. And I feel more beautiful every time, with radiant skin,
definitely younger and very positively charged.

ДЕЛЯНА НИКОЛОВА
Г-жо Николова, от кога и как решихте да използвате
услугите на клиника „НеоЕфект“?
В търсене на баланса между професионална грижа и неинвазивни процедури за моята кожа преди около две години
открих естетична клиника „НеоЕфект“. Екипът на клиниката следва философия, идентична с моята – постигане
и поддържане на естествената красота. Чрез висок клас
апаратни процедури, модерни и безопасни терапии те
постигат изключителни резултати. Първата ни среща
беше респектираща, носейки едновременно усещането за
отговорност към здравето на кожата ми, както и сигурност за мен, че съм на правилното място.
Какво предимство ви дава използването на VIP карта?
Бих го определила с една дума – свобода. Притежанието
на тази карта ми дава усещане за свобода в грижата за
външния ми вид и осигурява на специалистите в клиниката възможността да изберат най-подходящата процедура за мен в конкретния момент. Също и свободата да
планирам и организирам времето си така, че всяко посещение в клиниката да бъде истинско удоволствие за мен.
Какво е впечатлението ви за работата на г-жа Диана
Петрова и екипа й?
Диана Петрова и целият екип на естетична клиника „НеоЕфект“ са изключителни професионалисти. Спечелиха доверието ми и всеки път оправдават очакванията ми напълно.
Смятам, че личният контакт е особено важен. Възможността подробно да обсъдя със специалиста планираните
терапевтични процедури и очакваните резултати ме кара
да се чувствам спокойна и сигурна. Към настоящия момент
смея да твърдя, че не съм срещала толкова добра организация на всички нива, обединяваща богат опит в едно с последно поколение технологии. А това гарантира наистина
перфектни и дълготрайни резултати.
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DELIANA NIKOLOVA
Ms. Nikolova, since when and how did you decide to use the
services of NeoEffect Clinic?
In search of a balance between professional care and noninvasive procedures for my skin, about two years ago I discovered
the aesthetic clinic "NeoEffect". The team of the clinic follows
a philosophy identical to mine - achieving and maintaining
natural beauty. Through high-end hardware procedures, modern
and safe therapies, they achieve exceptional results. Our first
meeting was respectful, I felt both a sense of responsibility for
the health of my skin and confidence that I was in the right
place.
What is the advantage of using a VIP card?
I would define it in one word - freedom. Having this card gives
me a feeling of freedom in caring for my appearance and gives
the specialists in the clinic the opportunity to choose the most
appropriate procedure for me at the moment. Also the freedom
to plan and organize my time so that every visit to the clinic is a
real pleasure for me.
What is your impression of the work of Mrs. Diana Petrova
and her team?
Diana Petrova and the whole team of the aesthetic clinic
"NeoEffect" are exceptional professionals. They have won my
trust and each time they live up to my expectations. I think
that personal contact is especially important. The opportunity
to discuss in detail with the specialist the planned therapeutic
procedures and the expected results makes me feel calm and
secure. At the moment, I can say that I have not met such a good
organization at all levels, combining extensive experience in one
with the latest generation of technology. And this guarantees
really perfect and long-lasting results.
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ние – детето има необходимост да се движи, то изпитва
радост от движението, а липсата му оказва влияние върху
психичното му състояние и връзката с другите хора.
Социалната изолация неизменно води до своите последици
не само при деца и юноши, но и при хората в зряла възраст.
Невъзможността за лично общуване, за пътуване и за всичко, с което е свикнал човек в ежедневието си, го прави емоционално нестабилен в даден момент.
ХОРАТА В ДНЕШНО ВРЕМЕ ПОЛАГАТ МНОГО ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО СИ
СЪСТОЯНИЕ И ВЪНШНИЯ СИ ВИД, А ГРИЖАТ ЛИ СЕ ДОСТАТЪЧНО И ЗА
ЕМОЦИОНАЛНОТО СИ ЗДРАВЕ?

