
Г О Д И Ш Н И К  2 0 1 9 | I S S U E  N O . 0 2 |

BEAUTY ЕФЕКТ



плазмена технология за лице

plasma face technology

JETT PLASMA LIFT 

JETT PLASMA LIFT 

Eстетична клиника „NeoEffect“ разполага с чешката серия козметични апарати от най-ново поколение JETT Plas-
ma LIFT, използващи плазмена технология и е официален дистрибутор на тази иновативна апаратура. Серията 
е представена от 3 апарата: JETT Plasma LIFT - за козметична терапия, JETT Plasma LIFT Profi - за естетичната 
козметология и JETT Plasma LIFT Medical - за дерматология и естетична медицина.

Aesthetic Clinic “NeoEffect” has the latest generation of Czech cosmetics equipment from Jett Plasma LIFT, using the plasma 
technology and is the official distributor. The series is represented by 3 sets: JETT Plasma LIFT - for cosmetic therapy, JETT 
Plasma LIFT Profi - for aesthetic cosmetology and JETT Plasma LIFT Medical - for dermatology and aesthetic medicine.

A REVOLUTIONARY MEDICAL DEVICE DESIGNED FOR DERMATOLOGY AND AESTHETIC MEDICINE. THE DEVICE 
IS BASED ON THE PATENTED PLASMA TECHNOLOGY, MUCH MORE POWERFUL COMPARED TO THE OTHER 
TWO COSMETOLOGY DEVICES, HAS A MEDICAL CE CERTIFICATE (CE 1023) AND IS EXTREMELY EFFECTIVE, 
FAST AND EASY TO WORK WITH.

РЕВОЛЮЦИОНЕН МЕДИЦИНСКИ АПАРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДЕРМАТОЛОГИЯТА И  ЕСТЕТИЧНАТА 
МЕДИЦИНА. АПАРАТЪТ Е БАЗИРАН НА ПАТЕНТОВАНАТА ПЛАЗМА ТЕХНОЛОГИЯ, МНОГО ПО-МОЩЕН 
Е В СРАВНЕНИЕ С ОСТАНАЛИТЕ ДВА АПАРАТА ЗА КОЗМЕТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ, РАЗПОЛАГА С 
МЕДИЦИНСКИ CE СЕРТИФИКАТ (CE 1023) И Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВЕН, БЪРЗ И УДОБЕН ЗА РАБОТА.

Оборудван е с 5 апликатора, които предоставят различни 
възможности за приложение и успешно решаване на редица 
дерматологични и естетични проблеми. Авангардният уред 
JETT Plasma LIFT Medical е изключително подходящ за неопе-
ративна блефаропластика, изглаждане на дълбоки бръчки, 
лифтинг, лечение на акне и купероза, премахване на пигмент-
ни петна, лентиго, мелазма и белези, отстраняване на раз-
ширени и спукани капиляри, телеангиектазии, малки брадави-
ци, ксантелазми и др. 

It is equipped with 5 applicators, which provide different application 
possibilities and successfully solve a number of dermatological 
and aesthetic problems. The advanced JETT Plasma LIFT Medical 
is extremely suitable for non-surgical blepharoplasty, deep wrinkle 
smoothing, lifting, acne and couperose treatment, removal of 
pigment spots, lentigo, melasma and scars, removal of capillaries, 
telangiectasia, small warts, xanthelias and others.

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ  ЗА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ, БУЛ. ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ 20
ТЕЛ. 089 660 5151
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Посрещнах много бури, посрещнах и изгреви вълшеб-
ни... Но важно е, дори когато паднеш, да се изправиш 
и смело напред да продължиш. Да осъзнаеш кои са ис-
тински ценните неща, да подредиш правилно
приоритетите си, да следваш полета на мечтите си...
Най-големият учител - ЖИВОТЪТ ме научи да мълча 
умно, да слушам внимателно, да чувам истината, да 
разбирам важните неща, да говоря тихо, да подбирам 
думите си, да съм кратка и ясна. Да работя върху 
себе си, да развивам качествата си, да вярвам, че 
всичко е възможно, да познавам езика на тялото и 
да мисля... различно. Списанието или както ние го 
наричаме нашият ГОДИШНИК не е реклама или пиар, 
а споделяне на нашия стремеж и мисия за красота 
като душевна хармония. Защото вярваме, че най-до-
брата реклама е изразът: Горещо ви препоръчаха!

Диана Петрова

I’ve been through many storms, I’ve seen magic sunrises... 
But it is important, even when you fall, to stand up and  go 
forward boldly. To realize what are the really valuable things, 
to properly set your priorities, to follow your dreams ...
The Biggest Teacher - LIFE taught me to keep quiet, to listen 
carefully, to hear the truth, to understand the important 
things, to speak quietly, to choose my words, to be brief 
and clear. To work on myself, to develop my qualities, to 
believe that everything is possible, to understand the body 
language and to think ... differently. The Magazine, or as 
we call it our Yearbook, is not an advertisement or a PR, 
but a sharing of our aspiration and a mission of beauty as 
a soul harmony. Because we believe the best ad is the 
phrase: “ Highly recommended!”

Diana Petrova

Бих искала да ви споделя спомен от едно
вълнуващо стихотворение, което прочетох
на крехките 15 и то стана моето мото:

Това, което имам, не мога да спестя.
Да, днешното е днес, а утрешното - утре.
Спестя ли днес за после, спестеното умира.
Не дам ли утрешното, и то ще се стопи,
като снежинка бяла, попаднала на длан.
Не бой се! - Аз съм извор.
Допри уста и пий.
Не бой се! - Аз съм извор.
Наситил много устни
и пак останал чист,
защото всяка глътка бе нова и
единствена.
Не бой се! - Аз съм извор.
А някога пресъхна ли,
оттук ще си отида
спокоен като вечност.

Добри Жотев

I would like to share a memory of an exciting poem I have 
read at the age of 15 and it has become my motto:

What I bear, I cannot confine.
Indeed, the ongoing is today,  the hereafter - morrow. 
If the present day is set aside, the assembled later dies. 
If morrow’s not bestowed, melted it becomes,
resembling a snowflake, fallen on a palm
Do not be frightened! - I’m a spring.
Lean in and have a drink. 
Do not be frightened! - I’m a spring.
Quenched many lips
And still remained pristine,
For every sip was novel and
complete.
Do not be frightened! - I’m a spring.
And if I’m ever parched, 
From here I shall leave
Calm as perpetuity.

Dobri Zhotev
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и най- ефикасните решения за постигането на вашата красота, хармония и здраве.
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За красотата с ЛЮБОВ!
For beauty with LOVE!

Г-ЖО ПЕТРОВА, КОЕ НАЛОЖИ СЪЗДАВАНЕТО НА 
ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ?
Естетична клиника НеоЕфект се роди от необходимостта 
да бъде разделена клиничната от салонната дейност. Са-
лонната дейност като структура в България обикновено 
включва фризьорство, маникюр, педикюр, масажи и козме-
тична част. Тази козметична част е свързана с процедури 
като кола маска, обикновено почистване и терапии за лице. 
Когато обаче въведохме високотехнологична апаратура 
за третиране на различни кожни проблеми, клиничен ми-
кронидлинг и други процедури, които изискват абсолютна 
стерилност, козметологичните терапии започнаха да се 
бъркат от клиентите, затова решихме да разделим кли-
ничната от салонната дейност. Освен това фризьорство-
то, маникюрът и педикюрът са арт дейности и изискват 
своята си среда. В повечето салони у нас тези дейности 

са смесени, а би трябвало да се разделят помещенията 
поне с отделни входове. Преди години и ние стартирахме 
като останалите салони за красота и предлаганите услуги 
бяха под един покрив, докато определим в коя област всъщ-
ност е нашата сила. И тъй като винаги сме били силни в 
терапиите за лице, за нас стана ясно, че трябва да акцен-
тираме именно на тях, да ги развиваме, да сме в крак с 
новите технологии и, разбира се, работата да ни доставя 
удоволствие. Именно затова създадохме естетична клини-
ка НеоЕфект. В салон Ефект също се предлага козметика, 
но тя вече е свързана с кола маска и обикновени терапии 
за лице. Естетичната и клиничната дейност са в клиника 
НеоЕфект, където обръщаме особено внимание на терапии 
с високотехнологична апаратура и процедури, изискващи 
стерилни условия. 

НА КАКВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЛАГАТЕ В КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ? 
Непрекъснато следим новостите в областта на високите 
технологии и залагаме на модерна и иновативна апаратура. 
В момента хит са пикосекундните лазери, които работят 
с ултракъси импулси. Те са много по-ефикасни, работи се 
доста по-бързо, безболезнено и безопасно с тях, като някои 
от противопоказанията са изчистени. Друга иновация са 
лазерите за епилация, които в една работна глава съчета-
ват няколко дължини на вълната и позволяват третиране на 
по-тънки и светли косми, както и кожа с тен. В динамиката 
на днешното ежедневие е важно да ценим времето на кли-
ента и да сме рентабилни. Например досега лазерната епи-
лация на крака се правеше за 40-60 минути, а в момента се 
извършва само за 30 минути. Разполагаме и със специфичен 
лазер за премахване на капиляри и други съдови лезии по ли-
цето, както и повърхностни вени по краката. Процедурата 

SHE IS A SOPHISTICATED, ELEGANT AND CHARMING BUSINESS 
LADY, A PROVEN COSMETOLOGIST WITH YEARS OF EXPERIENCE 
AND AN ABSOLUTE EXPERT IN MICROBLADING. SHE IS AN 
EXCELLENT MANAGER WHO ALWAYS ENCOURAGES HER 
WONDERFUL TEAM OF SPECIALISTS TO IMPROVE AND DEVELOP 
THEIR SKILLS. SHE IS A SUCCESSFUL, SMILING AND EXCLUSIVE 
WOMAN FOR WHOM „BEAUTY HAS SOUL“, SINCE TRUE BEAUTY 
COMES FROM WITHIN, OPENS UP NEW HORIZONS AND HELPS 
US TO ENJOY EVERY MOMENT OF THE GREAT ADVENTURE 
CALLED LIFE.
WE PRESENT YOU DIANA PETROVA, WHO TALKS ABOUT BEAUTY 
WITH REAL PASSION.

ТЯ Е ИЗТЪНЧЕНА, ЕЛЕГАНТНА И ОЧАРОВАТЕЛНА БИЗНЕС ДАМА, 
ДОКАЗАН КОЗМЕТОЛОГ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ И АБСОЛЮТЕН 
ЕКСПЕРТ В МИКРОБЛЕЙДИНГА. ТЯ Е ОТЛИЧЕН УПРАВИТЕЛ, КОЙ-
ТО ВИНАГИ НАСЪРЧАВА РАЗВИТИЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВА-
НЕТО НА СВОЯ ПРЕКРАСЕН ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ. ТЯ Е 
УСПЕШНА, УСМИХНАТА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЖЕНА, ЗА КОЯТО 
„КРАСОТАТА ИМА ДУША“, ТЪЙ КАТО ИСТИНСКАТА КРАСОТА 
ИДВА ОТВЪТРЕ, ОТВАРЯ НОВИ ХОРИЗОНТИ И ПОМАГА ДА СЕ 
НАСЛАЖДАВАМЕ НА ВСЕКИ МИГ ОТ ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ, НАРЕЧЕНО ЖИВОТ. 
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ДИАНА ПЕТРОВА, КОЯТО ГОВОРИ ЗА КРАСО-
ТАТА С ИСТИНСКА СТРАСТ.

MRS PETROVA, WHAT IMPOSED THE ESTABLISHMENT OF 
AESTHETIC CLINIC NEOEFFECT?
Aesthetic Clinic NeoEffect was born from the need to separate 
the clinical from the cosmetic beauty treatments. The services 
in the beauty studios in Bulgaria usually include hairdressing, 
manicure, pedicure, massages and cosmetics. The cosmetic part 
is related to procedures such as waxing, simple face cleaning 
and face therapies. However, when we introduced high-tech 
equipment to treat various skin problems, clinical micronidling and 
other procedures requiring absolute sterility, cosmetic therapies 
began to be confused by customers, so we decided to separate 
the clinical from the cosmetic procedures.
In addition, hairdressing, manicure and pedicure are art activities 
and require their own environment. In most of the salons in 
Bulgaria, these activities are mixed, and the rooms should be 
separated at least with separate entrances. Years ago, we started 

out like other beauty salons and the services we provided were 
under one roof until we determine in which area our strength is 
actually. And as we have always been strong in face therapies, it 
has become clear to us that we need to focus on them, develop 
them, keep up with the new technologies and, of course, to be 
satisfied with our work. That is why we created the Aesthetic 
Clinic NeoEffect. In the Effect salon, we also offer cosmetics, 
but it is associated with waxing and ordinary face therapies. The 
aesthetic and clinical activities are in NeoEffect clinic, where we 
pay special attention to the therapies with high-tech equipment 
and procedures requiring sterile conditions.

WHAT TECHNOLOGIES DO YOU IMPOSE IN AESTHETIC CLINIC 
NEOEFFECT?
We keep track of the newest developments in high technology 
and rely on modern and innovative equipment. At the moment, 
the picosecond lasers are working with ultra-short pulses. They 
are much more effective, painless, safe and work faster with most 
of the contraindications cleared. Another innovation is epilation 
lasers that combine multiple wavelengths in one working head 
and allow thinner and lighter hair to be treated as well as tanned 
skin types. In the dynamics of today‘s daily life, it is important to 
value the customer‘s time and to be profitable. For example, it 
used to take 40-60 minutes for laser hair epilation to be done in 
the past. Currently, we do it for only 30 minutes. We also have a 
specific laser to remove capillaries and other vascular lesions on 
the face, as well as superficial veins on the legs. The procedure 
is without a recovery period, no burning or swelling, only slight 
browning is observed when treating deeper blood vessels. Of 
course, we have to mention modern HIFU technology, which 
provides excellent results both in the face and the body. 3D HIFU 
technology, which is the future, is now emerging.

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 NeoEffect
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е без възстановителен период, отсъства изгаряне или поду-
ване, наблюдава се само леко покафеняване при третиране 
на по-дълбоко разположени кръвоносни съдове. Разбира се, и 
модерната HIFU технология, която осигурява отлични резул-
тати както в областта на лицето, така и на тялото. Вече 
се появи и 3D HIFU технология, която е бъдещето.

КАКВИ ПРОЦЕДУРИ ПРЕДЛАГАТЕ В КЛИНИКАТА? 
Предлагаме широк спектър от козметологични и естетич-
ни процедури, които гарантират отлични резултати, без-
болезнени, безопасни и комфортни за клиента. Например 
почистването на лице е комбинация от няколко технологии, 
за да може да се постигне максимален ефект веднага след 
процедурата. Изключително резултатна е плазмената тех-
нология, която много се разви и освен за блефаропластика 
на горен и долен клепач, се прилага и за третиране на атро-
фични и хипертрофични белези от акне. Досега не сме имали 
толкова добри постижения в заличаването на тези белези. 
Много добре се повлияват и стрии с плазмената технология, 
като използваме комбинирана терапия - първо обработваме 
стриите с химичен пилинг, следва микронидлинг и накрая ги 
третираме с уреда Jett Plasma. Тази комбинация осигурява 
уникални резултати и в повечето случаи дори няма нужда 
да се повтаря. С Jett Plasma много добре се повлиява и акне, 
като терапията се провежда по специален протокол, а също 
и пигментни петна. Плазмената технология е подходяща и 
за третиране на баркод бръчиците, като дори има специал-
на техника за „обръщане“ на горната устна, чрез която се 
постига ефект на филър. Отлични резултати постигаме с 
мултиполярната радиочестота, комбинирана с плазмената 
технология в една процедура за лифтиране и стягане. Пер-
фектна е комбинацията от пикосекунден лазер и Jett Plasma 
– с лазера се стяга и изглажда кожата, избистря се тенът 
на лицето, а в околоочния контур (област, която не може да 
се третира с лазера) прилагаме плазмената технология, за 
да бъде видимо подмладена и тази зона.

С КАКВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЕ СБЛЪСКВАТЕ В 
МОМЕНТА? 
Предизвикателство са извeстните специалисти от чуж-
бина, които каним в момента, като проф. д-р Пиетро Мас-
сей, пластичен хирург от Италия с над 40-годишен опит. 
Той е изключителен специалист, чийто график е запълнен 
за няколко години напред и да успеем да го привлечем да 
консултира пациенти и да извършва операции в нашата 
клиника е истинско постижение. Това е много ценно и пол-
зотворно сътрудничество, защото не говорим само за 
пластична хирургия в естетичната й част, а и за реша-
ване на сериозни проблеми при пациенти вследствие ка-
тастрофи, инциденти или родови несъвършенства. Да не 
говорим за реконструктивната хирурия, в която област 
проф. Массей е ненадминат. 

ВАШАТА ФОРМУЛА НА УСПЕХА?
Постоянство. Не става въпрос за упорство, говоря за плодо-
творното, креативното, доброто постоянство в професия-
та, в която си избрал да се развиваш. Важно е да се концен-
трираш в една област, защото в България се опитваме да 
разбираме от всичко и да правим всичко, което на практика 
не е възможно и не води до успех. Да, добре е нашите слу-
жители и терапевти да са взаимозаменяеми, но установих, 
че когато открия силното място на даден специалист и му 
помогна да развие и усъвършенства способностите си, той 
става наистина професионалист от най-висок клас.

WHAT PROCEDURES DO YOU OFFER AT THE CLINIC?
We offer a wide range of cosmetic and aesthetic procedures that 
guarantee excellent results and are painless, safe and comfortable 
for the client. For example, facial cleansing is a combination of 
several technologies so that the maximum effect can be achieved 
immediately after the procedure. Extremely efficient is the plasma 
technology, which has evolved a lot, and besides the upper and 
lower eyelid blepharoplasty, it is also used to treat atrophic and 
hypertrophic acne scars. So far we have not had such good 
results in treating these scars. Stretch marks are also very well 
influenced by plasma technology. We can also use a combination 
therapy - chemical peel treatment, followed by micronidling and 
finally the Jett Plasma. This combination provides unique results 
and in most cases does not even need to be repeated. Jett 
Plasma works well on acne, with special protocol, and is very 
effective when treating pigment spots. Plasma technology is also 
suitable for treating barcode wrinkles and even has a special 
„reversing“ technique for the upper lip to achieve a filler effect. 
Excellent results are achieved with multipolar radiofrequency 
combined with plasma technology in a procedure for lifting and 
tightening the facial skin. We can combine picosecond laser 
and Jett Plasma - the laser tightens and smoothes the skin and 
brightens the face while applying the plasma technology to the 
eye contour (an area that can not be treated with the laser) visibly 
rejuvenates this area.

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE AT THE MOMENT?
Challenges are the well-known specialists from abroad whom we 
are inviting at the moment, such as Prof. Dr Pietro Massei, a 
plastic surgeon from Italy with more than 40 years of experience. 
He is an outstanding specialist whose schedule has been filled 
for several years to come and to invite him to consult patients and 
to perform operations in our clinic is a real achievement. This is a 
very valuable and beneficial collaboration because we are not only 
talking about plastic surgery in its aesthetic part but also about 
solving serious problems in patients as a result of accidents or 

generic imperfections. Not to mention the reconstructive surgery 
in which Professor Massei is a specialist.

YOUR IS YOUR FORMULA OF SUCCESS?
Persistence. It‘s not about stubbornness, it’s about the positive, 
creative, good persistence in the field that you chose to develop. 
It is important to concentrate on one area because in Bulgaria we 
try to understand everything and do everything which is practically 
impossible and does not lead to success. Yes, it‘s good for our 
employees and therapists to be interchangeable, but I find that 
when I discover the strength of a specialist and help him develop 
and perfect his abilities, he becomes a true professional of the 
highest level.
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WITH THE AVANTGARDE PICOSECOND LASER.

КРАСОТА ОТ НОВО ИЗМЕРЕНИЕ 

NEW DIMENSIONS OF BEAUTY 

ПРИТЕСНЯВАТ ВИ ПИГМЕНТНИ ПЕТНА, ВИДИМИ БРЪЧИЦИ, НЕЕСТЕТИЧНО ОТПУСКАНЕ НА КОЖАТА, ПОСТАКНЕИЧНИ И ДРУГИ БЕ-
ЛЕЗИ ПО ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО? ЛЮБИМАТА ТАТУИРОВКА ВЕЧЕ Е ПРОМЕНЕНА ИЛИ ПРОСТО НЕ Е ЖЕЛАНА? ЕФИКАСНО РЕШЕНИЕ НА 
ВСИЧКИ ТЕЗИ КОЖНИ ПРОБЛЕМИ ДАВА ИНОВАТИВНИЯТ ПИКОСЕКУНДЕН ЛАЗЕР – БЪРЗО, БЕЗОПАСНО, БЕЗБОЛЕЗНЕНО И БЕЗ РИСК 
ОТ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ.

ARE YOU WORRIED ABOUT PIGMENT SPOTS, VISIBLE WRINKLES, SAGGING OF THE SKIN, ACNE AND OTHER SCARS ON THE FACE AND 
BODY? HAS YOUR FAVOURITE TATTOO CHANGED OR JUST NOT WANTED? AN EFFECTIVE SOLUTION TO ALL THESE SKIN PROBLEMS IS THE 
INNOVATIVE PICOSECOND LASER - FAST, SAFE, PAINLESS AND WITHOUT THE RISK OF SIDE EFFECTS.

Защо да изберем процедура с пикосекунден лазер?
Ултрамодерният пикосекунден лазер гарантира ненадми-
нати резултати за изглаждане на бръчки и подмладяване 
на кожата, ефикасно премахва белези, включително и беле-
зи от акне, пигментни петна, татуировки, стрии и други 
кожни несъвършенства. Авангардният лазер излъчва мощни 
ултракъси импулси и създава интензивно фотоакустично 
въздействие върху третираната зона, без да засяга окол-
ните тъкани. Важно предимство е, че е приложим за всички 
области на лицето и тялото. Процедурата няма възстано-
вителен период и е абсолютно безболезнена.

Как работи пикосекундният лазер?
Лазерът е базиран на патентована технология, която не 

Why choose a picosecond laser procedure?
The ultramodern picosecond laser ensures perfect results for 
wrinkle smoothing and skin rejuvenation, effectively removes 
scars including acne scars, pigment spots, tattoos, stretch marks, 
and other skin imperfections. The avantgarde laser emits powerful 
ultrashort pulses and creates intense photoacoustic effects on the 
treated area without affecting the surrounding tissue. An important 
advantage is that it is applicable to all areas of the face and body. 
The procedure has no recovery period and is absolutely painless.

How does the picosecond laser work?
The laser is based on a patented technology that does not disturb 
the epidermis, and there is no risk of post pigmentation or scarring. 
Revolutionary technology provides a fast and targeted impact 

нарушава целостта на епи-
дермиса, отсъства и риск 
от появата на постпиг-
ментации или белези. Ре-
волюционната технология 
осигурява бързо и тарге-
тирано въздействие върху 
пигментни петна с различ-
на етиология, ефикасно от-
странява както черни, така 
и многоцветни татуировки, 
гарантира и изключителен 
подмладяващ ефект, който 
досега се постигаше само 
чрез методите на лазерна 
аблация. 
Уникалният принцип на ра-
бота на лазера е основан на 
въздействието на ултракъ-
сите пикосекундни импулси, 
които предизвикват фото-
акустичен ефект, т.е. ла-
зерната енергия се поглъща 
от меланина в пигментните 
петна или от съответните 
пигменти в татуировката, 
трансформира се във фото-
акустична вълна, която ги 
разкъсва на микрочастици и 
те се извеждат по естест-
вен начин от организма. При 
подмладяващите процедури лазерната енергия прониква в 
дълбочина на третираната зона и създава микронаранява-
ния в дермалните слоеве, в резултат на което стартира 
процес на синтез на нов колаген и еластин от фибробла-
стите. Бръчките се изглаждат, кожата става по-стегна-
та, свежа и видимо подмладена. Микротравмите в дермата, 
създадени под въздействието на ултракъсите импулси от-
ключват производството на растежни фактори и цитокини 
(малки белтъчни молекули със сигнална функция), като по 
този начин се активират всички ресурси на вътрешната 
регенерация на кожата. 
След третирането с пикосекунден лазер се наблюдава за-
червяване на кожата, което изчезва в рамките на 2-3 часа. 
В продължение на 2 седмици след процедурата трябва да се 
избягва излагането на директна слънчева светлина или в со-
лариум, да не се използват парна баня, сауна и други топлин-
ни процедури, както и да не се прилага химичен, лазерен или 
друг вид пилинг. Употребата на слънцезащитни продукти с 
висок SPF е задължително.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Злокачествени образувания, а също и доброкачествени 
образувания в зависимост от вида и състоянието им.
• Заболявания на кръвта и нарушения в кръвосъсирването.
• Кожни инфекции.
• Онкологични заболявания.
• Бременност и кърмене.

С АВАНГАРДНИЯ ПИКОСЕКУНДЕН ЛАЗЕР 

on pigment stains of varying 
aetiology, effectively removing 
both black and multicoloured 
tattoos, guaranteeing an 
outstanding rejuvenating effect 
that has so far only been 
achieved through laser ablation 
methods. The unique principle of 
laser operation is based on the 
effects of ultrashort picosecond 
pulses, which produce a 

photoacoustic effect, the laser energy is absorbed by melanin 
in the pigment spots or the corresponding pigments in the tattoo, 
transformed into a photoacoustic wave that brakes them into 
microparticles, and they are extracted naturally from the body.
In rejuvenating procedures, the laser energy penetrates in depth 
the treated area and creates micro-injuries in the dermal layers, 
resulting in a process of synthesis of new collagen and elastin 
from the fibroblasts. The wrinkles are smooth, the skin becomes 
firmer, fresh and visibly rejuvenated. The micro-injuries in the 
dermal layer of the skin, created by the ultra-short pulse micro 
transmissions, trigger the production of growth factors and 
cytokines (small protein molecules with signal function), thus 
activating all the resources of the skin‘s internal regeneration.
After treatment with a picosecond laser, redness of the skin 
occurs, which disappears within 2-3 hours. Avoid exposure to 
direct sunlight or sunbathing, steam baths, sauna and other heat 
treatments, and do not apply chemical, laser or other peels for 2 
weeks after the procedure. The use of sunscreens with high SPF 
is mandatory.

CONTRAINDICATIONS
• Malignant formations, as well as benign formations depending 
on their type and condition.
• Diseases of the blood and disorders of blood clotting.
• Skin infections.
• Oncological diseases.
• Pregnancy and breastfeeding.
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УНИКАЛНАТА HIFU ТЕХНОЛОГИЯ
СВАЛЯ ГОДИНИ ОТ РЕАЛНАТА ВЪЗРАСТ

UNIQUE HIFU TECHNOLOGY TAKES YEARS 
OF REAL AGE
ВСЯКА ИЗМИНАЛА ГОДИНА ПРИБАВЯ ОЩЕ БРЪЧИЦИ ПО ЛИЦЕТО НИ, ПОСТЕПЕННО ЗАПОЧВА ДА СЕ НАБЛЮДАВА И НЕЕСТЕТИЧНО 
ОТПУСКАНЕ НА КОЖАТА, КАКТО И ПРОМЯНА В КОНТУРИТЕ НА ЛИЦЕТО. ДНЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ 
НАЙ-ВИСОК КЛАС МОЖЕМ ЕФЕКТИВНО ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА СЛЕДИТЕ НА ВРЕМЕТО. НАДЕЖДЕН ПОМОЩНИК В БОРБАТА 
СЪС СТАРЕЕНЕТО Е НЕОПЕРАТИВНИЯТ SMAS ЛИФТИНГ С АПАРАТ, БАЗИРАН НА УНИКАЛНАТА HIFU ТЕХНОЛОГИЯ (ВИСОКОИНТЕНЗИ-
ВЕН ФОКУСИРАН УЛТРАЗВУК) - ИСТИНСКА РЕВОЛЮЦИЯ В КОЗМЕТОЛОГИЯТА. МЕТОДЪТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФИКАСЕН, НЕИНВАЗИ-
ВЕН, БЕЗ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И БЕЗ РИСК ОТ УСЛОЖНЕНИЯ.

EVERY PASSING YEAR ADDS MORE WRINKLES TO OUR FACE. GRADUALLY WE START TO NOTICE SLIGHT RELAXATION OF THE SKIN, AS 
WELL AS A CHANGE IN THE CONTOURS OF THE FACE. TODAY, THANKS TO THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE HIGHEST CLASS, WE 
CAN EFFECTIVELY COUNTER THE TRACES OF TIME. A RELIABLE ASSISTANT TO COMBAT AGEING IS A NON-OPERATIONAL SMAS LIFTING 
DEVICE BASED ON THE UNIQUE HIFU TECHNOLOGY (HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND) - A TRUE REVOLUTION IN COSMETOLOGY. 
THE METHOD IS EXTREMELY EFFICIENT, NON-INVASIVE, WITHOUT SIDE EFFECTS AND WITHOUT THE RISK OF COMPLICATIONS.

Принцип на действие на HIFU технологията
Звукът представлява механични трептения, които се 
разпространяват във въздуха с честота, възприемана от 
човешкото ухо. Ултразвукът обаче има честота, която 
е извън човешкото възприятие (над 20 kHz). Освен чес-
тота, ултразвукът притежава и други характеристики 
- дължина на вълната, амплитуда, интензитет и енергия, 
пренасяна от ултразвуковата вълна. 
В медицинската диагностика се използва ултразвук с 
ниска енергия, който се разпространява на голяма площ 
за бързо сканиране на различни зони от тялото. Ултраз-
вуковата енергия не е фокусирана върху дадена област 

Principle of HIFU technology
The sound is mechanical vibrations that spread in the air with 
a frequency perceived by the human ear. However, ultrasound 
has a frequency that is beyond human perception (over 20 
kHz). Apart from frequency, the ultrasound also has other 
characteristics - wavelength, amplitude, intensity and energy 
transmitted by the ultrasound wave.
In medical diagnostics, low-energy ultrasound is used, 
spreading over large areas for rapid scanning of different 
areas of the body. Ultrasound energy is not focused on a given 
area for a long time, so there is no therapeutic effect. In HIFU 
technology, however, ultrasound energy is focused and thus a 

за дълго време, поради което няма терапевтичен ефект. 
При HIFU технологията обаче ултразвуковата енергия се 
фокусира и така се постига висока интензивност на из-
лъчване в малка точка. Във фокусната точка (точка на 
коагулация) ултразвуковите вълни предизвикват интен-
зивни трептения на молекулите, което води до загрява-
не на третираната тъкан. При висока енергия, темпе-
ратурата в тази точка бързо се повишава (над 60°С) и 
настъпва денатурация на колагена. Независимо от това, 
температурата непосредствено над и под третираната 
зона остава непроменена, което прави HIFU технологията 
безопасна за околните тъкани.
Установено е, че честотата от 4 до 7 MHz е най-ефек-
тивна за създаване на топлинен ефект. За въздействие 
в дълбочина се използва честота 0,5 MHz, а за по-повърх-
ностно - 10 MHz. Използването на определена честота 
представлява своеобразен баланс между желаната дъл-
бочина на въздействие и скоростта на загряване на тъ-
канта. Количеството енергия и времето, необходимо за 
доставянето й, могат да се коригират според конкрет-
ните нужди за решаване на различни проблеми. Тъй като 
микротравмите, създавани от HIFU не засягат околните 
тъкани, това го прави много подходящ за неинвазивни ес-
тетични процедури.

Методите на работа с иновативните HIFU апарати постоянно 
се усъвършенстват, разработват се и нови терапевтични 

протоколи с оглед свеждане на страничните ефекти до минимум и 
постигане на отлични дълготрайни резултати.

Methods of working with innovative HIFU technology are constantly 
being refined, new therapeutic protocols are developed to minimize side 

effects and achieve excellent long-term results.

HIFU терапия за лице
Фокусираната ултразвукова енергия достига много дълбо-
ко в кожата – до мускулния апоневротичен слой, известен 
като SMAS, изграден от колагенови влакна и поддържащ 
меките тъкани на лицето, повишавайки температурата в 
точките на коагулация. В резултат колагеновите влакна, 
свързващи мускулния слой с повърхността на кожата се 
скъсяват, като по този начин повдигат SMAS слоя. Ак-
тивира се и синтезът на нов колаген и еластин. Проце-
дурата спомага за запълване на назолабиалните гънки, 
изглажда бръчиците, повдига отпуснатите ъгълчета на 
устата, лифтира отпуснатите вежди и клепачи, редуцира 
двойната брадичка и осигурява цялостно ремоделиране на 
лицевия овал.

Какво представлява SMAS слоя?
Повърхностната мускулно-апоневротична система на 
лицето (SMAS, от англ. Superficial Musculoaponeurotyc 
System) е подкожна ветрилообразна структура, която 
свързва лицевите мускули с дермата. Представлява слой 

high intensity of radiation at a small point is achieved. At the 
focal point (coagulation point), the ultrasound waves cause 
intense oscillations of the molecules, resulting in heating the 
treated tissue. At high energy, the temperature at this point 
quickly rises (above 60 ° C) and collagen denaturation occurs. 
Nevertheless, the temperature immediately above and below the 
treated area remains unchanged, making HIFU technology safe 
for surrounding tissues. It has been found that the frequency 
of 4 to 7 MHz is most effective to create a thermal effect. For 
depth effects, a frequency of 0.5 MHz is used, and for a more 
superficial - 10 MHz. The use of a certain frequency represents 
a sort of balance between the desired depth of action and 
the rate of warming of the tissue. The amount of energy and 
the time it takes to deliver it can be adjusted according to the 
specific needs to solve different problems. Because the micro-
injuries produced by HIFU do not affect surrounding tissues, this 
makes it very suitable for non-invasive aesthetic procedures.

HIFU face therapy
Focused ultrasound energy reaches very deep in the skin - to the 
muscle aponeurotic layer, known as SMAS, made of collagen 
fibres and supporting the soft tissues of the face, raising the 
temperature at the coagulation points. As a result, the collagen 
fibres connecting the muscle layer to the skin surface are 

shortened, thereby lifting the SMAS layer. The synthesis of new 
collagen and elastin is also activated. The procedure helps to 
fill the nasolabial folds, smooths the wrinkles, raises the loose 
corners of the mouth, lifts the relaxed eyebrows and eyelids, 
reduces the double chin and provides a complete remodelling 
of the facial oval.

What is a SMAS layer?
The Superficial Musculoaponeurotic System (SMAS) is a 
subcutaneous, fan-shaped structure that connects the facial 
muscles with the dermis. It is a layer of solid elastin and collagen 
fibres, including fat cells.
The typical structure of the first type SMAS system is a network 
of fibrous seps enveloping fat cells and connected with facial 
muscles. The first type of SMAS is typical of the forehead, 
around the ears, the cheekbones, the area under the eye, and 
the nasolabial folds - areas that are most susceptible to ageing. 
SMAS of the second type is a network of entangled collagen, 
elastin and muscle fibres, which is above the upper and under 
the lower lip. It is known that the creation of coagulation points 
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от плътни еластинови и колагенови влакна, като включва 
и мастни клетки.
Типичната структура на SMAS системата от първи тип 
е мрежа от фиброзни септи, обгръщаща мастните клет-
ки и свързана с лицевите мускули. Структурата SMAS от 
първи тип е типична за челото, околоушната област, ску-
лите, зоната под очите и назолабиалните гънки - области, 
които са най-податливи на стареене. SMAS от втори тип 
представлява мрежа от пре-
плетени колагенови, еласти-
нови и мускулни влакна, която 
се намира над горната и под 
долната устна. Установено 
е, че създаването на точки 
на коагулация в SMAS слоя с 
помощта на HIFU техноло-
гията води до термична де-
натурация на колагена, кое-
то впоследствие стимулира 
фибробластите за синтез 
на нов колаген и еластин, по-
стига се видимо стягане и 
лифтиране на кожата. 

Как въздейства HIFU на 
SMAS слоя?
Прилагането на HIFU предиз-
виква денатурация и свива-
не на колагеновите влакна 
в подкожната съединителна 
тъкан. Термичният ефект 
върху структурата на кола-
гена разрушава междумоле-
кулните водородни връзки, 
което води до компресиране 
на веригата му и в резултат 
той приема по-стабилна 
форма. Резултатът е уплът-
няване и скъсяване на кола-
геновите влакна, стягане и 
подвигане на кожата. 

HIFU терапия за тяло
Високоинтензивният фокуси-
ран ултразвук се прилага и 
за ремоделиране на тялото, 
тъй като ефикасно премахва 
локалните мастни натрупва-
ния, гарантира намаляване 
на обиколките и по-гладка, 
еластична и стегната кожа. По време на HIFU процеду-
рата се получава акумулиране на топлина в третираните 
зони с мастна тъкан, което води до разрушаване на ади-
поцитите (мастни клетки). Ултразвуковата енергия дос-
тига само до мастната тъкан, без да засяга други тъкани 
и няма никакъв риск от засягане или увреждане на околните 
структури.

След терапията организмът елиминира по естествен път 
чрез лимфната система разградените мазнини. Клинични-
те проучвания показват, че се постига намаляване на оби-
колките средно с 2,5 cм в областта на талията и корема, 
а в зоната на ханша и бедрата с около 2 см. В допълнение 
процедурата стимулира синтеза на колаген и еластин, кое-
то гарантира по-еластична, стегната и тонизирана кожа. 
Един от най-новите протоколи, разработени през 2019 г. 
включва съчетаване на HIFU с радиочестота - изключи-
телна комбинация, която осигурява наистина впечатля-
ващи резултати за премахване на неестетичните маст-
ни натрупвания, ремоделиране на тялото и постигане на 
красиво изваяна фигура.

Странични ефекти и противопоказания за провеждане 
на HIFU терапия 
HIFU терапията се понася много добре от повечето клиен-
ти, които споделят за лек до умерен дискомфорт по време 
на третирането. Отсъстват усложнения, а страничните 
ефекти обикновено са локална еритема, подуване или мал-
ки хематоми, които изчезват сравнително бързо. Проце-
дурата не се прилага при открити рани, тежка форма на 
акне, наличие на пейсмейкъри или метални импланти в зо-
ната на третиране, бременност и кърмене. Относителни 
противопоказания са някои заболявания, тютюнопушене 
или прием на определени медикаменти.

in the SMAS layer by means of HIFU technology leads to 
thermal denaturation of collagen, which subsequently stimulates 
fibroblasts to synthesize new collagen and elastin, and achieves 
visible tightening and lifting of the skin.

How does HIFU affect the SMAS layer?
The application of HIFU causes denaturation and contraction of 
collagen fibres in subcutaneous connective tissue. The thermal 

effect on the collagen structure 
destroys the intermolecular 
hydrogen bonds, which leads to 
the compression of its chain and, 
as a result, it takes a more stable 
shape. The result is thickening 
and shortening of collagen fibres, 
tightening and lifting of the skin.

HIFU body therapy
High intensity focussed ultrasound 
is also used to remodel the body 
as it effectively removes local 
fat deposits, ensuring smoother, 
more elastic and tight skin. 
During the HIFU procedure heat 
accumulation occurs in treated 
areas with adipose tissue, leading 
to the destruction of adipocytes 
(fat cells). Ultrasound energy 
reaches only adipose tissue 
without affecting other tissues 
and does not risk any damage to 
surrounding structures.
After the therapy, the body 
naturally eliminates the broken 
down fat through the lymphatic 
system. Clinical studies show that 
a reduction of 2.5 cm in the waist 
and abdomen, and in the area of 
the hips and thighs of 2 cm. In 
addition, the procedure stimulates 
the synthesis of collagen and 
elastin, which guarantees more 
elastic, tight and toned skin.
One of the new protocols 
developed in 2019 includes 
combining HIFU with radio 
frequency - an exclusive 
combination that provides truly 
impressive results for removing 
the fat deposits, remodelling the 

body and achieving a beautifully sculpted figure.