В моята практика все повече се убеждавам, че тялото и
психиката не само са свързани, но са буквално едно. Да се
грижим за физическото си здраве е винаги добре и за психиката. Важно е да не забравяме и обратния път: да търсим
начини да опознаваме самите себе си и това, което ни движи, т.е. да се грижим за психичното си здраве.
ВЕСЕЛА БАНОВА,
ПСИХОАНАЛИТИК, ДОКТОР ПО СОЦИОЛОГИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО“

VESSELA BANOVA, PSYCHOANALYST,
DOCTOR OF SOCIOLOGY, CHAIRWOMAN OF
THE „CHILD AND SPACE“ ASSOCIATION

ЗА ЕМОЦИОНАЛНОТО ЗДРАВЕ И
ЧОВЕЧНОСТТА
ABOUT THE EMOTIONAL HEALTH AND
HUMANITY
Д-Р БАНОВА, ПРОМЕНИ ЛИ СЕ ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ХОРАТА ЗАРАДИ ИЗОЛАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА?

DR. BANOVA, DID THE EMOTIONAL STATE OF THE PEOPLE CHANGE DUE
TO THE ISOLATION DURING THE PANDEMIC?

Ситуацията, възникнала вследствие на бързото разпространение на Covid-19 и тежките последици от него, ни изненада.
При първия локдаун имаше един кратък период на почивка,
на пауза, която прекъсна лудото ежедневие на повечето от
нас. Родителите имаха възможност да останат у дома с
децата си, да поиграят с тях и да правят неща, за които
обикновено времето не им достига. Някои преоткриха позабравеното удоволствие да останат в леглото и да почетат. Трети останаха сами без присъствието и подкрепата,
която дава живото общуване.
Липсата на сигурност постепенно стана неизменна част
от живота ни. Свикнахме да отменяме срещи и пътувания,
планирани събития, както и да работим в интернет платформи. Открихме, че те ни дават възможност да се видим
и поговорим с приятели, но и че това бавно и неусетно превзема всяка свободна минута.
В работата ми на психоаналитик и председател на сдружение „Дете и пространство“ също настъпиха промени и
възникнаха предизвикателства. По време на първия локдаун
бяха прекратени срещите с нашите клиенти на живо. Установихме, че след кратък период на взаимно преоткриване
отношенията между родители и деца стават изключително
напрегнати. Основната причина беше липсата на движе-

The situation resulting from the rapid spread of Covid-19 and its
severe consequences surprised us.
At the first lockdown there was a short period of rest, a break
that interrupted the crazy daily life of most of us. Parents had
the opportunity to stay home with their children, play with them
and do things that they usually do not have enough time for.
Some rediscovered the forgotten pleasure of staying in bed and
read. Others were left alone without the presence and support
of live communication.
Lack of security has gradually become an integral part of our
lives. We are used to canceling meetings and trips, planned
events, as well as working on Internet platforms. We found that
they give us the opportunity to see and talk with friends, but also
that it slowly and imperceptibly takes over every free minute.
In my work as a psychoanalyst and chairman of the Child
and Space Association, changes have also taken place and
challenges have arisen. Live meetings with our clients were
terminated during the first lockdown. We found that after a short
period of mutual rediscovery, the relationship between parents
and children became extremely tense. The main reason was the
lack of movement - the child needs to move, he feels the joy of
movement, and its lack affects his mental state and relationship
with other people.
Social isolation invariably leads to its consequences not only

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА НЕГО?

Пандемията ме срещна със ситуации, които за сетен път
затвърждават у мен убеждението, че социалната работа
може да бъде единственият мост между човек, който е изолиран, сам в своето страдание, и общността. Също така
може да бъде единственият начин да се придаде достойнство в едно човешко съществуване. Имах възможността да
се срещна с екипа по патронажна грижа на Община Кюстендил. Те ежедневно пътуват и се грижат за възрастни хора,
които са болни или с някаква степен на инвалидност, но не
само. Това ме вдъхнови. Затова един възможен отговор е –
като подкрепяме нуждаещите се.
Също така да не допускаме да потъваме в мрачните си настроения и страхове. За всеки пътят да излезе от тях е
различен: среща с психоаналитик, среща с природата, грижата за нея, няма как да не спомена и фотографията – на
растения, животни, пейзажи. Срещите с хора, които умеят
да изслушват и да се грижат. Има много посоки и още повече отговори.
В заключение, ще си позволя да цитирам една от социалните медиаторки в екипа по патронажна грижа в Кюстендил,
която в края на срещата ни сподели следното на въпроса
за това как тя се грижи за емоционалното си и душевно
здраве:
„ЧОВЕКОЛЮБСТВО! ЗА ДА ТЕ ОБИЧА ЖИВОТЪТ – ОБИЧАЙ ГО И ТИ НЕГО,
ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ИЗМЕРЕНИЯ И АСПЕКТИ. ПОМАГАЙ, НЕ СЕ ЖАЛИ И НЕ
„ИКОНОМИСВАЙ“ ОТ ТЕЖКИТЕ И НЕЛИЦЕПРИЯТНИ СЛУЧКИ. НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ ВИНАГИ МОЖЕШ ДА СЕ ОЗОВЕШ В СИТУАЦИЯ, ПОДОБНА, КАТО
ТАЗИ НА ХОРАТА, НА КОИТО ПОМАГАМЕ. РАБОТИ НЕ САМО С РАЗУМА
СИ – ВЛОЖИ СЪРЦЕ. НАЙ-ВАЖНОТО: НЕ ЗАБРАВЯЙ, КОЛКОТО И ДА ОБИЧАШ ПРОФЕСИЯТА СИ, РАБОТАТА НЕ Е ЦЕЛИЯ ТИ ЖИВОТ; ЧЕТИ, ТРУПАЙ
СПОМЕНИ; ПОГЛЕЗИ СЕ С ШОКОЛОДА; ОТИДИ НА ОПЕРА; ИЗПИЙ ПИТИЕ
С ЛЮБИМ ЧОВЕК; ГУШНИ КУЧЕТО СИ…, САМО, КОГАТО „ЗАРЕДИШ БАТЕРИИТЕ СИ“, ЩЕ ИМАШ СИЛА ЗА КАЧЕСТВЕНА И ЕФЕКТИВНА ПОДКРЕПА
НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ ТЕБ ХОРА. МЕЧТАЙ РЕАЛНО – НЕКА НЕ Е КОРАБ,
НЕКА Е ЛОДКА – МАЛКА, С ОЧУКАНИ ВЕСЛА И ИЗБЕЛЯЛА БОЯ, НО ДОСТАТЪЧНО ГОЛЯМА ДА ПОБЕРЕШ В НЕЯ КРАСИВИТЕ МИГОВЕ, КОИТО СИ
ИМАЛ И ТЕЗИ, КОИТО ТЕ ОЧАКВАТ“.

in children and adolescents, but also in adults. The inability to
communicate personally, to travel, and to do everything a person
is accustomed to in their daily lives makes them emotionally
unstable at some point.
PEOPLE NOWADAYS TAKE A LOT OF CARE OF THEIR PHYSICAL CONDITION
AND APPEARANCE, BUT DO THEY CARE ENOUGH ABOUT THEIR
EMOTIONAL HEALTH?

In my practice I am increasingly convinced that the body and
the mind are not only connected, but are literally one. Taking
care of your physical health is always good for your mind as
well. It is important not to forget to look for ways to get to know
ourselves and what moves us forward, ie. to take care of our
mental health.
HOW TO TAKE CARE OF OUR MENTAL HEALTH?