Side effects and contraindications for HIFU therapy
HIFU therapy is well tolerated by most clients feeling mild 
to moderate discomfort during treatment. There are no 
complications and side effects are usually local erythema, 

swelling or small hematomas that disappear relatively quickly. 
The procedure should not be applied to open wounds, severe 
acne when there is a presence of pacemakers or metal implants 
in the treatment area, pregnancy and breastfeeding. Relative 
contraindications include certain diseases, smoking, or taking 
certain medications.

апаратураапаратура
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СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ НЕПРЕКЪСНАТО СЕ РАЗВИВАТ И УСЪВЪРШЕНСТВАТ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА ЛЕС-
НО, БЕЗОПАСНО И АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕНО ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИТЕ КОСМИ. НАЙ-НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ДИОДЕН ЛАЗЕР 
КОМБИНИРА В СЕБЕ СИ ПРЕДИМСТВАТА НА ТРИ ДЪЛЖИНИ НА ВЪЛНАТА В ЕДНА РАБОТНА ГЛАВА, КОЕТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ПРОНИКВАНЕ НА ЛАЗЕРНАТА ЕНЕРГИЯ НА РАЗЛИЧНИ ДЪЛБОЧИНИ В КОЖАТА И ТРЕТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СТРУКТУРИ В КОСМЕНИЯ 
ФОЛИКУЛ С ОГЛЕД ТРАЙНОТО МУ УНИЩОЖАВАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА СЪВЪРШЕНО ГЛАДКА КОЖА. 

MODERN LASER EPILATION TECHNOLOGIES ARE CONTINUALLY BEING IMPROVED TO ALLOW EASY, SAFE AND ABSOLUTELY PAINLESS 
REMOVAL OF UNWANTED HAIR. THE LATEST GENERATION OF DIODE LASER COMBINES THE ADVANTAGES OF THREE WAVELENGTHS IN A 
WORKING HEAD THAT ALLOWS THE PENETRATION OF LASER ENERGY AT DIFFERENT DEPTHS IN THE SKIN AND TREATMENT OF VARIOUS 
STRUCTURES IN THE HAIR FOLLICLE IN ORDER TO PERMANENTLY DESTROY IT AND ACHIEVE A PERFECTLY SMOOTH SKIN.

Силата на трите дължини на вълната за трайно 
премахване на нежеланите косми
Иновативната работна глава съчетава трите лазерни 
лъча, използвани досега за епилация с различни дължини на 
вълната: александритен (755 nm), диоден (808-810 nm) и 
Nd: YAG (1064 nm). Това позволява да се премахнат всички 
нежелани косми – от най-тънките и светли до тъмните 
и плътни, независимо на каква дълбочина са разположени 
космените фоликули.
Известно е, че класическата дължина на вълната в лазер-
ната епилация или т.нар. златен стандарт е 808-810 nm, 
която осигурява дълбоко проникване в космения фоликул, 
висока средна мощност и по-висок интензитет. Това пра-
ви диодният лазерен лъч подходящ за третиране на зони с 
повече косми, като крака, ръце, гръб. Приложим е за всеки 
тип кожа и за всички зони на лицето и тялото. Лазерният 
лъч с дължина на вълната 755 nm се прилага за третиране 
на тънки и светли косми, които не се повлияват доста-
тъчно ефективно от диодния лазер. За лазерния лъч с 1064 
nm дължина на вълната е характерна по-ниска абсорбция 
на енергията от меланина, което го прави особено подхо-

The strength of the three wavelengths for the permanent 
removal of unwanted hair
The innovative working head combines the three laser beams 
used so far for epilation with different wavelengths: alexandrite 
(755 nm), diode (808-810 nm) and Nd: YAG (1064 nm). This 
allows us to remove all unwanted hairs - from the thinnest and 
lightest to the dark and dense, no matter how deep the hair 
follicles are located.
It is known that the classical wavelength of laser epilation or 
the so-called golden standard is 808-810 nm, which provides 
deep penetration into the hair follicle, high average power and 
higher intensity. This makes the diode laser beam suitable for 
treating areas with more hairs, such as legs, arms and back. It 
is applicable to any type of skin and all areas of the face and 
body. A laser beam with a wavelength of 755 nm is applied to 
treat thin and light hairs that do not respond efficiently enough 
to the diode laser. The laser beam with 1064 nm wavelength 
is characterized by lower absorption of energy from melanin, 
making it particularly suitable for darker phototype skin and skin 
with a tan.
The laser also incorporates SHR (Super Hair Removal) 

апаратура апаратура

дящ при по-тъмен фототип кожа, как-
то и кожа с тен. 
В ултрамодерния лазер е включена и 
SHR (Super Hair Removal) технологията, 
базирана на нискоенергийни импулси, 
които постепенно загряват космени-
те фоликули до поглъщане на необхо-
димата доза лазерна енергия за ефек-
тивното им унищожение. Работната 
глава разполага с вградена охлаждаща 
система от най-ново поколение, което 
свежда до минимум болката по време 
на процедурата, отсъства и риск от 
изгаряне на кожата. Освен това се га-
рантира пълно покритие на зоните и 
комфорт за клиента, което прави ла-
зера изключително безопасен при тре-
тиране на тъмен фототип кожа. 

Необходим брой процедури
Резултатите на трайно премахване 
на нежеланите косми са клинично до-
казани, а ефектът е видим веднага 
след първата процедура – значително 
забавяне на растежа на космите, кои-
то се разреждат и стават по-фини. 
Обикновено се препоръчват 6 проце-
дури, но точният им брой се определя 
строго индивидуално за всеки клиент. 
В случаите, когато след третата или 
четвъртата процедура не се наблюда-
ва растеж на космите, не е необходимо 
да се провеждат повече третирания. 
Интервалът между процедурите също 
се определя строго индивидуално, като 
най-често е 30-45 дни. 
С иновативния лазер могат да се тре-
тират всички зони на тялото и лицето, 
включително и чувствителни области, 
като подмишници, интим, горна устна.

Странични ефекти след процедурата 
и противопоказания
В някои случаи е възможно да се появи 
леко зачервяване след процедурата, кое-
то изчезва в рамките на 5-10 минути. 
Рискът от хиперпигментации е сведен 
до минимум, но както след всяка лазер-
на процедура е важно клиентът да не 
се излага на слънчева светлина или в 
солариум. За зоните на лицето и от-
критите части на тялото трябва да се 
използва слънцезащитен крем с висок 
SPF. Противопоказанията за лазерна 
епилация са: бременост и кърмене, он-
кологични заболявания, кожни инфекции 
или нараняване в третираните зони.

ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ
ОТ НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ

THE LATEST GENERATION
OF LASER EPILATION

technology based on low energy 
pulses that gradually warm the 
hair follicles until they absorb the 
required energy dose for effective 
destruction. The working head has a 
built-in cooling system of the latest 
generation, which minimizes the pain 
during the procedure and there is no 
risk of burning the skin.

The number of required procedures
The effect is visible immediately after 
the first procedure - a significant 
slowing of hair growth. The number 
of hairs is reduced and they become 
thinner. Typically, 6 procedures are 
recommended, but the exact number 
is determined individually for each 
client. When there is no hair growth 
after the third or fourth procedure, no 
further treatments are necessary. The 
interval between procedures is also 
determined individually, most often it 
is 30-45 days.

Side effects and contraindications
In some cases, slight flushing may 
occur after the procedure, which 
disappears within 5-10 minutes. The 
risk of hyperpigmentation is minimized, 
but after each laser procedure, it is 
important that the client is not exposed 
to sunlight or sunbathing. For facial 
areas and exposed body parts, high 
SPF skin cream should be used. The 
contraindications for laser epilation 
are: pregnancy and breastfeeding, 
oncological diseases, skin infections 
or injury in treated areas.
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ДНЕС ВСЕ ПОВЕЧЕ КЛИЕНТИ ЗАЛАГАТ НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ПРО-

ЦЕДУРИ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО, ЛИФТИРАНЕ НА ДЕЛИКАТНАТА 

ЗОНА НА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР И ПРЕМАХВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ НЕСЪВЪР-

ШЕНСТВА ПО КОЖАТА НА ТЯЛОТО, КОИТО СА БЕЗ РИСК ОТ УСЛОЖНЕНИЯ 

И НЕ ИЗИСКВАТ ДЪЛЪГ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД. ИНОВАТИВНИЯТ 

УРЕД JETT PLASMA LIFT, БАЗИРАН НА ПЛАЗМЕНА ТЕХНОЛОГИЯ, ПРЕДЛА-

ГА ЕФИКАСНО И БЕЗОПАСНО РЕШЕНИЕ КАКТО ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ, ТАКА 

И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ. 

TODAY, MORE AND MORE CLIENTS ARE RELYING ON MINIMALLY INVASIVE 

FACE REJUVENATION PROCEDURES, LIFTING THE DELICATE EYE AREA AND 

REMOVING VARIOUS SKIN IMPERFECTIONS THAT ARE RISK-FREE AND DO 

NOT REQUIRE A LONG RECOVERY PERIOD. THE INNOVATIVE JETT PLASMA 

LIFT, BASED ON PLASMA TECHNOLOGY, OFFERS AN EFFICIENT AND SAFE 

SOLUTION BOTH FOR REJUVENATION AND FOR THE REMOVAL OF VARIOUS 

AESTHETIC PROBLEMS. 

JETT PLASMA LIFT 
МОЩНО ОРЪЖИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ 
ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

JETT PLASMA LIFT 
POWERFUL WEAPON FOR SOLVING DIFFERENT
AESTHETIC PROBLEMS

Д-Р МАТУШ БАРАН
DR. MATUSH BARAN
Д-р Матуш Баран, медицински консултант на Jett Medical, Чехия. Д-р Баран е роден в 
красивия град Прешов в Словакия, завършил е Карловия университет в Прага със спе-
циализация пластична хирургия. Работи в отделение по изгаряния и пластична хирур-
гия, както и като медицински консултант на Jett Medical, Чехия.

Dr Matush Baran, a medical consultant at Jett Medical, the Czech Republic. Dr Baran was born 
in the beautiful city of Presov in Slovakia, graduated from the Charles University in Prague with 
specialization in plastic surgery. He works in the Burns and Plastic Surgery Department and is a 
medical consultant at Jett Medical, the Czech Republic.

Д-р Баран, бихте ли обяснили какво представлява плаз-
мената технология?
Горещата плазма, създавана от уреда JETT Plasma LIFT 
представлява електрически разряд, който се създава от 
разликата във високото напрежение между върха на ус-
тройството и тялото на пациента. По този начин актив-
ното петно, което е само 0,1 мм загрява кожата в трети-
раната зона, настъпва процес на коагулация и „изпаряване“. 
Това може да се използва в естетичната и реконструктив-
ната медицина както за подмладяване на лицето, така и за 
ефикасно решаване на различни естетични проблеми. 

Dr Baran, would you explain what plasma technology is?
Plasma is an ionized gas consisting of ions and electrons created 
by the separation of electrons from the electron shell of gases 
or by ionization and is defined as the fourth physical state of 
matter. Plasma creation is a concomitant phenomenon of all 
electrical discharges in ionized gas, including air. The hot plasma 
created by the JETT Plasma LIFT is an electric discharge that is 
created by the difference in high current between the tip of the 
device and the body of the patient. Thus, the active spot, which is 
only 0.1 mm, heats the skin in the treated area, coagulation and 
„evaporation“ process occurs.

С какво се отличава уредът JETT Plasma LIFT от ос-
таналите подобни устройства, присъстващи днес на 
козметологичния пазар? 
JETT Plasma LIFT е уникално устройство, първият патенто-
ван уред, който създава плазмен разряд чрез постоянен ток. 
Това позволява да се създаде много фин плазмен лъч, който 
осигурява минимална деструкция на повърхността на кожа-
та, но високо енергийно фокусиране в дермата. Отсъства 
ефект на разпръскване на плазмения лъч, което гарантира 
отлична прецизност на процедурата с минимално епидер-
мално разрушение. Уредът е снабден с активен електрод и 
апликатор (различни апликатори в зависимост от целите на 
процедурата), който се поставя близо до кожата, но не е в 
контакт с тъканта, което гарантира абсолютна безопас-
ност и сигурност при работа. Плазменият разряд е затво-
рен между върха на устройството и кожата на пациента на 
постоянно разстояние 2 мм, което отличава JETT Plasma 
LIFT от други подобни устройства. Прилагането на посто-
янен ток за кратко време генерира локална деполяризация, 
която предизвиква отваряне на йонните канали в клетъчни-
те мембрани. Това води до промяна, по който електрически-
те заряди са разпределени от двете страни на клетъчната 
мембрана и възстановяване на мембранния потенциал на 
кожните клетки. Процедурата с JETT Plasma LIFT реактиви-
ра фибробластите за синтез на нов колаген и еластин, ко-
жата постепенно става по-гладка, еластична и стегната, а 
фините линии и по-дълбоки бръчки се изглаждат.

Какви проблеми се решават с помощта на иновативния 
уред?
JETT Plasma LIFT е изключително подходящ за неоперативна 
блефаропластика, подмладяване на лицето, а също и за пре-
махване на пигментни петна, разширени капиляри и кожни 
образувания, заличаване на стрии, белези и други несъвър-
шенства. С помощта му ефикасно се отстраняват бръчи-
ци „пачи крак“ и т.нар. „баркод“ над горната устна, както и 
по-дълбоки бръчки, постига се видимо стягане на кожата и 
ремоделиране на лицевия овал. 

Какви предимства дава уредът JETT Plasma LIFT на мо-
дерния салон за красота или естетичната клиника?
Уредът е малък, удобен, преносим и много полезен, тъй като 
дава възможност за третиране на различни показания само 
с едно устройство и не изисква консумативи, които трябва 
да се сменят след всеки пациент.

преди след преди след

This can be used in aesthetic and reconstructive medicine 
for both rejuvenating the face and effectively solving various 
aesthetic problems.

What distinguishes the JETT Plasma LIFT from other similar 
devices present today at the cosmetics market?
JETT Plasma LIFT is a unique device, the first patented device 
that creates plasma discharge through direct current.
This allows creating a very fine but extremely efficient plasma ray 
that provides minimal skin surface destruction but high energy 
focusing on the dermis. There is no effect of plasma beam 
scattering, which guarantees excellent precision of the procedure 
with minimal epidermal destruction.
The device is equipped with an active electrode and applicator 
(various applicators depending on the purpose of the procedure), 
which is placed close to the skin but is not in contact with the 
tissue, which guarantees absolute safety.
The plasma discharge is enclosed between the top of the device 
and the skin of the patient at a constant distance of 2 mm, which 
distinguishes JETT Plasma LIFT from other similar devices in the 
cosmetic market.
The application of DC for a short time generates local 
depolarization that causes an opening of the ion channels in the 
cell membranes. This leads to a change in the way the electrical 
charges are distributed on both sides of the cell membrane 
and the recovery of the membrane potential of the skin cells. 
The JETT Plasma LIFT procedure reactivates fibroblasts for the 
synthesis of new collagen and elastin, the skin gradually becomes 
smoother, elastic and tight, and fine lines and deeper wrinkles are 
smoothened.

What problems are solved with this innovative device?
JETT Plasma LIFT is extremely suitable for nonsurgical 
blepharoplasty, facial rejuvenation, as well as for the removal of 
pigment spots, enlarged capillaries and skin formations, stretch 
marks, scars and other imperfections.
We can remove the so-called „barcode“ above the upper lip, 
as well as deeper wrinkles, a visible tightening of the skin and 
remodelling of the facial oval is achieved.

What are the advantages of the JETT Plasma LIFT for the 
modern beauty salon or aesthetic clinic?
The device is small, handy, portable, and very useful as it provides 
the ability to treat different indications with just one device and does 
not require supplies that need to be changed after each patient.
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ND: YAG ЛАЗЕРЪТ 

ND: YAG LASER 

СЪДОВИТЕ ЛЕЗИИ ПО ЛИЦЕТО ИЛИ ПО КРАКАТА СА НЕПРИ-
ЯТЕН ЕСТЕТИЧЕН ПРОБЛЕМ, КОЙТО Е ПОВОД ЗА НЕМАЛКО 
ПРИТЕСНЕНИЯ КАКТО ОТ СТРАНА НА ДАМИТЕ, ТАКА И НА 
МЪЖЕТЕ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА ИМ СА РАЗЛИЧНИ, КАТО 
НАЙ-ЧЕСТО СЕ СВЪРЗВАТ С НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ПО-РЯДКО - 
С ВЪЗПАЛЕНИЕ ИЛИ ТРАВМА. СЪВРЕМЕНЕН МЕТОД ЗА ТРАЙ-
НОТО ИМ ПРЕМАХВАНЕ Е ПРОЦЕДУРАТА С ND: YAG ЛАЗЕР ОТ 
НАЙ-ВИСОК КЛАС. 

VASCULAR LESIONS ON THE FACE OR ON THE LEGS ARE AN 
UNPLEASANT AESTHETIC PROBLEM, WHICH IS A REASON 
FOR A LOT OF CONCERNS BOTH FOR LADIES AND MEN. THE 
REASONS FOR THEIR OCCURRENCE ARE DIFFERENT, MOST 
COMMONLY ASSOCIATED WITH HEREDITY AND, MORE RARELY, 
WITH INFLAMMATION OR TRAUMA. A MODERN METHOD OF 
PERMANENTLY REMOVING THEM IS A PROCEDURE WITH ND: YAG 
LASER OF THE HIGHEST CLASS.

Какъв е принципът на работа на Nd: YAG лазера?
Nd: YAG лазерът (1064 nm) е най-модерното оръжие за лече-
ние на разширени капиляри, съдови звезди, телеангиектазии 
и други васкуларни проблеми. Принципът му на работа се 
базира на селективната фототермолиза, като таргетна-
та структура за лазерната енергия е хемоглобинът (мет-
хемоглобин) в кръвта. Погълнатата от хемоглобина енер-
гия се абсорбира от кръвта, намираща се в капилярите и 
се превръща в топлина (достига се температура 70°С), 
която предизвиква коагулация и унищожаване на третира-
ния кръвоносен съд. С Nd: YAG лазера могат ефикасно да се 

What is the principle of operation of the Nd: YAG laser?
The Nd: YAG laser (1064 nm) is the most advanced weapon 
for treatment of varicose veins and capillaries, vascular stars, 
telangiectasia and other vascular problems. Its principle of work 
is based on selective photothermolysis, the target structure for 
laser energy being haemoglobin (methemoglobin) in the blood. 
The energy absorbed by haemoglobin is absorbed by the blood 
located in the capillaries and converted to heat (reaching 70 
° C), which causes coagulation and destruction of the treated 
blood vessel. With the Nd: YAG laser, single or mesh forming 
mesh capillaries of the face and body can be efficiently removed, 

отстраняват единични или образуващи мрежа капиляри на 
лице и тяло, паякообразни вени с диаметър до 1,5 мм, вени 
по краката с диаметър 1-3 мм, вродени и придобити хеман-
гиоми и други кръвоносни съдове. За разлика от IPL тера-
пията, която е предназначена за лечение на повърхностни 
съдови лезии, Nd: YAG лазерът позволява да се въздейства 
на по-дълбоко разположени капиляри или намиращи се в труд-
но достъпни зони на лицето и тялото. IPL апаратите са 
по-ефективни при по-малки съдове на лицето и общо зачер-
вяване, като са необходими повече процедури в сравнение 
с лазера (4-5) с интервал 3-4 
седмици. 
Процедурата с Nd: YAG лазе-
ра е бърза, ефективна и без-
опасна. Усещането по време 
на третирането е като леко 
парване или убождане, което 
се приема добре от пациен-
тите. Лазерът разполага с 
модерна охлаждаща система, 
която свежда това усещане 
до минимум.

Колко процедури са необхо-
дими?
За отстраняване на малки и 
единични кръвоносни съдове 
обикновено е достатъчен 
само един сеанс. При по-го-
леми съдове или капилярна 
мрежа може да се наложат 
2-3 процедури, като интерва-
лът между тях е 4-6 седмици. 
Процедурата е безопасна, 
отсъства риск от белези 
или пигментации, постига се 
бърз и отличен естетичен 
резултат. Важно е стриктно 
да се спазват указанията на 
специалиста за правилна гри-
жа след третирането на кръвоносните съдове с Nd: YAG 
лазер.

Какви са страничните ефекти?
След процедурата се наблюдава зачервяване на кожата 
и лек оток, които изчезват в рамките на няколко часа. 
Кръвоносният съд след третирането променя цвета си, 
става сивкав и постепенно за около един месец напълно 
изчезва. Задължително е да се използва слънцезащитен 
продукт, когато процедурата се провежда през летния се-
зон, с оглед предпазване от поява на хиперпигментация. 

Противопоказания
Процедурите за премахване на разширени капиляри и други 
съдови лезии с Nd: YAG лазер са противопоказани при нали-
чие на кожни инфекции в третираната зона, някои систем-
ни заболявания, прием на определени медикаменти, бремен-
ност и кърмене.

НАЙ-МОДЕРНИЯТ АПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ
НА РАЗШИРЕНИ КАПИЛЯРИ И ВЕНИ 

THE MOST ADVANCED DEVICE TO REMOVE 
VARICOSE VEINS AND CAPILLARIES

spider veins with a diameter of up to 1.5 mm, leg veins 1-3 mm in 
diameter, congenital and acquired hemangiomas and other blood 
vessels.

Unlike IPL therapy, which is designed to treat superficial vascular 
lesions, the Nd: YAG laser allows it to act on deeper capillaries or 
in hard-to-reach areas of the face and body. IPL devices are more 
effective when treating smaller blood vessels of the face and red 
flushing and require more procedures than the laser (4-5) with an 
interval of 3-4 weeks.

The Nd: YAG laser procedure 
is fast, efficient, and safe. The 
sensation during treatment 
is like a slight stinging 
or pricking, which is well 
accepted by patients. The 
laser has a modern cooling 
system that minimizes this 
feeling.

How many procedures are 
needed?
Only one session is sufficient 
to remove small and single 
blood vessels. For larger 
vessels or a capillary 
network, 2-3 procedures may 
be required, with the interval 
between them 4-6 weeks. 
The procedure is safe, there 
is no risk of scarring or 
pigmentation, a quick and 
excellent aesthetic result is 
achieved. It is important to 
strictly follow the instructions 
of the specialist for proper 
care after treatment of blood 
vessels with Nd: YAG laser.

What are the side effects?
After the procedure, there 
might be skin erythema 
and slight swelling which 
disappear within a few 
hours. After the treatment, 
the blood vessel changes 
colour becomes greyish 
and gradually disappears 
for about a month. It is 

recommended to use a sunscreen product with a high SPF when 
the procedure is conducted during the summer season, in order 
to prevent the occurrence of hyperpigmentation.

Contraindications
Procedures for the removal of expanded capillaries and other 
vascular lesions with Nd: YAG laser are contraindicated in the 
presence of skin infections in the treated area, certain diseases, 
some medications, pregnancy and breastfeeding.

апаратураапаратура
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YORDANA DIMITROVA
“NeoEffect is the right 
place to emphasize my 

natural beauty.”

„НеоЕфект е правилното 
място да подчертая 

естествената си красота.“

ЙОРДАНА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНА, ВИЕ СТЕ КРАСИВА И УСПЕШНА 
БИЗНЕС ДАМА, НОСИТЕЛКА СТЕ И НА 
ТИТЛИТЕ МИСИС БЪЛГАРИЯ 2012 И БИЗНЕС 
ДАМА НА ГОДИНАТА 2015. КАКВИ КАЧЕСТВА 
СПОРЕД ВАС ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА 
СЪВРЕМЕННАТА ЖЕНА?
Харесвам яркия образ на Съвременната жена 
- амбициозна, интересна и готова да сбъдва 
мечтите си! Пред нея не стои въпросът дали 
да избира между семейство и кариера, а КАК да 
съчетае ролите си на майка, домакиня, съпру-
га, бизнес дама, приятелка... – така, че да се 
чувства в хармония със себе си и света около 
нея. Харесвам мисълта: „Да бъдеш щастлив оз-
начава да не бъдеш жертва на проблемите си, 
а да се превърнеш в автор на житейската си 
история!“ Съвременната жена е усмихната и 
позитивна, внимателно приоритизира ангажи-
ментите си и фокусира енергията си в желана-
та от нея посока.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НОВОТО 
БИЗНЕС НАЧИНАНИЕ НА ДИАНА ПЕТРОВА - 
ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ, С КОЯТО 
ТЯ РАЗДЕЛЯ КЛИНИЧНАТА ОТ САЛОННАТА 
ДЕЙНОСТ?
Поздравления за Диана Петрова и екипа й! Аз 
съм дългогодишен неин клиент и нямах търпе-
ние да посетя новата естетична клиника. Впе-
чатлена съм от модерния и елегантен декор, 
слънчевите кабинети, високия клас апаратура 
и козметика, добрите цени, професионализма, 
персоналното отношение и удобния паркинг. За 
мен е удоволствие да ги посещавам - имат го-
лям спектър от процедури, понякога обсъждаме 
кои са подходящи за мен, а друг път напълно им 
се доверявам - и винаги си тръгвам по-красива!

НА КАКВИ ПРОЦЕДУРИ ОТДАВАТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯТА 
СИ В НЕОЕФЕКТ? КОЯ ОТ ТЕРАПИИТЕ ВИ Е ЛЮБИМА И 
КАКВО ВИ НОСИ КАТО УСЕЩАНЕ И РЕЗУЛТАТИ?
НеоЕфект за мен е правилното място да се погрижа за 
себе си и да подчертая естествената си красота. До 
този момент аз нямам корекции по лицето, за което по-
лучавам комплименти, защото напо-
следък се нагледахме на красиви моми-
чета, които приличат на карикатура. 
Любима ми е терапията за лице с 
Venus Legacy, която оформя и скулпту-
рира неоперативно лицето. По време 
на процедурата се усеща приятно за-
топляне на лицето, съчетано с маса-
жиращи движения. Препоръчително е 
да се направят 4-6 процедури ударно 
(по една на седмица), но резултатът 
се усеща още след първата процеду-
ра. Чрез Venus Legacy кожата на ли-
цетo, шията и деколтето ми се стяга 
и витализира, изглаждат се фините 
линии и бръчки, редуцират се мастни 
натрупвания. Ефектът при мен е, че 
започвам да получавам комплименти 
колко свежа и тонизирана изглеждам. 
Чувствам лицето си по-стегнато, ко-
жата хидратирана и изгладена. Дами, 
препоръчвам процедурата!

БЯХТЕ ИЗБРАНА ЗА ЕДНА ОТ НАЙ-
ЕЛЕГАНТНИТЕ ДАМИ В БЪЛГАРИЯ, 
НОСИТЕЛКА СТЕ НА ПРИЗА МОДНА 
ИКОНА 2017, КАКВА Е ВАШАТА ТАЙНА 
ЗА БЕЗУПРЕЧНА ВИЗИЯ? 
За мен най-важният принцип е спазва-
нето на дрескода. Има огромно значе-
ние дали отивате на кафе с приятелка, 
на бизнес среща или на светско съби-
тие. Аз съм динамичен човек и поня-
кога ми се налага да съвместявам по 
няколко различни ангажимента на ден. 
Свикнала съм внимателно да ги пла-
нирам и често имам в колата допъл-
нителен плик с дрехи и обувки, които 
сменям в движение. Много харесвам 
една мисъл на Джани Версаче: „Не поз-
волявай на модата да те притежава, а 
сам реши кой искаш да бъдеш и какво 
искаш да изразиш с начина, по който 
се обличаш и по който живееш."

ВАШЕТО ПОЖЕЛАНИЕ КЪМ ЕКИПА НА 
ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ?
Пожелавам ви успех и удовлетворение 
на сцената на естетичната красота! 
Нека професионализмът ви бъде пътеводна светлина за 
всички нас, които държим на визията си и приемаме въз-
растта просто като една цифра! 

„ДА БЪДЕШ ЩАСТЛИВ 
ОЗНАЧАВА ДА НЕ БЪДЕШ 

ЖЕРТВА НА ПРОБЛЕМИТЕ 
СИ, А ДА СЕ ПРЕВЪРНЕШ В 

АВТОР НА ЖИТЕЙСКАТА СИ 
ИСТОРИЯ!“  

“BEING HAPPY MEANS NOT 
TO BE A VICTIM OF YOUR 

PROBLEMS, BUT TO BECOME 
AN AUTHOR OF YOUR LIFE 

STORY!”

YORDANA, YOU ARE A BEAUTIFUL AND SUCCESSFUL BUSINESS 
LADY, YOU ARE ALSO A HOLDER OF THE TITLES MRS BULGARIA 
2012 AND  BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2015. WHAT QUALITIES 
DO YOU THINK THE CONTEMPORARY WOMAN SHOULD POSSESS?
I like the vivid image of Contemporary Woman - ambitious, interesting 
and ready to make her dreams come true! It is not a question of choosing 
between a family and career, but how to combine her roles as mother, 
housewife, wife, business lady, friend ... - so that she feels in harmony with 
herself and the world around her. I like the thought: “Being happy means 
not to be a victim of your problems, but to become an author of your life 
story!” The modern woman is smiling and positive, carefully prioritizing her 
commitments and focusing her energy in the direction she desires.

WHAT ARE YOUR IMPRESSIONS OF THE NEW BUSINESS VENTURE 
OF DIANA PETROVA - AESTHETIC CLINIC NEOEFFECT, WITH WHICH 
SHE SEPARATES THE CLINICAL FROM THE SALON ACTIVITY?
Congratulations to Diana Petrova and her team! I have been a client for 
many years, and I am eager to visit the new aesthetic clinic. I am impressed 

by the modern and elegant dѓcor, the sunny cabinets, the high-
end equipment and cosmetics, the good prices, professionalism, 
the personal attitude and the convenient parking. It’s a pleasure to 
visit them - they have a wide range of procedures, sometimes we 
discuss which ones are right for me, and some times I just trust 
them in their decision and I always go home prettier than before!

WHICH PROCEDURES DO YOU PREFER IN 
NEOEFFECT? WHICH OF THE THERAPIES 
ARE YOUR FAVOURITE AND WHAT EMO-
TIONS AND RESULTS DO YOU GET OUT OF 
THEM?
Neo Effect for me is the right place to take care 
of myself and to emphasize my natural beauty. 
Until now, I have no corrections on the face for 
which I get compliments because lately, we 
have seen pretty girls who look like a cartoon. 
I love my face therapy with Venus Legacy, 
which shapes and sculpts the face. During the 
procedure, there is pleasant warming of the 
face, combined with massaging movements. 
It is advisable to do 4-6 procedures in a short 
period (one per week), but the result is visible 
even after the first procedure. Venus Legacy 
tightens and vitalizes the skin of the face and 
the neck, smooths fine lines and wrinkles, 
reduces fat deposits. The effect is that I begin 
to get compliments about how fresh and 
toned I look. I feel my face tighter, the skin 
is hydrated and smooth. Ladies, I recommend 
the procedure!

YOU WERE CHOSEN AS ONE OF THE MOST 
ELEGANT LADIES IN BULGARIA, YOU ARE 
THE WINNER OF THE FASHION ICON 2017 
PRIZE, WHAT IS YOUR SECRET FOR IMPEC-
CABLE VISION?
For me, the most important principle is to 
comply with the dress code. There is a 
difference whether you are going out for a 
coffee with a girlfriend, a business meeting 
or an event. I am a dynamic person and 
sometimes I have to deal with several different 
events a day. I am accustomed to planning 
them and often have in my car an extra bag of 
clothes and shoes that I change on the move. 
I really like Gianni Versace’s thought: “Do not 
let fashion get on top of you, it is up to you to 
decide whom you want to be and what do you 
want to express by the way you dress and the 
way you live.”

WHAT IS YOUR WISH TO THE TEAM OF 
AESTHETIC CLINIC NEOEFFECT?

I wish you success and satisfaction in the field of aesthetic 
beauty! Let your professionalism be a guiding light for all of us 
who take care of our look and think of age as just one number!

BEAUTY 
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RALITSA KRENNBAUER

“One of my favourite 
ways of relaxation is the 

day of the week when 
I’m in Aesthetic Clinic 

NeoEffect”

„Един от най-любимите 
ми начини за релаксация 
е моят ден от седмицата, 
когато съм в НеоЕфект.“

РАЛИЦА КРЕНБАУЕР

КАК БАЛАНСИРА В НАТОВАРЕНОТО СИ ЕЖЕДНЕВИЕ ЕДНА 
КРАСИВА И УСПЕШНА БИЗНЕС ДАМА? ТРУДНО ЛИ Е ДА 
СЕ ПОДДЪРЖА ХАРМОНИЯ В ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН 
АСПЕКТ?
Балансът е въпрос на вътрешно усещане и нагласа. Разков-
ничето за мен е в позитивния ми подход към всички и всичко 
в ежедневието. Това е ключът към хармонията в личен и про-
фесионален аспект. Допълнителен източник за постигане 
на баланс е нагласата ми да водя максимално здравословен 
и пълноценен начин на живот. Многоспектърни са сладости-
те, които си подарявам в тази връзка: полагам ежеседмич-
ни грижи за кожата и косата ми при едни от най-добрите 
професионалисти в съответната област, като се отнасям 
изключително сериозно към техните насоки, обичам да спаз-
вам правила и да следвам режими за здраве, като това в 
преходните сезони пролет и есен да вземам редовно храни-
телни добавки и витамини, веднъж в годината да направим 
със съпругът ми Аюрведа прочистващи програми. Но не пре-
небрегвам и храната за душата под формата на екзотични 
пътешествия, книги, които ме потапят в красотата на па-
ралелни светове, концерти, предпочитам класическа музика, 
всички онези малки неща, които можем да си подарим за бля-
сък и дълбочина в погледа. В крайна сметка, всичко в живота 
е въпрос на гледна точка: аз избирам винаги the bright side.

HOW DOES A BEAUTIFUL AND SUCCESSFUL BUSINESS 
LADY BALANCE HER BUSY EVERYDAY LIFE? IS IT DIFFICULT 
TO MAINTAIN HARMONY IN PERSONAL AND PROFESSIONAL 
TERMS?
Balance is a matter of inner feeling and attitude.
The key to me is in my positive approach to all and everything in 
everyday life. This is the exact key to harmony in a personal and 
professional aspect. An additional source for achieving balance 
for me is my mindset to lead and enjoy the maximum healthy 
and fulfilling lifestyle. In this regard there are so many things that 
I love doing to spoil myself: visiting once a week my cosmetics 
and hairdresser to take best care of my skin and hair.
It is a key to choose some of the best professionals in the field.
Further, I take very seriously all guidelines, I like to observe 
rules and follow health regimes, especially in the transitional 
spring and autumn seasons. I like taking food supplements and 
vitamins regularly, once a year we do with my husband Ayurveda 
detox programs. But I do not neglect the food for the soul under 
the form of exotic journeys, books that immerse me in the 
beauty of parallel worlds, concerts, I prefer classical music, all 
those little things that we can give ourselves for brilliance and 
depth of our eyes.
After all, everything in life is a matter of perspective: I choose 
always the bright side.

„БАЛАНСЪТ Е ВЪПРОС НА ВЪТРЕШНО УСЕЩАНЕ И 
НАГЛАСА. РАЗКОВНИЧЕТО ЗА МЕН Е В ПОЗИТИВНИЯ 

МИ ПОДХОД КЪМ ВСИЧКИ И ВСИЧКО В ЕЖЕДНЕВИЕТО. 
ТОВА Е КЛЮЧЪТ КЪМ ХАРМОНИЯТА В ЛИЧЕН И 

ПРОФЕСИОНАЛЕН АСПЕКТ.“  

“BALANCE IS A MATTER OF INNER FEELING AND ATTI-
TUDE. THE KEY TO ME IS IN MY POSITIVE APPROACH TO 

ALL AND EVERYTHING IN EVERYDAY LIFE. THIS IS THE 
EXACT KEY TO HARMONY IN A PERSONAL AND PROFES-

SIONAL ASPECT. ”
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Тя е онези жени, които приковават погледите 
още в мига, в който влязат в стаята. Независи-
мо колко много хора има наоколо, човек не може 
да откъсне очи от нея. Тя е Ралица Кренбау-
ер - жена, излъчваща класа, с аристократична 
осанка и усмивка, към която не можете да ос-
танете безразлични. Тя е всичко това и много 
повече. Ралица е личност, постоянно стремя-
ща се към самоусъвършенстване, амбициозна и 
успешна съвременна жена, която съчетава ра-
ботата си като управляващ директор на теле-
визията в метрото „Ню Левъл Ченъл“ с ролята 
си на съпруга и майка.

She is one of those women who attract attention 
the moment they enter the room. No matter how 
many people are there in the room, you cannot 
take your eyes off her. She is Ralitsa Krannbauer, 
a woman with a class, an aristocratic figure and a 
smile that you cannot remain indifferent to. She is 
all that and much more. Ralitsa is a person who is 
constantly seeking self-improvement, an ambitious 
and successful modern woman who combines her 
work as managing director of  New Level Channel 
television station with her role as wife and mother.

БЕЗСПОРНО ДНЕС СТРЕСЪТ Е НАШ ПОСТОЯНЕН 
СПЪТНИК. КАКВИ СА ВАШИТЕ НАЧИНИ ЗА 
РЕЛАКСАЦИЯ И ЗАРЕЖДАНЕ С НОВА ПОЗИТИВНА 
ЕНЕРГИЯ?
Смехът. Имам щастието да съм заобиколена от пре-
красни приятели с невероятно чувство за хумор, с които 
редовно бършем сълзи от смях. Вярвам в това, че добро-
то чувство за хумор и самоирония са характерни черти 
на интелегентните и успели хора. Освен, че е здраве, сме-
хът повишава и мотивацията, и ми помага да добавя още 
един позитивен щрих към натовареното ми ежедневие.
Друг начин да си заредя батерията с позитивна енергия 
за мен е плуването. Усещането за лекота и безвремие, 
докато плувам, фактът, че не ми звъни телефона работно, 
както и това, че мога да си чуя и подредя мислите, не мо-
гат да се сравнят с нищо друго. След плуване имам усеща-
нето, че не стъпвам на земята от лекота и блаженство. 
Безспорно един от най-любимите ми начини за релакса-

UNDOUBTEDLY TODAY, STRESS IS OUR CONSTANT COM-
PANION. WHAT ARE YOUR WAYS TO RELAX AND RECHARGE 
WITH A NEW POSITIVE ENERGY?
Laughter. I am fortunate to be surrounded by wonderful friends 
with an incredible sense of humor, with whom we regularly 
wipe tears of laughter. I believe that a good sense of humor 
and self-irony are characteristic features of intelegentnite and 
successful people. Besides being healthy, laughter increases 
motivation, and helps me add another positive touch to my busy 
daily routine.
Another way to recharge my battery with positive energy for 
me is swimming. The feeling of lightness and timelessness 
while swimming, the fact that my phone does not ring and that 
I can hear and sort out my thoughts cannot be compared with 
anything else. After swimming I have the feeling that I do not 
step on the ground filled with this lovely feeling of lightness 
and bliss. Undoubtedly one of my most favorite ways to relax 
is my day of the week (every week) when I am in Neo Effect 



BEAUTY ЕФЕКТ PAGE 26 PAGE 27 BEAUTY ЕФЕКТинтервюинтервю

ция е моят ден от седмицата (всяка 
седмица), когато съм в НеоЕфект. 
Отнасям се към часовете ми за под-
дръжка на кожата, като към ходене-
то на работа и не си позволявам да 
ги пропускам. Следвам график, опре-
делен от Диди Петрова, като всяка 
седмица правим различни, допълващи 
се процедури, посветени на поддър-
жането на тонус и здраве за кожата 
на лицето и тялото ми.

ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГРИЖИ 
ЗА ВАШАТА ВИЗИЯ НА ДИАНА 
ПЕТРОВА И НЕЙНИЯ ЕКИП ОТ 
СПЕЦИАЛИСТИ В ЕСТЕТИЧНА 
КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ?
Диана Петрова е име в козметичния 
бранш в България с дългогодишен 
опит, натрупан не само в страна-
та ни, но и във Франция и Италия. 
Познавам Диди от много години и 
смея да се похваля, че кожата ми е 
изключително доволна и щастлива 
от това наше приятелство. В до-
пълнение към професионалния подход 
и опит на Диди, естетична клини-
ка НеоЕфект разполага и с едни от 
най-новите машини за поддръжка на 
кожата, което за мен е разковниче-
то към сияйния здравословен вид на 
кожата ми.

ИМАТЕ ЛИ ЛЮБИМА ТЕРАПИЯ, 
КОЯТО БИХТЕ ПРЕПОРЪЧАЛИ НА 
ВАШИ БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ?
Всички терапии, които Диди Петро-
ва избира за моите конкретни нужди, 
са ми любими. Редуваме лазерни про-
цедури за подмладяване с различни 
маски, карбонов пилинг с Hydra Facial, 
Jet Plasma Lift с Venus Legacy и други. 
Признавам си, че до такава степен 
се доверявам на Диди, че не следя в 
детайли какво ми прави. Редът и на-
ситеността на всяка една от проце-
дурите определя Петрова, корифеят 
в областта. Аз само се наслаждавам 
на изпълнението и на крайния ефект 
върху кожата ми. 

КАКВИ СА ВАШИТЕ МАЛКИ ТАЙНИ ЗА ПЕРФЕКТЕН 
ВЪНШЕН ВИД?
Перфектният външен вид е въпрос на стилно излъчване: 
елегантен силует, задължително сако или стилна рокля и 

шал. А моята допълнителна тайна е в добрия крем. Оби-
чам да ползвам хранителни кремове за сияйна кожа. В еже-
дневието почти не ми се налага да ползвам грим, освен 
спирала и малко гланц за устни. Всичко това е благодаре-
ние на грижата за здравословния вид на кожата ми.

КАКВО БИХТЕ ПОСЪВЕТВАЛИ ДАМИТЕ, КОИТО ИСКАТ 
ДА ИЗГЛЕЖДАТ БЕЗУПРЕЧНО, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ВЪЗРАСТТА СИ?
Да се доверят на доказано име в козметичния бранш, каква-
то е Диди Петрова. Оттам нататък е важна само последо-
вателността и отделянето на време за себе си. Веднъж в 
седмицата е добра честота за постигане на здравословен 
сияен тен на кожата.

ВАШЕТО ПОЖЕЛАНИЕ КЪМ ЕКИПА НА ЕСТЕТИЧНА 
КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ.
Пожелавам им да продължават да следват световните 
тенденции, за да могат да творят чудеса с нашите кожи, 
а за нас остава насладата от постигнатите резултати 
вследствие на професионалното им отношение.

„Undoubtedly one of my most 
favorite ways to relax is my day 
of the week (every week) when I 

am in NeoEffect Clinic“

Безспорно един от най-
любимите ми начини за 

релаксация е моят ден от 
седмицата (всяка седмица), 

когато съм в НеоЕфект

Clinic. I refer to my skin care 
appointments as seriously as going 
to work and I don’t allow myself to 
miss them. I follow a schedule set 
by Diana Petrova, every week we 
make different, complementary 
procedures dedicated to 
maintaining the excellent tone and 
healthy skin appearance of my 
face and body.

WHY DID YOU CHOOSE TO 
TRUST DIANA PETROVA AND 
HER TEAM OF SPECIALISTS IN 
AESTHECLINIC NEOEFFECT FOR 
THE PROFESSIONAL CARE FOR 
YOUR VISION?
Diana Petrova is a name in the 
cosmetic industry in Bulgaria with 
an impressive long experience 
gained not only in our country but 
also in France and Italy. We know 
each other with Didi for many years 
and I dare to state that my skin is 
extremely happy and satisfied with 
this close friendship. In addition 
to the professional approach and 
experience of Didi, Aestheclinic 
NeoEffect has some of the latest 
skin care machines, which for me 
is the key combination to achieve 
and maintain the radiant healthy 
look of my skin.

DO YOU HAVE A FAVORITE THER-
APY THAT YOU WOULD RECOM-
MEND TO YOUR FRIENDS AND 
FAMILY?
All therapies that Didi Petrova 
chooses for my specific needs 
are my favourites. We alternate 
laser rejuvenation treatments with 
various masks, carbon peelings 
with Hydra Facial, Jet Plasma Lift 
with Venus Legacy and many more 
different procedures. I confess that 
I trust Didi so much that I do not 
follow in detail what she does to 
my skin. The order and intensity of 
each of the procedures are being 
determined by Petrova. I only enjoy 

the performance and the ultimate effect on my skin.

WHAT ARE YOUR LITTLE SECRETS FOR A PERFECT LOOK?
The perfect appearance is a matter of a stylish appearance: an 
elegant silhouette, a mandatory jacket or a stylish dress and 

always a matching scarf.
Another little extra secret of mine is in the good cream. I like to 
use nourishing creams for radiant skin. In everyday life I hardly 
use makeup, except mascara and a nude lip gloss. I can afford 
all this thanks to the exclusive care for my skin and the healthy 
look that we achieve thanks to my friend Diana Petrova.

WHAT WOULD YOU ADVISE LADIES WHO WANT TO LOOK 
FLAWLESS REGARDLESS OF THEIR AGE?
My advise is to trust a proven name in the cosmetic industry, such 
as Diana Petrova. Once you have found your cosmetic fairy you 
can trust, it is important only the sequence and to manage your 
schedule on a way to find time for spoiling yourself. Once a week 
is a good frequency to achieve a healthy radiant skin complexion.

WHAT DO YOU WISH TO THE TEAM OF AESTHETIC CLINIC 
NEOEFFECT?
I wish them to continue to follow the world tendencies in order 
to be able to continue creating miracles with our different types 
of skin, and for us remains the delight of the results achieved as 
a consequence of their professional attitude.
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ПРЕЦИЗНАТА ДИАГНОСТИКА В СЪЧЕТАНИЕ С ДОБРАТА ИНФОРМИРАНОСТ СА НАЙ-ВАЖНОТО СРЕДСТВО ЗА ЗДРАВЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ НА ДКЦ 

„НЕОКЛИНИК”. МОДЕРНИЯТ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ОСИГУРЯВА ДОСТЪП ДО НАЙ-ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НАЙ-ИНОВАТИВ-

НАТА АПАРАТУРА ЗА ДИАГНОСТИКА. ПЪТЯТ, ПО КОЙТО ВЪРВИ ДКЦ „НЕОКЛИНИК” Е ОСЕЗАЕМО ПОВИШЕНО КАЧЕСТВО НА ЗДРАВНАТА УСЛУГА.

PRECISION DIAGNOSTICS COMBINED WITH GOOD AWARENESS IS THE MOST IMPORTANT HEALTH TOOL FOR NEOCLINIC DCC PATIENTS. THE ADVANCED 

DIAGNOSTIC AND CONSULTING CENTRE PROVIDES ACCESS TO THE BEST SPECIALISTS AND THE MOST INNOVATIVE DIAGNOSTIC EQUIPMENT. THE ROAD 

THAT NEOCLINIK IS ON IS THE HIGHLY IMPROVED QUALITY OF THE HEALTH SERVICE.

АТАНАС ТУМАНОВ

ATANAS TUMANOV
„В ЦЕНТЪРА НА ВСИЧКИ НАШИ УСИЛИЯ Е ПАЦИЕНТЪТ“

“AT THE HEART OF ALL OUR EFFORTS IS THE PATIENT”

АТАНАС ТУМАНОВ
АTANAS TUMANOV
Атанас Туманов, изпълнителен директор на ДКЦ „Неоклиник“ ЕАД. Г-н Туманов прите-
жава магистърски степени Здравен мениджмънт и Финанси, с над 15 години опит в 
сферата на здравеопазването, като е работил както в държавния, така и в частния 
сектор. Преди да приеме предложението да стане изпълнителен директор на ДКЦ
„Неоклиник“ ЕАД е заемал поста Управител в Университетска многопрофилна болница 
за активно лечение „Аджибадем Сити Клиник“ ЕООД. Работил е като главен експерт 
в НЗОК, както и в СБАЛ по кардиология, Варна. Участвал е в най-успешния здравен 
проект в България – Сити Клиник, който през 2016 г. става част от групата лечебни 
заведения „Аджибадем“.

Atanas Tumanov, Executive Director of Neoclinik EAD. Mr Tumanov holds a Master‘s degree in 
Health Management and Finance, with more than 15 years of experience in health care, has 
worked in both the state and the private sector. Prior to accepting the proposal to become CEO 
of Neoclinik EAD, he held the position of Manager at the University Hospital for Active Treatment 
„Acibadem City Clinic“ EOOD. He has worked as a chief expert at the National Health Insurance 
Fund, as well as at the SBAL in Cardiology, Varna. He has participated in the most successful 
health project in Bulgaria - City Clinic, which in 2016 becomes part of the group of medical 
facilities „Acibadem“.

Г-Н ТУМАНОВ, С КАКВО ДКЦ „НЕОКЛИНИК“ СЕ ОТЛИЧАВА 
ОТ ОСТАНАЛИТЕ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ У НАС?
ДКЦ „Неоклиник“ е частно лечебно заведение за доболнична 
помощ, създадено със 100% български инвестиции. Наша-
та амбиция е да се превърнем в лидери и новатори в ця-
лостния процес на диагностика, лечение и грижа за паци-
ента. Висок професионализъм, модерна апаратура, човешко 
отношение са в основата на нашия успех. В центъра на 
всички наши усилия е пациентът. Нашият екип е основата 
на нашия успех. Ние вярваме, че любовта към това, което 
правим, е ключът към успеха. Наше задължение е да пред-
ложим на пациентите ни най-добрата грижа, персонално 
отношение и висок професионализъм. Осезаемо повишено 
качество на здравната услуга е пътят, по който вървим.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ЗДРАВНИ 
ПАКЕТИ И КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ТЯХ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ?
ДКЦ „Неоклиник“ е лидер в сферата на здравеопазване за 
извършване на профилактични прегледи. Екипът на „Нео-
клиник“ е разработил специални профилактични пакети съ-
образени с пола, възрастта и професията на пациентите. 
Така изработените профилактични пакети се предлагат 
на застрахователни фондове и фирми в София и региона, 
за да достигнат до по-голям брой жители. Извършване-
то на профилактични прегледи ежегодно е в основата на 
ранната диагностика на онкологични, сърдечносъдови и 
неврологични заболявания. Ранната диагностика на този 
вид заболявания спомага за тяхното лечение и повишава 
качеството на живот на пациентите.

ЗАЩО НИЕ ПАЦИЕНТИТЕ ДА СЕ ДОВЕРИМ
НА ДКЦ „НЕОКЛИНИК“?
Основното, с което се отличаваме е комплексността в об-
служването на пациентите ни. Разполагаме с 50 лекари в 
над 25 клинични специалности, които прилагат личен подход 
към всеки пациент. ДКЦ „Неоклиник“ е лечебно заведение, 
което дава достъп на пациентите си до модерна апаратура 
и световните тенденции в диагностиката и терапията.

ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА „НЕОЕФЕКТ“ Е ЧАСТ ОТ 
МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР. БИХТЕ ЛИ СПОДЕЛИЛИ ВАШИТЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ВИ С Г-ЖА ДИАНА 
ПЕТРОВА, СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ НА КЛИНИКАТА?
С г-жа Петрова си партнираме сравнително отскоро, но 
основното впечатление, което имам от работата ми с 
нея е висок професионализъм и безкомпромисност в рабо-
тата. Желание за въвеждане на нови модерни технологии 
и процедури. Естетичната клиника допълва дейностите 
на ДКЦ „Неоклиник“ и дава завършеност на целия проект 
на ДКЦ „Неоклиник“, а именно комплексно обслужване на 
нашите пациенти.

ВАШЕТО ПОЖЕЛАНИЕ КЪМ ЕКИПИТЕ НА ДКЦ 
„НЕОКЛИНИК“ И ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА „НЕОЕФЕКТ“.
Моето пожелание към всички специалисти в екипите на 
ДКЦ „Неоклиник“ и „НеоЕфект“ е да бъдат здрави и да про-
дължават да работят със същия висок професионализъм 
и ентусиазъм. 

MR TOUMANOV, WHAT DOES DISTINGUISH DCC “NEOCLINIK” 
FROM THE OTHER MEDICAL CENTRES IN OUR COUNTRY?
Neoclinik is a private medical institution for health care, created 
with 100% Bulgarian investments. Our ambition is to become 
leaders and innovators in the overall process of diagnostics, 
treatment and patient care. High professionalism, modern 
equipment, personal attention are the basis of our success. At 
the centre of all our efforts is the patient. Our team is in the 
heart of our success. We believe that love for what we do is 
the key to success. Our duty is to offer our patients the best 
care, personal attention and high professionalism. Significantly 
improved quality of health service is the way we go.

WHAT HEALTHCARE PACKAGES DO YOU OFFER AND WHAT 
ARE THEIR BENEFITS TO PATIENTS?
Neoclinik is a leader in the field of healthcare for prophylactic 
examinations. The team of Neoclinik developed special 
prophylactic packages tailored to the gender, age and occupation 
of the patients. The packages are available to insurance funds 
and companies in Sofia and the region to reach a larger number 
of residents. Performing preventive examinations annually is the 
basis of early diagnostics of oncological, cardiovascular and 
neurological diseases. Early diagnosis of this type of diseases 
helps in their treatment and increases the quality of life of patients.

WHY SHOULD THE PATIENTS TRUST NEOCLINIC DCC?
The main thing that distinguishes us is the complexity of our 
services for the patients. We have 50 doctors in over 25 clinical 
specialities that apply a personal approach to each patient. 
Neoclinik is a medical institution that gives patients access to 
modern equipment and world trends in diagnostics and therapy.

AESTHETIC CLINIC “NEOEFFECT” IS PART OF THE MEDICAL 
CENTRE. WOULD YOU SHARE YOUR IMPRESSIONS OF YOUR 
COOPERATION WITH MRS DIANA PETROVA, OWNER AND 
MANAGER OF THE CLINIC?
We have been working with Mrs Petrova since recently. For that 
period I have been impressed by her high professionalism and 
uncompromising work. Her willingness to introduce new advanced 
technologies and procedures. The aesthetic clinic complements 
the activities of Neoclinik DCC and completes the whole project 
of Neoclinik DCC - the complex service of our patients.

YOUR WISH TO THE NEOCLINIC MEDICAL CENTER AND THE 
AESTHETIC CLINIC “NEOEFFECT”.
My wish to all the specialists in the teams of Neoclinik and 
NeoEffect is to be healthy and to continue working with the 
same high professionalism and enthusiasm.
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ЛОРА КОСТОВА
LAURA KOSTOVA

ГАБРИЕЛА ДОЙЧИНОВА
GABRIELA DOICHINOVA

Laura Kostova, a receptionist at Aesthetic Clinic NeoEffect.
Лора Костова, рецепционист в естетична клиника НеоЕфект. 

Габриела Дойчинова, козметик в естетична клиника НеоЕфект. Притежава 19-годишен опит в областта на ко-
зметиката, успешно е преминала редица сертифицирани курсове, ежегодно участва в козметологични семинари 
и конференции. 
Gabriela Doychinova, a cosmetician at the Aesthetic Clinic NeoEffect. She has 19 years of experience in the field of 
cosmetics, has successfully passed a number of certified courses, participates annually in cosmetological seminars and 
conferences.

ЛОРА, КАК ИЗБРАХТЕ ДА РАБОТИТЕ ЗА Г-ЖА ДИАНА 
ПЕТРОВА?
Избрах да работя за г-жа Диана Петрова, защото веднъж 
докоснала се до нейния професионализъм, за 
мен беше призвание да стана част от екипа 
й. Г-жа Петрова е наистина изключителен 
професионист както като управител, така 
и като козметолог. 

С КАКВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
СЕ СБЛЪСКВАТЕ В
РАБОТАТА СИ? 
В нашата сфера всеки ден се налага да об-
щуваме с много и различни хора. Задължение 
на истинския професионалист е да даде 
адекватна информация за предлаганите 
процедури, да организира времето на клиен-
та възможно най-рационално и комфортно. 
Прави ми впечатление, че в динамичното ни 
съвремие всеки клиент преди да си запише 
час за дадена процедура иска да е максимал-
но информиран. Затова е необходимо в един 
кратък телефонен разговор да се предста-
ви максимум информация за това, която го 
интересува. Аз трябва да познавам всяка 
една процедура, за да мога да отговоря на 
въпросите, свързани с нея, както и какви са 
ползите и страничните ефекти. Предизвика-
телство е да консултирам клиента по теле-
фона, да го подготвя за това какво да очаква 
и като дойде в клиниката наистина да оста-
не доволен от съответната терапия и високия професио-
нализъм на нашите специалисти. Доверието на клиентите 
се печели с точност, адекватност и лично отношение.

LAURA, HOW DID YOU CHOOSE TO WORK FOR MRS DIANA 
PETROVA?
I chose to work for Mrs Diana Petrova, because I was touched 

by her professionalism, from that moment 
on I decided to become a part of her 
team. Mrs Petrova is a truly exceptional 
professional as a manager as well as a 
cosmetologist.

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE IN 
YOUR WORK?
In our field of work every day we have to 
communicate with many different people. 
It is the duty of the real professional to 
provide adequate information about 
the aesthetic and cosmetic procedures 
we offer, to organize the client‘s time in 
the clinic as rationally and comfortably 
as possible. It seems to me that in our 
dynamic times every client wants to 
be fully informed before he decides to 
undergo a certain procedure. Therefore, 
it is necessary to provide maximum 
information about the therapy that interests 
him in a short telephone conversation. I 
have to be familiar with each procedure 
so I can answer all the questions about 
the benefits and the side effects. The 
challenge is to advise the client over the 
phone, to prepare him for what to expect 

and when he comes to the clinic to be really satisfied with the 
therapy and the high professionalism of our specialists. Customer 
trust is won with accuracy, adequacy and personal attention.

ГАБРИЕЛА, ЗАЩО РЕШИХТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА 
ПРЕДСТОЯЩИЯ КУРС „РЪЧНА ПЛАСТИКА НА ЛИЦЕ“?
Преди 5-6 години посетих курс по антиейджинг пластика на 
лице (Rejuvance), който предизвика сериозния ми интерес. За 
съжаление тогава в България нямаше подоб-
но обучение, най-близкото беше в Румъния. 
Реших да се запиша за обучението „Ръчна 
пластика на лице“, тъй като имаме клиен-
ти, които не желаят инжекционни или апа-
ратни процедури. Разбира се, има и такива, 
при които поради здравословни проблеми 
не може да се използва апаратура и за тях 
ръчната пластика е отлична алтернатива. 
Надявам се, че ще бъда в полза на всички 
наши клиенти, които искат да се проти-
вопоставят на стареенето по напълно ес-
тествен начин. 