The pandemic has encountered me with situations that once
again reinforce my conviction that social work can be the only
bridge between a person who is isolated, alone in his suffering,
and the community. It can also be the only way to give dignity
to a human existence. I had the opportunity to meet with the
patronage care team of Kyustendil Municipality. They travel
daily and care for the elderly who are ill or with some degree of
disability, but not only. That inspired me. Therefore, one possible
answer is - support those in need.
Also, do not allow us to sink into our gloomy moods and fears.
For each person the way out of is different: a meeting with a
psychoanalyst, a meeting with nature, taking care for her, not
to mention the photography - of plants, animals, landscapes.
Meetings with people who know how to listen and care. There
are many directions and even more answers.
In conclusion, I would like to quote one of the social mediators
in the patronage care team in Kyustendil, who at the end of
the meeting shared how she takes care of her emotional and
mental health:
“PHILANTHROPY! IN ORDER FOR LIFE TO LOVE YOU - LOVE LIFE TOO, IN
ALL ITS DIMENSIONS AND ASPECTS. HELP, DO NOT COMPLAIN AND DO
NOT AVOID THE DIFFICULT AND UNPLEASANT EVENTS. REMEMBER THAT
YOU CAN ALSO FIND YOURSELF IN A SITUATION SIMILAR TO THAT OF
THE PEOPLE WE HELP. WORK NOT ONLY WITH YOUR MIND - PUT YOUR
HEART. MOST IMPORTANTLY: REMEMBER, NO MATTER HOW MUCH
YOU LOVE YOUR PROFESSION, WORK IS NOT YOUR WHOLE LIFE; READ,
ACCUMULATE MEMORIES; PAMPER YOURSELF WITH CHOCOLATE; GO TO
THE OPERA; HAVE A DRINK WITH A LOVED ONE; HUG YOUR DOG, ONLY
WHEN YOU „CHARGE YOUR BATTERIES“ WILL YOU HAVE THE STRENGTH
TO PROVIDE QUALITY AND EFFECTIVE SUPPORT TO THE PEOPLE WHO
NEED YOU. DREAM REAL - LET IT NOT BE A SHIP, LET IT BE A BOAT SMALL, WITH BATTERED OARS AND FADED PAINT, BUT BIG ENOUGH TO
ACCOMMODATE THE BEAUTIFUL MOMENTS YOU HAD AND THOSE THAT
AWAIT YOU.
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BINELLA MEDICAL BEAUTY
ОРТОМОЛЕКУЛЯТНАТА ЕСТЕТИКА И РОЛЯТА НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА КОЖАТА
ORTHOMOLECULAR AESTHETICS AND THE ROLE OF MICROELEMENTS FOR THE SKIN
ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ В ТЯЛОТО НИ СА ВЗАИМОСВЪРЗАНИ И Е НУЖЕН
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН БАЛАНС В ПРИЕМАНЕТО И ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА
ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА. АКО ИСКАТЕ ЗДРАВО ТЯЛО, ТРЯБВА ДА СЕ
ХРАНИТЕ ПРАВИЛНО И ДА ГО СНАБДЯВАТЕ С НУЖНОТО КОЛИЧЕСТВО
МИКРОЕЛЕМЕНТИ. А КАК ХРАНИТЕ КОЖАТА СИ?

Всяка клетка има
само една задача –
редовно делене, за
да произведе нова
жизнена
енергия.
За изпълнението на
тази функция кожните клетки имат
нужда от над 40 микроелемента (витамини, аминокиселини, минерали, ензими
и незаменими мастни
киселини).
Кожата на всеки човек е изложена на
различни външни и
вътрешни влияния и
във всеки момент се
нуждае от специфично подхранване, адаптирано към ситуацията, в която се намира. Недостатъчното количество
хранителни вещества допринася за по-бързо и по-видимо
отпускане и състаряване на кожата.
Поправяйки физиологичните процеси в клетката, тя започва да работи по най-добрия възможен начин. Процесът на
стареене се обръща и резултатът се вижда с просто око
– подмладяване.
Благодарение на развитието на ортомолекулярната медицина, която се основава на възстановяване на физиологичния баланс на организма с естествени вещества, постигайки клетъчен баланс, възобновявайки вътрешната му
химическата среда, Binella Medical Beauty създаде ортомолекулярната козметология.
Индивидуално създадените серуми от CELL IQ®
ORTHOMOLECULAR ESSENCES LAB на Binella Medical
Beauty постигат точно това – правилно подбрани хранителни вещества за кожата, в този момент, на точното
място, в необходимото количество. 24 есенции – 40 000
комбинации прецизна грижа за вашата кожа.