КАКВИ КАЧЕСТВА ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖА-
ВА ИСТИНСКИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИСТ?
Ако човек не гледа и не търси красивото, 
той не може да расте и да се развива. Ди-
ана Петрова е прекрасен учител, от кого-
то получих много познания и увереността 
да ги прилагам на практика. Истинският 
професионалист трябва да има цел, да вър-
ви неуморно към нея и да я постигне. Винаги 
трябва да проявява персонално отношение 
към всеки клиент, да съобрази неговите 
специфични проблеми на кожата и да му 
предложи най-добрите професионални тера-
пии и продукти за домашна грижа.

GABRIELA, WHY HAVE YOU DECIDED TO SIGN UP FOR THE 
UPCOMING “HAND SCULPTING OF THE FACE” COURSE?
5-6 years ago I attended a Rejuvance course of anti-age sculpting 

of the face, which provoked my serious 
interest. Unfortunately, there was no such 
training in Bulgaria, the closest one was in 
Romania. I decided to enrol for the “Hand 
sculpting of the face” training because 
we have clients who do not want invasive 
procedures. There are, of course, clients 
which, due to health problems, can not 
undergo invasive procedures and hand 
sculpting is an excellent alternative for 
them. I hope that I will be in favour of all 
our customers who want to fight ageing in a 
completely natural way.

WHAT QUALITIES SHOULD THE REAL 
PROFESSIONAL POSSESS?
Without beauty in our life, there will be 
no progress and personal development. 
Diana Petrova is a wonderful teacher, from 
whom I have got a lot of knowledge and 
the confidence to use it in my practice. The 
real professional must have a goal and be 
determined to do everything to achieve it. 
He should always have a personal attitude 
towards each client, address his specific 
skin problems and offer him the best 
professional therapies and home care 
products.

“Loving beauty is a 
question of taste. 

Making beauty is art.  “

„Да обичаш 
красотата е вкус.

Да създаваш красота
е изкуство.“ 

“Hand sculpting tech-
nique is an alternative 
to invasive procedures”

„Ръчната пластика 
на лице е алтернатива 

на инвазивните 
процедури.“

A TRUE PROFESSIONAL SHOULD STRIVE FOR CONSTANT DEVELOPMENT 

AND ENRICHMENT OF HIS KNOWLEDGE. TO SET GOALS, AND EACH 

ACHIEVED ONE TO BE A STEP AHEAD. THIS IS THE OPINION OF LAURA 

KOSTOVA, WHO HAS GRADUATED IN INFORMATICS AT „NEOFIT RILSKI“ 

UNIVERSITY AND TODAY IS PART OF THE WONDERFUL TEAM OF AESTHETIC 

CLINIC NEOEFFECT.

ЕДИН ИСТИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТ ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИ КЪМ ПО-

СТОЯННО РАЗВИТИЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ПОЗНАНИЯТА. ДА СИ ПОСТАВЯ 

ЦЕЛИ, И ВСЯКА ПОСТИГНАТА ТАКАВА ДА БЪДЕ ЕДНО СТЪПАЛО НАПРЕД. 

ТОВА Е МНЕНИЕТО НА ЛОРА КОСТОВА, КОЯТО Е ЗАВЪРШИЛА Е СПЕЦИ-

АЛНОСТ ИНФОРМАТИКА В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, А ДНЕС Е ЧАСТ ОТ 

ПРЕКРАСНИЯ ЕКИП НА ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ.

РЪЧНАТА ПЛАСТИКА НА ЛИЦЕ Е УНИКАЛЕН МЕТОД, КОЙТО ПОЗВОЛЯ-
ВА РЕМОДЕЛИРАНЕ НА ЛИЦЕВИЯ ОВАЛ, ИЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИТЕ И 
ВИДИМО ПОДМЛАДЯВАНЕ ПО НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН. ГАБРИЕЛА 
ДОЙЧИНОВА Е ИЗБРАЛА ДА ЗАВЪРШИ ТОЗИ СПЕЦИАЛЕН КУРС, ЗА ДА 
ПРЕДЛОЖИ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ИСТИНСКА АЛТЕРНАТИВА НА ИНВА-
ЗИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ.

HAND SCULPTING OF THE FACE IS A UNIQUE METHOD THAT ALLOWS 

REMODELLING OF THE FACIAL OVAL, SMOOTHING OF THE WRINKLES 

AND VISIBLE REJUVENATION IN A COMPLETELY NATURAL WAY. GABRIELA 

DOICHINOVA HAS CHOSEN TO COMPLETE THIS SPECIAL COURSE TO OFFER 

HER CLIENTS A REAL ALTERNATIVE TO INVASIVE PROCEDURES.
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Д-Р ЕЛИ КОЕВА
DR. ELI KOEVA
Д-р Ели Коева, дерматолог. Завършила е МУ - София със специалност Дерматовене-
рология (1999 г.) и от 2000 г. се занимава с естетична дерматология и медицинска 
козметика. Д-р Коева непрекъснато посещава международни конгреси, обогатява по-
знанията си и се стреми да е информирана за последните новости в областта на 
естетичната медицина, за да е максимално ефективна в работата си.

Dr Eli Koeva,  dermatologist. She graduated from Sofia Medical University with speciality 
Dermatovenereology (1999) and since 2000 she is engaged in aesthetic dermatology and 
medical cosmetics. Dr Koeva constantly visits international congresses, enriches her knowledge 
and strives to be informed about the latest developments in aesthetic medicine in order to be as 
effective as possible in her work.

Д-Р КОЕВА, КАКВИ СА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЕС-
ТЕТИЧНИЯ ДЕРМАТОЛОГ?
Предизвикателствата са доста, тъй като естетичната 
медицина се развива бързо и предоставя много възможнос-
ти за подобряване визията на пациентите. За съжаление 
в дерматологията нещата се случват малко по-бавно, за-
щото хората все още не разбират, че освен постигане на 
красиви естетични резултати, същевременно ги и лекува-
ме, т.е. визирам например лечение на розацея или акне, а 
след определена възраст - не просто поставяне на филъри, 
ботулинов токсин или мезотерапия, но и лечебен ефект. 
Днес мезотерапия се прилага не само като антиейдж те-
рапия, вече има мезотерапевтични процедури за лечение 
на т.нар. феномен на Кьобнер при псориазиса. 

КОИ СА НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЕСТЕТИЧНАТА 
МЕДИЦИНА? 
През последните години се наложи тенденцията за мак-
симална естественост при естетичните процедури. С 
най-голямо приложение днес са следните процедури: по-
ставяне на филъри, инжектиране на ботулинов токсин и 
мезотерапия, като прилаганите продукти са максимално 

DR KOEVA, WHAT CHALLENGES IS FACING THE AESTHETIC 
DERMATOLOGIST?
The challenges are a lot because aesthetic medicine is developing 
rapidly and provides many opportunities to improve patients‘ look. 
Unfortunately, in dermatology, things are happening a bit slower 
because people still do not understand that besides achieving 
beautiful aesthetic results, we also heal them, for example, 
treating rosacea or acne, and after a certain age - not just filler, 
botulinum toxin or mesotherapy, but also a healing effect. Today 
mesotherapy is applied not only as an anti-age therapy, but there 
are also already mesotherapeutic procedures for the treatment of 
the Kobenhner‘s phenomenon in psoriasis.

WHAT ARE THE LATEST TRENDS IN AESTHETIC MEDICINE?
In recent years, there has been a tendency for achieving a natural 
result in aesthetic procedures. The most wanted procedures today 
are the following: filler insertion, botulinum toxin injection and 
mesotherapy. The products are free from harmful ingredients. Of 
course, the professionalism of the specialist is crucial, because 
he must choose the most appropriate procedure for the particular 
patient and draw up the right program. It is necessary to achieve 
the final result, without any excessive interventions. The chemical 

изчистени от вредни съставки. Разбира се, изключител-
но важен е професионализмът на съответния специалист, 
който трябва да избере най-подходящата процедура за кон-
кретния пациент и да състави правилната програма. Необ-
ходимо е внимателно да се върви към крайния резултат, без 
някаква свръхнамеса. Химичните пилинги, с които работим 
в естетична клиника НеоЕфект съдържат мощни активни 
съставки, но са много щадящи и без излющване на кожата. 
Превенцията е изключително важна и трябва да започне 
още в млада възраст. Необходимо е да мислим холистично, 
да се придържаме към природосъобразен начин на живот, да 
се грижим за хигиената и здравето на кожата си, като ва-
жен елемент е ежедневното използване на правилните
козметични продукти. 

КОИ СА НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ В 
КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ?
В момента най-търсени са процедурите за коригиране на 
обемите и подобряване на лицевия контур, повдигане на 
веждите с помощта на ботулинов токсин, скулптуриране 
на лицето с филъри и мезотерапия за лечение на косопад. 
Разбира се, подходът е строго индивидуален, т.е. избира се 
най-подходящата процедура в зависимост от проблемите 
на конкретния пациент. 

КАКВИ СА ВПЕЧАТЛЕНИЯТА ВИ ОТ ТАЗГОДИШНИЯ 
СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА, 
КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ В МОНАКО?
И тази година в Монако бяха представени най-новите 
технологии в областта на естетичната медицина и бе 
обърнато внимание на водещата тенденция за максимал-
на естественост при естетичните корекции. Бяха демон-
стрирани много нови техники на инжектиране, както и ино-
вативни филъри за скулптуриране на лицето. 

ДНЕС ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА СЕ РАЗВИВА С БЪРЗИ ТЕМ-
ПОВЕ И ПРЕДОСТАВЯ МАКСИМАЛНО ЩАДЯЩИ РЕШЕНИЯ ЗА 
МЛАДОСТ И КРАСОТА. ЗА НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТАЗИ 
СФЕРА НА МЕДИЦИНАТА РАЗГОВАРЯМЕ С Д-Р ЕЛИ КОЕВА.

TODAY, AESTHETIC MEDICINE IS DEVELOPING AT A RAPID 
PACE AND PROVIDES THE MOST GENTLE SOLUTIONS FOR 
YOUTH AND BEAUTY. WE TALK TO DR ELI KOEVA ABOUT THE 
LATEST TRENDS IN THIS FIELD OF MEDICINE.

„Ранната превенция 
на признаците 
на стареене е 

изключително 
важна.“

“Early 
prevention of 

signs of ageing 
is extremely 
important”

peels that we use in Aesthetic Clinic NeoEffect contain powerful 
active ingredients but are very gentle to the skin and do not cause 
exfoliation. Prevention is extremely important and should start at a 
young age. We need to think holistically, stick to a natural way of 
life, take care of the hygiene and health of our skin. An essential 
element of the skincare is the daily use of the right cosmetic 
products.

WHICH ARE THE MOST WANTED AESTHETIC PROCEDURES 
AT AESTHETIC CLINIC NEOEFFECT?
Currently, the procedures for volume correction and improvement 
of facial contour, eyebrow lift using botulinum toxin, sculpting the 
face with fillers and mesotherapy for the treatment of hair loss 
are the most sought after. Of course, the approach is strictly 
individual. The most appropriate procedure is chosen depending 
on the problem.

WHAT ARE YOUR IMPRESSIONS OF THIS YEAR‘S WORLD 
CONGRESS OF AESTHETIC MEDICINE HELD IN MONACO?
This year, the latest aesthetic medicine technologies were 
presented in Monaco, and attention was paid to the leading 
trend of natural look in aesthetic corrections. Many new injection 
techniques, as well as innovative face sculpting fillers, have been 
demonstrated.

интервю интервю
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Мохамед Ибрахим е кинезитерапевт в естетична клиника НеоЕфект. Завършил е 
НСА – София през 1993 г., специалност Кинезитерапия. Интересува се и е работил 
по проект „Кинезитерапия и китайски традиционни методи при синдрома „муску-
лен дисбаланс – слаба коремна мускулатура“. Преминал е и специализирано обуче-
ние по акупресура.

Mohammed Ibrahim is a kinesiotherapist in the Aesthetic Clinic NeoEffect.
He graduated from NSA - Sofia in 1993, majoring in Kinesiotherapy. He is interested in and has 
worked on the project „Kinesiotherapy and Chinese traditional methods in the syndrome“ muscle 
imbalance - weak abdominal muscles.” He has passed a specialized training in acupressure.

интервю интервю

МОХАМЕД ИБРАХИМ
MOHAMMED IBRAHIM

МОХАМЕД, КАКВИ ПРОЦЕДУРИ СА НАЙ-ТЪРСЕНИ ОТ 
ДАМИТЕ? 
Най-търсените процедури от дамите са за отслабване и 
оформяне на тялото. В повечето случаи локалните маст-
ни натрупвания са съпроводени с целулит и нарушават 
хармонията на женския силует. Паралелно с индивидуал-
но подбраните терапии в зависимост от конкретните 
проблеми на клиентката, ако установим, че е налице и 
болкова симптоматика, прилагаме и специални масажни 
техники. Важно е да споделя, че за нас клиентите са част 
от общото ни семейство в клиниката и когато устано-
вим някакъв здравословен проблем, ние им предлагаме и 
опция за лечение, т.е. полагаме максимална грижа, за да 
възвърнем не само красотата на тялото, но и тяхното 
добро здраве.

КАКВА АПАРАТУРА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ 
ПРОБЛЕМИ?
Разполагаме с висококачествени апарати за третиране 
на мастните натрупвания и целулита. Един от тях е Venus 

MOHAMMED, WHAT PROCEDURES ARE THE MOST 
SOUGHT AFTER BY THE LADIES?
The ladies are always looking to lose weight and shape their 
body. In most cases, local fat deposits are accompanied by 
cellulite and distort the harmony of the female silhouette. Parallel 
to the individually selected therapies, depending on the specific 
problems of the client, if we find that there is a painful symptom, 
we also apply special massage techniques. It is important to say 
that our customers are part of our family in the clinic, and when 
we discover a health problem, we offer them treatment and take 
the utmost care to regain not only the beauty of the body but 
also their good health.

WHAT EQUIPMENT DO YOU USE TO SOLVE THESE
PROBLEMS?
We have high-quality equipment for treating fat deposits and 
cellulite. One of them is Venus Legacy - an innovative device 
with clinically proven results based on 3 exclusive technologies - 
multipolar radio frequency, pulsating magnetic fields and vacuum 
that remove cellulite, reduce local fat accumulation, tighten 

Legacy - иновативен апарат с клинично доказани резулта-
ти, базиран на 3 изключителни технологии - мултиполярна 
радиочестота, пулсиращи магнитни полета и вакуум, кои-
то отстраняват целулита, редуцират локалните мастни 
натрупвания, стягат отпуснатата кожа и цялостно ре-
моделират контурите на тялото. Процедурата помага за 
заглаждане на кожата, подобряване на кръвообращението 
и обмяната на веществата. Също така въздейства върху 
естествения процес на образуване на колаген и възста-
новява еластичността на кожата. Използваме и апарат, 
който е базиран на HIFU технологията. С него се прави 
по една процедура на всяка проблемна зона от тялото. 
Резултатите са много добри за отслабване и стягане на 
кожата, появяват се по-бавно - между 1 и 6 месеца, но 
за сметка на това са дълготрайни. Отлични резултати 
постигаме и с друг иновативен апарат, съчетаващ мо-
нополярна радиочестота и фокусирани акустични вълни, 
които помагат за разбиване на мастните депа и реду-
циране на целулита. Много често комбинираме процеду-
рите с лимфодренаж, спомагащ за по-бързо извеждане на 
токсините и разрушените мастни клетки от организма. 
Разбира се, винаги препоръчваме на нашите клиенти да 
повишат двигателната си активност, да се придържат 
към балансиран хранителен режим и да приемат повече 
вода. Когато си помагаме взаимно, резултатите са наис-
тина страхотни.
Подходът ни е строго индивидуален, обикновено изготвя-
ме комплексна програма от различни апаратни процедури, 
а прибавяйки и мануална терапия, това гарантира пости-
гане на съвършено изваяно тяло. 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО, ОТ-
ГОВАРЯЩО НА МАРКАТА „ДИАНА ПЕТРОВА“ И НА ОЧАКВА-
НЕТО НА ВЗИСКАТЕЛНИТЕ КЛИЕНТИ, КОИТО ПОСЕЩАВАТ 
ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ - ТОВА Е СТРЕМЕЖЪТ НА 
МОХАМЕД ИБРАХИМ, КОЙТО ВОДЕН ОТ ИСТИНСКАТА СИ 
ЛЮБОВ КЪМ ПРОФЕСИЯТА, НЕПРЕКЪСНАТО НАДГРАЖДА 
ПОЗНАНИЯТА СИ.

MAINTAINING A HIGHLY PROFESSIONAL LEVEL, CORRE-
SPONDING TO THE “DIANA PETROVA” BRAND AND THE EX-
PECTATIONS OF THE DEMANDING CLIENTS VISITING AES-
THETIC CLINIC NEOEFFECT, IS THE ASPIRATION OF MOHAMED 
IBRAHIM, WHO LED BY HIS TRUE LOVE FOR THE PROFESSION, 
CONSTANTLY IMPROVES HIS KNOWLEDGE.

„Комплексната програма 
гарантира съвършено 

изваяно тяло“

loose skin and remodel body contours. The procedure helps to 
smooth the skin, improve blood circulation and metabolism. It 
also affects the natural collagen formation process and restores 
the elasticity of the skin. We also use a device, based on 
HIFU technology. The results are very good for slimming and 
tightening of the skin. They are visible after 1 to 6 months but 
are long-lasting. Excellent results are achieved with another 
innovative device, combining monopolar radio frequency and 
focused acoustic waves that help break down fat deposits and 
reduce cellulite. Very often, we combine procedures with lymph 
drainage, helping to quickly remove toxins and destroyed fat cells 
from the body. Of course, we always recommend our customers 
to increase their physical activity, to maintain a balanced diet 
and to drink more water. When we help each other, the results 
are really great.
Our approach is strictly individual, usually, we prepare a complex 
program of various procedures, and adding manual therapy 
guarantees the achievement of a perfectly sculpted body.

„The complex approach 
guarantees a perfectly 

sculpted body“



BEAUTY ЕФЕКТ PAGE 36интервю

застраховка
ПРАВНА ПОМОЩ

при ПТП

Консултации                Адвокатски услуги
Адвокатска    защита    и    представителство

Заедно със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

www.euroins.bgptphelp@euroins.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

0700 17 241

ГАБРИЕЛА СТОЯНОВА
GABRIELA STOYANOVA

Gabriela Stoyanova, cosmetician at the Aesthetic Clinic NeoEffect.
Габриела Стоянова, козметик в естетична клиника НеоЕфект

ГАБРИЕЛА, ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ПРОФЕСИЯТА КОЗМЕТИК?
Избрах тази професия, защото е интересна, вълнуваща, 
непрекъснато изисква да се развиваш, да обогатяваш по-
знанията си, да си информиран за последните иновации в 
областта на козметологията. Диана Пет-
рова е истински професионалист и прекра-
сен учител, от когото можеш много да на-
учиш. Тя залага на постоянното развитие 
и усъвършенстване, стреми се да внедри 
в практиката най-новите процедури и апа-
ратура от най-висок клас с клинично дока-
зани резултати. Щастлива съм, че имам 
възможността да работя в естетична 
клиника НеоЕфект и да черпя познания от 
водещ beauty експерт, като г-жа Петрова.

КОИ СА НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ТЕРАПИИ
ОТ КЛИЕНТИТЕ?
Процедурите с иновативния апарат Jett 
Plasma Lift могат да се прилагат целого-
дишно и са много търсени, защото се по-
стигат видими резултати още след пър-
вото третиране - стягане, повдигане и 
изглаждане на кожата на лицето. Препоръ-
чително е да се направят 6 последовател-
ни процедури, а като поддържаща терапия 
-  веднъж на два месеца. Изключителен ефект се постига, 
когато се комбинират процедури с Jett Plasma Lift и HIFU (ви-
сокоинтензивен фокусиран ултразвук), защото се осигурява 
допълнителен лифтинг, изглаждане на бръчките и ремодели-
ране на лицевия контур. Сред предпочитаните терапии е и 
неоперативната блефаропластика с Jett Plasma Lift - алтер-
натива на хирургичната, но без риск от усложнения.

GABRIELA, WHY DID YOU CHOOSE TO WORK AS A 
COSMETICIAN?
I chose this profession because it is interesting, exciting, constantly 
requiring you to enrich your knowledge, to be informed about the 

latest innovations in the field of cosmetology. 
Diana Petrova is a real professional and a 
wonderful teacher from whom you can learn a 
lot. She is constantly developing and improving 
her knowledge, always striving to introduce 
the latest procedures and equipment of the 
highest class with clinically proven results in her 
practice. I am happy that I have the opportunity 
to work in Aesthetic Clinic NeoEffect and to 
learn from a leading beauty expert like Mrs 
Petrova.

WHICH ARE THE MOST WANTED 
THERAPIES FROM CLIENTS?
The procedures with the innovative Jett Plasma 
Lift can be applied all year round and are very 
much sought after by our clients because 
visible results are achieved even after the first 
treatment - tightening, lifting and smoothing of 
the face skin. It is advisable to do 6 procedures 
in a certain sequence, and as maintenance 
therapy once every one or two months. The 

exceptional effect is achieved when combining Jett Plasma Lift and 
HIFU (High Intensive Focused Ultrasound) procedures because 
it provides extra lifting, skin tightening, wrinkles smoothing and 
remodelling of the facial contour.
Among the clients’ preferred therapies is the non-operative 
blepharoplasty with the Jett Plasma Lift - an alternative to the 
surgical but without the risk of complications.

“Beauty is a valuable 
gift that we must take 
care of permanently “

„Красотата е 
ценен дар, за който 

трябва да се грижим 
постоянно“ 

ДОРИ И ПРИРОДАТА ДА Е БИЛА ЩЕДРА КЪМ НАС И ДА НИ Е ДАРИЛА С КРАСОТА, ТРЯБВА ДА ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ, ЗА 
ДА Я СЪХРАНИМ ВЪВ ВРЕМЕТО. КОЗМЕТИКЪТ Е ТОЗИ, КОЙТО ИМА НЕОБХОДИМИТЕ ПОЗНАНИЯ, ЗА ДА ПРЕДЛОЖИ 
НАЙ-ДОБРАТА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ГРИЖА, ВКЛЮЧВАЩА КАКТО ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕРАПИИ, ТАКА И ПРОДУКТИ ЗА 
ДОМАШНА УПОТРЕБА.

EVEN IF NATURE HAS BEEN GENEROUS TO US AND HAS GIVEN US BEAUTY, WE HAVE TO TAKE CARE TO PRESERVE IT IN TIME. 
THE COSMETICIAN IS THE ONE WHO HAS THE NECESSARY KNOWLEDGE TO OFFER THE BEST-PERSONALIZED CARE, INCLUD-
ING BOTH PROFESSIONAL THERAPIES AND HOME CARE PRODUCTS.
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ИЗВЕСТНИЯТ ПЛАСТИЧЕН ХИРУРГ ПРОФ. Д-Р ПИЕТРО МАССЕЙ ВЕЧЕ РЕДОВНО ЩЕ ПРОВЕЖДА КОНСУЛТАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ В ЕСТЕТИЧНА 

КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ. В РАМКИТЕ НА СВОИТЕ ВИЗИТИ ПРОФ. МАССЕЙ КОНСУЛТИРА КАКТО ПАЦИЕНТИ С ЛЕКИ ЕСТЕТИЧЕСКИ КОРЕКЦИИ, ТАКА 

И ТАКИВА СЪС СЕРИОЗНИ ТРАВМИ СЛЕД ПРЕТЪРПЯНА ЗЛОПОЛУКА.

THE FAMOUS PLASTIC SURGEON, PROF. DR PIETRO MASSEI, WILL NOW REGULARLY CONSULT PATIENTS IN THE AESTHETIC CLINIC NEOEFFECT. DUR-

ING HIS VISITS, PROFESSOR MASSAGE WILL ADVISE BOTH PATIENTS WITH MINOR AESTHETIC CORRECTIONS AND THOSE WITH SERIOUS TRAUMAS 

AFTER AN ACCIDENT.

ПРОФ. Д-Р ПИЕТРО МАССЕЙ
“ПОСВЕТИЛ СЪМ СЕ НА ЕСТЕТИЧНАТА ХИРУРГИЯ”

ПРОФ. Д-Р ПИЕТРО МАССЕЙ
PROF. DR. PIETRO MASSEI

Проф. д-р Пиетро Массей, пластичен хирург и директор на Комплексното оперативно 
отделение на болницата по пластична хирургия в Лука - ASL 2. Извършил е над 8000 
пластични, реконструктивни и естетични операции. Автор е на 50 научни публикации в 
национални и международни списания. Участвал е в над 100 национални и международни 
конгреси, конференции и обучения. Проф. Массей е член на Италианското дружество за 
изследване и лечение на лицево-челюстни малформации и на Италианското общество 
по лицево-челюстна хирургия. 
Prof. Dr Pietro Massei, plastic surgeon and director of the Complex Operative Department of the 
Plastic Surgery Hospital in Lucca - ASL 2. He has performed over 8,000 plastic, reconstructive and 
aesthetic operations. He is the author of 50 scientific publications in national and international 
journals. He has participated in over 100 national and international congresses, conferences 
and training. Prof. Massei is a member of the Italian Society for the Study and Treatment of 
Maxillofacial Malformations and the Italian Society of Maxillofacial Surgery.

ПРОФ. МАССЕЙ, ПРИТЕЖАВАТЕ ЗАВИДЕН 40-ГОДИШЕН 
ОПИТ В ОБЛАСТТА НА РЕКОНСТРУКТИВНАТА И 
ЕСТЕТИЧНАТА ХИРУРГИЯ. БИХТЕ ЛИ РАЗКАЗАЛИ 
ПОВЕЧЕ ЗА ВАШАТА РАБОТА?
В дългогодишната си практика съм оперирал както деца 
с малформации, лицево-челюстни и други травми, така и 
възрастни пациенти с различни проблеми - лицеви тумо-
ри от компетенцията на пластичната хирургия, рекон-
струкция на млечната жлеза след мастектомия и много 
други. В последните години имам само частна практика 
и съм се посветил основно на естетичната хирургия. По 
отношение на лицето извършвам блефаропластика, рино-
пластика, лифтинг, а в областта на тялото - увеличаване 
и повдигане на бюста, редукционна мамопластика, абдо-
минопластика и липосукция. 
СПОРЕД ВАШИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ КОИ ПРОЦЕДУРИ СА 
НАЙ-ТЪРСЕНИ ОТ ПАЦИЕНТИТЕ? 
Една от най-търсените процедури е оперативната бле-
фаропластика, която отваря погледа и променя визията 
на лицето. С напредване на възрастта кожата се отпус-
ка неестетично, затова лифтингът на лице и шия също 
се предпочита от пациентите. С помощта му се пости-
га цялостно преоформяне на лицето и подмладяване на 
шията. Препоръчително е лифтингът на лице и на шия 
да се извършва в една интервенция, тогава резултати-
те са наистина впечатляващи. За премахване на двойна 
брадичка се прилага липосукция, а при наличие на излишна 
кожа, тя се отстранява. Други предпочитани процедури 
са липофилинг със собствена мастна тъкан за попълване 
на бръчки, коригиране загубата на обеми в областта на 
лицето и повдигане на скулите. Разбира се, има и млади 
пациенти, при които най-честите операции са свързани с 
корекция на ушите. В областта на тялото най-търсени 
от пациентките са ремоделиране на бюста, липосукция, 
абдоминопластика и други. 
КАК ПРОТИЧА КОНСУЛТАЦИЯТА?
Пациентът споделя за естетичните проблеми, които го 
притесняват и моята задача като пластичен хирург е да 
му изложа всички възможни варианти, да му обясня как 
протича операцията, какво изисква възстановителният 
период и какви ще бъдат резултатите. Изключително 
важно е да се разяснят възможните усложнения, защото 
всяка операция, независимо от компетентността на хи-
рурга и екипа, може да не се развие по план. Пациентът 
трябва да бъде информиран не само за ползите, но и за 
възможните рискове. Операциите се извършват лично от 
мен в МЦ „Неоклиник“, който разполага с отлично оборуд-
вана операционна зала и отделение със стаи за престой, 
когато се налага такъв. Много от интервенциите се из-
вършват без необходимост от престой в клиниката. 

ПРЕДИ ПРЕДИСЛЕД СЛЕД

PROF. DR PIETRO MASSEI
“I HAVE DEDICATED MYSELF TO THE AESTHETIC SURGERY”

PROFESSOR MASSEI, YOU HAVE OVER 40-YEARS EXPE-
RIENCE IN RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY. 
WOULD YOU TELL MORE ABOUT YOUR WORK?
In my long-term practice, I have operated both children with 
malformations, maxillofacial and other traumas, as well as 
adult patients with various problems - facial tumours in the 
field of plastic surgery, breast reconstruction after mastectomy 
and many others. In recent years, I have dedicated myself 
mainly to aesthetic surgery. In the area of the face, I perform 
blepharoplasty, rhinoplasty, lifting, and in the body area - 
breast augmentation and reduction, reductive mammoplasty, 
abdominoplasty and liposuction.
ACCORDING TO YOUR OBSERVATIONS, WHICH PROCE-
DURES ARE THE MOST SOUGHT AFTER BY THE PATIENTS?
One of the most wanted procedures is operative blepharoplasty, 
which opens the eye and changes the face’s vision. With age, 
the skin relaxes, so face and neck lifting are also preferred 
by patients. With this procedure, we achieve complete facial 
reshaping and rejuvenation of the neck. It is recommended 
the face and neck lifting to be performed in one intervention, 
then the results are really impressive. To remove a double chin, 
liposuction is applied, and if excess skin is present, it is removed. 
Other preferred procedures are lipofilling with own fat to fill the 
wrinkles, correcting the loss of volumes in the face area and 
lifting the cheekbones. There are, of course, young patients 
whose most frequent operations are the correction of the ears. 
In the area of the body, the most sought after procedures are 
remodelling of the bust, liposuction, abdominoplasty and others.
HOW DO YOU CONDUCT THE CONSULTATION?
The patient shares about the aesthetic problems that worry him 
and my job as a plastic surgeon are to give him all possible 
options, to explain to him how the surgery works, what the 
recovery period requires and what the results will be. It is 
extremely important to clarify the possible complications, 
because any surgery, regardless of the surgeon’s and team’s 
competence, may not develop as planned. The patient should 
be informed not only about the benefits but also about the 
possible risks. The operations are carried out personally by 
me at the Neoclinic Medical Center, which has an excellently 
equipped operating room and a section with rooms for staying 
when needed. Many of the interventions are performed without 
the need to stay in the clinic.
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ПРОФ. Д-Р ЗОЯ ГОРАНОВА
PROF. DR ZOYA GORANOVA

Зоя Горанова, професор по физиотерапия/кинезитерапия, 
доктор на науките от 2000 г. Проф. Горанова е завърши-
ла китайска филология в Софийския университет и кине-
зитерапия в НСА. Получава следдипломна квалификация по 
акупунктура, мокситерапия и масаж в Пекинския универ-
ситет 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 организа-
циите 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.

„ВАЖНО Е ДА СЕ ФОРМИРА КУЛТУРА ЗА 
ЗДРАВЕТО ОТ НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ“
“IT IS IMPORTANT THAT THE PATIENTS 
ARE AWARE OF THEIR HEALTH FROM A 
VERY EARLY AGE”

КАКВИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДЛАГА КИТАЙСКАТА МЕДИЦИНА, 

КАКВА Е КОЛАБОРАЦИЯТА Й СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ АПАРАТНИ МЕТОДИ-

КИ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО И ЗА ОТСЛАБВАНЕ И ОФОРМЯНЕ 

НА ТЯЛОТО? ОТГОВОРИТЕ НА ТЕЗИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ ОТ ПРОФ. Д-Р 

ЗОЯ ГОРАНОВА.

WHAT METHODS OF TREATMENT DOES CHINESE MEDICINE OFFER, 

WHAT IS ITS COLLABORATION WITH MODERN EQUIPMENT FOR FACIAL 

REJUVENATION AND BODY SLIMMING AND SHAPING? THE ANSWERS TO 

THESE AND OTHER QUESTIONS WE GET FROM PROF. DR ZOYA GORANOVA.

ПРОФ. ГОРАНОВА, КАКВИ НАПРАВЛЕНИЯ, СЪОТВЕТНО 
И МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА КИТАЙСКАТА 
МЕДИЦИНА? 
Китайската медицина има 4 основни направления: 
джън'дзиу - акупунктура и мокситерапия (вкл. вендузоте-
рапия, аурикулотерапия); масаж 
и мануална терапия - китайски 
масаж за възрастни (вкл. гуа'ша - 
масаж с пластина чрез стъргане 
на кожата, който е изключител-
но ефективен при лечението на 
редица заболявания) и специален 
масаж за деца; ци'гун-гимнасти-
ка (гимнастика за генериране на 
енергията ци в каналната сис-
тема на човешкото тяло), която 
има два стила външен (двига-
телни упражнения) и вътрешен 
(медитативни статични упраж-
нения за водене на енергията ци 
по каналната система); джун'яо 
(лечение с природни продукти 
- билки, минерали, животински 
продукти). Освен тези направле-
ния има още две: бао'дзиен - на-
ука за дълголетието, в която се 
ползват методите за лечение на 
всичките изброени основни на-
правления; шъ'ляо - диетолечение 
или наука за лечение чрез храни-
телни продукти. Всички тези на-
правления са се формирали още 
от древността (II в. пр.н.е.) и са 
описани в каноничната книга на 
китайската медицина „Хуан'ди 
ней'дзин“ („Въпросите на Жълтия 
император за същността на ле-
чението“). Методите за лечение 
са много, но всички те се прила-
гат въз основа на теоретичната 
система на китайската меди-
цина, която е натурфилософска. 
Болестите се диагностицират и 
лекуват според синдрома, причи-
ните и локализацията на патоло-
гичния процес.
Китайската медицина се ба-
зира на 12 органа (2 от тях не 
съществуват като структу-
ра, но имат важна функция) и на 
енергията ци, която тече по ка-
налната система, разположена на повърхността и във 
вътрешността на човешкото тяло. Всяка една промяна 
вътре в тялото и извън него се отразява на движението 
на енергията ци и във функцията на 12-те органа. Блоки-
рането на енергията ци някъде в каналите се проявява с 
болка и като заболяване. Тези промени винаги започват 
скрито и когато стане явно усещането (болка, неразполо-

PROF. GORANOVA, WHAT TREATMENT METHODS DO 
CHINESE MEDICINE INCLUDE?
Chinese medicine has 4 main streams: Jun dziu - acupuncture 
and moxicherapy (including ventuzа therapy, auriculotherapy); 
massage and manual therapy - Chinese massage for adults 

(including Gua sha - scrubbing 
the skin by massaging it, which 
is extremely effective in treating 
a number of diseases) and a 
special massage for children; Tsi 
gun gymnastics (gymnastics for 
generating the Tsi energy in the 
human body), which has two styles 
- external (motion exercises) and 
internal (meditative static exercises 
for conducting the Tsi energy along 
the body); Jun jiao (treatment with 
natural products - herbs, minerals, 
animal products). Besides these 
streams, there are two more: Bao 
dzien - a science of longevity, in 
which the methods of treatment of 
all the main streams are used; Shu 
liao - diet therapy or the science of 
treatment through food products. 
All these streams have been 
formed since ancient times (2nd 
century BC) and are described in 
the Canonical Book of Chinese 
Medicine “Huan di Nei tsin” (“Yellow 
Emperor’s questions on the 
essence of healing”). The methods 
of treatment are many, but all of 
them are based on the theoretical 
system of Chinese medicine that is 
nature philosophical. Diseases are 
diagnosed and treated according 
to the syndrome, the causes and 
localization of the pathological 
process.
Chinese medicine is based on 12 
organs (2 of them do not exist as 
a structure but have an important 
function) and the energy Tsi that 
flows through the canal system 
located on the surface and inside 
of the human body.
Every change inside and outside of 
the body affects the movement of 
the Tsi energy and the function of 
the 12 organs. The blocking of the 

Tsi energy somewhere in the channels is manifested by pain and 
as a disease. These changes always start as a hidden process 
and when the sensation (pain, discomfort, fatigue) becomes 
visible, the condition is already serious and difficult to cure.
Chinese medicine is, by its very nature, a prophylactic medicine. 
An ancient Chinese saying goes:
“Disease is prevented and not cured.”
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жение, умора) се отчита, че състоянието вече е сериозно 
и трудно за лечение.
Китайската медицина по своята същност е профилак-
тична медицина, затова древнокитайският Мъдрец е ка-
зал, че: „Болестта се предотвратява, а не се лекува.“

НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ МЕНОПАУЗАТА Е СВЪРЗАНА С ПОЯВАТА 
НА ДОСТА НЕПРИЯТНИ 
СИМПТОМИ. КАК ПО-ЛЕКО ДА 
ПРЕМИНАТ ДАМИТЕ ПРЕЗ ТОЗИ 
ПЕРИОД?
На първо място това са хранене-
то, детоксикацията, режима на 
почивка и активност, балансира-
ните емоции. Много важно е да 
се приемат хранителни добавки 
(червена детелина, див ям и др.), 
за да се попълват ниските нива 
на половите хормони. Освен това 
активен двигателен режим, като 
ходене по 5 километра дневно, 
танци и други. Може да се ходи 
на масаж, сауна и други подобни 
дейности 1 път седмично или на 
2 седмици. Важно е да се прави 
дихателна гимнастика или тури-
зъм в планината.
Дамите, които имат изявени 
симптоми като „горещи вълни“, 
изпотяване и други, да потърсят 
специализирана помощ. Добър ме-
тод е акупунктурата. Китайска-
та медицина разглежда това със-
тояние в клиниката на женските 
болести.

БИХТЕ ЛИ РАЗКАЗАЛИ ЗА 
КОЛАБОРАЦИЯТА МЕЖДУ 
КИТАЙСКАТА МЕДИЦИНА 
И МОДЕРНИТЕ АПАРАТНИ 
ТЕРАПИИ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ 
НА ЛИЦЕТО, А СЪЩО И ЗА 
ОТСЛАБВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА 
ТЯЛОТО?
От гледна точка на теорията 
на китайската медицина кожата 
на лицето е пряко подчинена на 
ян-каналите дебело черво, сто-
мах, пикочен мехур, жлъчен мехур 
и тънко черво. Когато тези ор-
гани се интоксикират тяхната 
функция се забавя, каналите им 
се запушват и като резултат е отпускането на кожа-
та и нейното сбръчкване. Чрез методите на китайската 
медицина се възстановява проходимостта на каналите и 
енергията ци започва да се движи безпрепятствено. Съ-
щото се постига чрез съвременните апаратни терапии. 

Те активират акупунктурните точки на лицето, стимули-
ра се кръвообращението и дренажа на лимфата, а с това 
храненето на тъканите, т.е. образуването на колаген, ела-
стин и хиалуронова киселина.
Относно отслабването и оформянето на тялото, съвре-
менните терапии имат изключително добър ефект. Те 
трябва да се прилагат редовно според указанията на фир-
мите-производители, тъй като са създадени на базата на 
редица научни експерименти.
Китайската медицина разглежда затлъстяването като 
заболяване, което се дели на 5 основни типа. Всеки тип се 
лекува със специфична рецепта от акупунктурни точки. 
Малко е сложно да се обясни, но резултатите от лечение-
то са много добри.
Искам да отбележа, че овладяването на дадено състояние 
и оздравяването на тялото изисква време и търпение. 
Колкото е по-стар проблемът, толкова по-дълго се тре-
тира, а понякога това са 3-5 години. В началото промени-
те са незабележими, но си заслужава да бъдем търпеливи, 
за да видим крайния резултат. Процесът на лечението е 
къс, но поддържането е за цял живот!