ALL PROCESSES IN OUR BODY ARE INTERCONNECTED AND WE NEED
AN EXCEPTIONAL BALANCE IN THE INTAKE AND CONSUMPTION OF
NUTRIENTS. IF YOU WANT A HEALTHY BODY, YOU NEED TO EAT RIGHT
AND SUPPLY IT WITH THE RIGHT AMOUNT OF MICRONUTRIENTS. AND
HOW DO YOU NOURISH YOUR SKIN?

Each cell has
only one task regular division
to produce new
life
energy.
To
perform
this
function,
skin cells need
more than 40
microelements
(vitamins, amino
acids, minerals,
enzymes
and
essential
fatty
acids).

Each
person‘s
skin is exposed to
various external and
internal influences and at any time needs specific nourishment,
adapted to the situation in which he finds himself. Insufficient
nutrients contribute to faster and more visible relaxation and aging
of the skin.
By repairing the physiological processes in the cell, it begins to work
in the best possible way. The aging process is reversed and the
result is visible to the naked eye - rejuvenation.
Thanks to the development of orthomolecular medicine, which is
based on restoring the physiological balance of the body with natural
substances, achieving cell balance, restoring its internal chemical
environment, Binella Medical Beauty created orthomolecular
cosmetology.

The individually created serums from CELL IQ®
ORTHOMOLECULAR ESSENCES LAB by Binella Medical Beauty
achieve just that - properly selected nutrients for the
skin, right this moment, in the right place, in the required
amount. 24 essences - 40,000 combinations precise care
for your skin.
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ГЕРНЕТИК
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ЕСЕНЦИАЛНО ХРАНЕНЕ
ЧРЕЗ КОЖАТА

GERNETIC
INTERNATIONAL

ESSENTIAL NUTRITION
THROUGH THE SKIN

ГЕРнетик Интернационал е там, където грижата за кожата среща науката.
Продуктите на ГЕРнетик Интернационал - грижа и
лечение за кожата са резултат от обширната клетъчна биология и напредналата биотехнология. Водещата
компания използва най-чистите, най-силни активни
съставки, които са доставени така че да помогнат на
кожата да се възстановява сама отвътре.
ГЕРнетик Интернационал се базира на способността
на тялото да възстановява здравето и хармонията си,
когато клетките му получават подходящите хранителни елементи. ГЕРнетик Интернационал прилага тази
наука за създаването на формули, които могат да се
насочат към и да достигат до специфични клетки, да
предоставят незабавно подхранване и да насърчат
естественото възстановяване. Клетъчната терапия,
на която ГЕРнетик Интернационал се основава, е един
силен метод за получаване на изключителни резултати,
без употреба на агресивни и деструктивни подходи,
чрез стимулиране на естествените оздравителни способности на кожата.

GERnetic International is where skin care meets
science.
The products of GERnetic International - skin care and
treatment are the result of extensive cell biology and
advanced biotechnology. The leading company uses the
purest, strongest active ingredients, which are supplied to
help the skin to repair itself from the inside.
GERnetic International is based on the body‘s ability to
restore its health and harmony when its cells receive the
ap-propriate nutrients. GERnetic International applies this
science to create formulas that can target and reach specific
cells, provide immediate nourishment, and promote natural
recovery. The cell therapy on which GERnetic Internation-al is
based is a powerful method of obtaining exceptional results,
without the use of aggressive and destructive ap-proaches,
by stimulating the skin‘s natural healing abilities.

Cyber Smart & CyberTECH Smart
Кибер застраховка

Защита в случай на:






кибератака
загуба на данни
пробив в IT системата
увреждане на репутация
прекъсване на бизнес и много други рискове,
които биха предизвикали извънредни разходи
за компанията

02/9301915

cyber@euroins.bg