КАКВИ СА ВАШИТЕ СЪВЕТИ, ЗА ДА СЪХРАНИМ 
ЗДРАВЕТО, КРАСОТАТА И ДЪЛГОЛЕТИЕТО СИ?
Това е много обширен въпрос и отговорът трудно се 
синтезира в няколко изречения. Трябва да се знаят много 
неща и да се формира култура за здравето и за живота от 
най-ранна възраст. Да не се забравя следното: „Здрав дух 
в здраво тяло“. Тялото ще е здраво, когато се храним пра-
вилно и поемаме достатъчно вода. Когато го почистваме 
периодично и се отнасяме с любов към него. Когато се дви-
жим активно и си почиваме достатъчно. И не на последно 
място, включване на профилактиката - козметика (лице 
и тяло), масаж (апаратен, ръчен, тайландски, китайски и 
др.), сауна, разходки и т.н. Всичко това изисква знания! В 
съвремието е много лесно, защото живеем в информацион-
на епоха и информацията е достъпна за всеки. Знанието ни 
прави независими и свободни хора. 

IT IS NO SECRET THAT MENOPAUSE IS ASSOCIATED WITH 
THE APPEARANCE OF QUITE UNPLEASANT SYMPTOMS. 
WHAT IS THE EASIER WAY FOR THE WOMEN TO GO 
THROUGH THIS PERIOD?
First, it’s the nutrition, detoxification, and the balance between 
rest and physical activity. It is very important to take dietary 
supplements (red clover, wildfowl, etc.) to fill the low levels 

of sex hormones. In addition, being 
more active by walking 5 km a day, 
dancing and more can improve their 
condition. You can go to a massage, 
sauna and other similar activities 
once a week or once in two weeks. It 
is important to do breathing exercises 
or go hiking in the mountains.
Women, who have symptoms such as 
“hot waves”, sweating, etc., must seek 
specialized help. A good method is 
an acupuncture. Chinese medicine 
considers this condition in the clinic 
of female diseases.

COULD YOU TELL MORE ABOUT 
THE COLLABORATION BETWEEN 
CHINESE MEDICINE AND MODERN 
THERAPIES FOR FACIAL REJU-
VENATION, AND ALSO ABOUT 
WEIGHT LOSS AND BODY SHAP-
ING?
From the point of view of the theory of 
Chinese medicine, the facial skin is 
directly subordinated to the ian canals 
of the colon, stomach, bladder, gall 
bladder and intestine. When these 
organs become intoxicated, their 
function slows down, their canals 
become clogged and, as a result, the 
skin is relaxed and wrinkled. Through 
Chinese medicine, the patency of 
the canals is restored, and the Tsi 
energy begins to move unhindered. 
The same effect is achieved through 
modern device therapies. They 
activate the acupuncture points of 
the face, stimulate blood circulation 
and drainage of the lymph, thus 
feeding the tissues, i. е. the formation 
of collagen, elastin and hyaluronic 
acid.
Regarding the weight loss and 
shaping of the body, modern 
therapies have a very good effect. 

They should be applied regularly according to the guidelines of 
the manufacturers as they are based on a number of scientific 
experiments.
Chinese medicine considers obesity as a disease that is divided 
into five main types. Each type is treated with a specific formula 

of acupuncture points. It’s a little complicated to explain, but the 
results of the treatment are very good.
I want to note that treating a certain condition and healing the 
body requires time and patience. The older the problem, the 
longer it is treated, and sometimes it takes 3-5 years. Changes 
are inconceivable at first, but it is worthwhile to be patient to 
see the final result. The treatment process is short, but the 
maintenance lasts a lifetime!

WHAT IS YOUR ADVICE FOR KEEPING OUR HEALTH, 
BEAUTY AND LONGEVITY?
This is a very extensive question and the answer is difficult to 
synthesize in a few sentences. You need to know a lot and to 
have awareness of health and life from a very early age. Do not 
forget: “Healthy spirit in a healthy body”. The body will be healthy 
when we eat properly and drink enough water. When we clean 
it periodically and treat it with love. When we are active and rest 
enough. And last but not least, is the prevention - cosmetics 
(face and body), massage (Thai, Chinese), sauna, walks, etc.
All this requires knowledge! Today it is very easy because we 
live in an information age and the information is accessible to 
everyone. Knowledge makes us independent and free.
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на клиентката да изглеждат възможно най-естествено и 
хармонично да подчертават красивото й излъчване.

КАКВИ НОВИ ТЕХНИКИ НА РАБОТА НАВЛЯЗОХА ПРИ 
МИКРОБЛЕЙДИНГА? 
Както при козметологичните терапии, 
така и при микроблейдинга навлязоха 
нови техники на работа, но аз лично не 
съм привърженик на работата по прото-
кол, защото всяко лице е различно, съот-
ветно и формата на веждите трябва да 
е различна. Наблюденията ми показват, 
че много колежки създават прекрасни 
вежди, но за съжаление използват едни 
и същи техники на работа и формата на 
веждите е еднаква при различните кли-
ентки.
Когато се прави реконструкция на веж-
дите, специалистът трябва внимател-
но да прецени посоката на растеж на 
косъмчетата и да направи естествено 
продължение на всяко косъмче, т.е. кол-
кото по-небрежни са косъмчетата, тол-
кова по-естествено изглеждат. Също 
така веждите не трябва да са симет-
рични, защото ще се подчертае асиме-
трията на лицето, т.е. винаги трябва 
да са съобразени с индивидуалните осо-
бености на клиентката. При микроблей-
динга е добре да се смесват различни 
техники на работа - бавно нарязване или 
по-бързо нарязване, със светлосенки, 
леко точкуване и др. Например при на-
личие на „дупчица“, тя не се оправя само 
с косъмче, а между косъмчетата трябва 
да се създадат светлосенки. Не винаги 
е необходимо да се смесват 3, 4 или 5 
пигмента, за да бъде получен даден цвят 
на веждите, може да се работи с все-
ки пигмент поотделно, всеки косъм да 
е различен и в същото време цветовете 
хармонично да преливат в една перфект-
на тоналност. Важно е да се следят нови-
те техники на работа, за да може всеки 
специалист да открие своята най-добра 
комбинация. 

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАШИТЕ КЛИЕНТКИ?
Освен естествената визия, клиентките изискват и си-
гурност. Всички те се вълнуват от промяната, трево-
жат се как ще изглеждат и трябва подробно да им бъде 
обяснена цялата процедура. Винаги при първа процедура 
се работи много внимателно, леко и въздушно, за да не 
се притеснява клиентката. След един месец тя вече е 
наясно какви трябва да са веждите й и по време на рету-
ша можем да изпълним желанието й. Моето мнение е, че 
промяната трябва да е постепенна, например в рамките 
на 3 процедури, за да има плавен преход към новата визия.

интервю интервю

БОРБА СРЕЩУ ЦЕЛУЛИТА, ЗАДЪРЖАНЕТО НА 
ТЕЧНОСТИ И ПРОБЛЕМНОТО ОТСЛАБВАНЕ 

НАЙ-НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В 

МИКРОБЛЕЙДИНГА
LATEST TRENDS IN 

MICROBLADING

Диана Петрова, козметолог, собстве-
ник и управител на салон Ефект и ес-
тетична клиника НеоЕфект, изключи-
телен експерт по микроблейдинг с над 
10-годишен опит

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

МИКРОБЛЕЙДИНГЪТ Е НЕ САМО РЪЧНА ТЕХНИКА, С КОЯТО СЕ ПОСТИГА МАКСИМАЛНО ЕС-
ТЕСТВЕН ВИД НА ВЕЖДИТЕ ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СОБСТВЕНИТЕ, НО И ЦЯЛА НАУКА, ИЗ-
ИСКВАЩА МНОГО ПОЗНАНИЯ, АБСОЛЮТНА ПРЕЦИЗНОСТ И БЕЗПОГРЕШЕН ТВОРЧЕСКИ УСЕТ, 
ЗА ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ СПЕЦИФИЧНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ И ХАРИЗМАТА НА ВСЯКА ЖЕНА. 

MICROBLADING IS NOT ONLY A MANUAL TECHNIQUE THAT MAXIMIZES THE NATURAL LOOK OF 
THE EYEBROWS BY RECONSTRUCTING THEM, BUT ALSO SCIENCE THAT REQUIRES A LOT OF 
KNOWLEDGE, ABSOLUTE PRECISION AND AN UNMISTAKABLE SENSE OF CREATIVITY TO EMPHASIZE 
THE SPECIFIC RADIANCE AND CHARISMA OF EACH WOMAN.

Г-ЖО ПЕТРОВА, ДНЕС ВОДЕЩА BEAUTY ТЕНДЕНЦИЯ 
Е ПОСТИГАНЕ НА МАКСИМАЛНО ЕСТЕСТВЕНА ВИЗИЯ. 
ОТНАСЯ ЛИ СЕ ТОЗИ ТРЕНД И ЗА МИКРОБЛЕЙДИНГА? 
Винаги съм била привърженик на красивата визия и нату-
рално изглеждащите вежди, толкова естествени, че кога-
то клиентката започне да ги оформя, да обърка собстве-
ния косъм с нарисувания. Дамите трябва да се стремят 
към естествена визия, защото именно тя внася спокой-
ствие и хармония в отношенията им с хората. Когато 
дадена част на лицето е прекалено подчертана, разбира 
се, не става въпрос само за веждите, това създава впе-
чатление за някаква претенциозност и напряга околни-
те. Целта ми е с помощта на микроблейдинга веждите 

MRS PETROVA, TODAY‘S LEADING BEAUTY TREND IS TO 
ACHIEVE A MAXIMUM NATURAL LOOK. DOES THIS TREND 
ALSO APPLY TO MICROBLADING?
I have always been a supporter of the beautiful look and natural 
looking eyebrows, so natural that you can’t make the difference 
between your own eyebrow and the painted one. Women should 
strive for a natural look because it brings peace and harmony to 
their relationships with people.
When a part of the face is too emphasized, of course, it is not just 
the eyebrows, it creates the impression of some pretentiousness 
and makes the others feel uncomfortable. Microblading makes 
the eyebrows of the client to look as natural and harmonious as 
possible and highlight her beauty.

ВАЖНО Е ДА СЕ 
СЛЕДЯТ НОВИТЕ 
ТЕХНИКИ НА РА-

БОТА, ЗА ДА МОЖЕ 
ВСЕКИ СПЕЦИАЛИСТ 
ДА ОТКРИЕ СВОЯТА 

НАЙ-ДОБРА
КОМБИНАЦИЯ. 

WHAT ARE THE NEW TECHNIQUES OF WORK IN 
MICROBLADING?
As with cosmetological therapies and microblading, new 
techniques of work have come into being, but I personally do not 

support protocol work because every person 
is different, and the shape of the eyebrows 
should be different. My observations show 
that many colleagues create wonderful 
eyebrows, but unfortunately, they use the 
same techniques of work and the shape of 
the eyebrows is the same for every client.
When eyebrow reconstruction is done, 
the specialist should carefully assess the 
direction of hair growth and make a natural 
extension to each hair, ie. the more casual 
the hairs are, the more natural they look. 
Also, the eyebrows should not be symmetrical 
because it will emphasize the asymmetry of 
the face, ie. It must always be tailored to the 
individual‘s particularities.
For microblading, it is a good idea to mix 
different techniques - slow cut or faster cut, 
light shades and more. For example, in the 
presence of a „hole“ in the eyebrow, you can’t 
fix it by only drawing a hair. Between the hairs, 
we should create shades of light. It is not 
always necessary to mix 3, 4 or 5 pigments 
in order to obtain an eyebrow colour, it is 
possible to work with each pigment separately, 
so each hair can be different and at the same 
time to have the colours harmonically flowing 
into a perfect tone.
It is important to learn the new techniques 
of work so that every specialist can find the 
best combination.

WHAT ARE THE REQUIREMENTS OF 
YOUR CLIENTS?
Besides the natural look, clients also require 
safety. All of them are excited about the 
change. Of course, they are worried about 
how they will look and need to be very well 
informed about the procedure. Always work 
very carefully during the first procedure, very 
gently, so the client doesn‘t feel uneasy. After 

one month, she is already aware of how her eyebrows should 
look like and during the retouch we can fulfil her desire. My 
opinion is that the change should be gradual, for example within 
3 procedures, to have a smooth transition to the new vision.



BEAUTY ЕФЕКТ PAGE 46 PAGE 47 BEAUTY ЕФЕКТапаратура

3D ДИАГНОСТИКА НА КОЖАТА
3D SKIN DIAGNOSTICS

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО

FACIAL SKIN CONDITION ANALYSIS

Безспорно годишният 3D скинчек е перфектният съветник за най-добра грижа за кожата на лицето. Съвременната 
професионална 3D диагностика е ключова стъпка за избор на най-подходящите естетични процедури в зависимост 
от конкретните проблеми и състоянието на кожата на всеки клиент.

Undoubtedly, the annual 3D skin check is the perfect advisor for the best skin care of the face. Modern professional 3D diagnostics 
is a key step in choosing the most appropriate aesthetic procedures, depending on the specific skin condition of each client.

Binella Medical Beauty в партньорство с Немското сдружение за здравето на кожата изготви специален въпросник за 
извършването на компютърен дермоанализ. Този протокол разглежда не само състоянието на кожата, а целия начин 
на живот на клиента и е невероятен помощник на козметолога за създаване на строго индивидуална грижа, която е 
толкова уникална, колкото и кожата на всеки човек.
Binella Medical Beauty, in partnership with the German Skin Health Association, has prepared a special questionnaire for 
computer dermo analysis. This protocol addresses not only the condition of the skin but also the entire lifestyle of the client and is an 
irreplaceable assistant to the cosmetologist to create a strictly individual care program that is as unique as the skin of every person.

Прецизната, професионална 3D диагностика на кожата 
със скенер камера позволява прилагане на правилен под-
ход и успешно решаване на естетичните проблеми в об-
ластта на лицето. Иновативната скенер камера, с която 
разполага естетична клиника НеоЕфект измерва важни 
параметри на кожата, като хидратация, ниво на себум, 
еластичност, наличие на меланин и степен на фото-
увреждане. Знаейки тези параметри, специалистите от 
естетичната клиника ще изготвят строго индивидуална 
програма за грижа за кожата и ще положат основите на 
взаимно доверие, от което в голяма степен зависи успе-
хът на приложените терапии и внимателно подбраните 
продукти за домашна употреба. 3D диагностиката дава 
възможност не само да се определи моментното състоя-
ние на кожата на лицето, но и да се сравняват постиг-
натите резултати както след една определена терапия, 
така и след пълен курс от процедури. Това е важно, защо-
то при някои процедури резултатите не се постигат мо-
ментално, а са с натрупване, т.е. изискват време и след 
провеждане на цялостната програма ефектът е наисти-
на забележителен. Разбира се, трябва да се има предвид и 
въздействието на различни фактори върху добрия вид на 
кожата, като стрес, тютюнопушене, излагане на слънце 
или в солариум, козметични продукти, недостатъчен сън, 
прием на определени медикаменти, някои заболявания и др. 
Препоръчително е да не се пропуска годишният 3D скин-
чек със скенер камера, тъй като тази прецизна диагно-
стика на кожата дава възможност за вземане на навре-
менни мерки за превенция и ефикасно отдалечаване на 
белезите на стареене. 

The precise, professional 3D skin diagnostics with the camera 
scanner allows you to successfully solve aesthetic skin problems 
in the face area. The innovative camera scanner provided 
by the Aesthetic Clinic NeoEffect measures important skin 
parameters, such as hydration, sebum level, elasticity, melanin 
and photodamage. Knowing these parameters, aesthetic clinic 
specialists can make a strictly individual skin care program and 
lay the foundations for mutual trust, which greatly increases the 
success of the applied therapies and the effect of the carefully 
selected products for home use.
3D diagnostics enables us not only to determine the current 
condition of the facial skin but also to compare the results 
achieved after certain therapy and after a complete course of 
procedures. This is important because, in some procedures, the 
results are not immediately achieved, but they are cumulative, 
require time and after completing the course of procedures, the 
effect is really remarkable. Of course, the effects of various 
factors on the quality of the skin, such as stress, smoking, sun 
exposure, cosmetic products, lack of sleep, certain medications, 
etc., must be taken into account.
It is advisable not to miss the annual 3D skin check with a 
camera scan as this precise skin diagnostic allows us to take 
measures to prevent and efficiently fight the skin ageing.
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Във въпросника е обърнато внимание на специфичните 
хранителни навици на клиента, степента му на излагане 
на оксидативен стрес, дали прекарва дълги часове пред 
компютъра и др., т.е. малки детайли от нашето ежедне-
вие, за които обикновено не си даваме сметка до каква 
степен се отразяват не само на здравето на организма, 
но и на здравето на кожата. 
Изключително важно е козметологът да се стреми към сне-
мане на правилна анамнеза на базата на посочените във въ-
просника данни от клиента, като това в повечето случаи не 
изисква специфична апаратура. Става въпрос за провеждане 
на разговор, по време на който специалистът да придобие 
добра представа за начина на живот на съответния кли-
ент и да е в състояние да му предложи най-адекватната 
грижа. Кожата не е просто суха, мазна или проблемна, със-
тоянието й непрекъснато се променя под въздействието на 
външни (UV лъчи, замърсяване) и вътрешни фактори (стрес, 
диети, хормонален дисбаланс), затова е необходимо козме-
тологът да се фокусира върху най-изявения проблем, да съз-
даде правилния продукт с помощта на ортомолекулярните 
есенции на Binella Medical Beauty, да го разреши и след това 
да премине към следващия. Разбира се, това изисква вре-
ме, търпение и постоянство, но е най-правилният начин за 
постигане на отлични резултати.

The questionnaire focuses on the specific nutritional habits of 
the client, the degree of exposure to oxidative stress, whether 
he spends many hours in front of the computer, etc. We usually 
do not realize to what extent the little details of our daily life 
affect the health of the body and also the health of the skin.

It is critical that the cosmetologist obtains the correct case 
history based on the data provided by the client, which in most 
cases does not require specific equipment. It is about having 
a conversation during which the specialist can get a good 
idea of the client‘s lifestyle and be able to offer him the most 
appropriate care.

The skin is not just dry, oily or problematic, its condition is 
constantly changing under the influence of external (UV 
rays, pollution) and internal factors (stress, diets, hormonal 
imbalance), so the cosmetologist needs to focus on the most 
prominent problem, create the right product with Binella Medical 
Beauty‘s orthomolecular essences, resolve it and then proceed 
to the next. Of course, it takes time, patience andперсистен-
це, but it is the best way to achieve excellent results.

BINELLA MEDICAL BEAUTY
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКАТА АСТРОЛОГИЯ, КАК ДА ПЛАНИРАМЕ ЕСТЕТИЧНИТЕ СИ ПРОЦЕДУРИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ФАЗИТЕ НА ЛУНАТА 

- НА ТЕЗИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ ОТГОВАРЯ ИЗВЕСТНИЯТ АСТРОЛОГ И ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО АСТРОЛОГИЯ КИРИЛ ГОРАНОВ.

WHAT IS MEDICAL ASTROLOGY, HOW TO PLAN AESTHETIC PROCEDURES ACCORDING TO THE PHASES OF THE MOON – TO THESE AND OTHER QUESTIONS 

ANSWERS THE FAMOUS ASTROLOGIST AND ASTROLOGY PROFESSOR KIRIL GORANOV?

МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ
MEDICAL ASTROLOGY

Кирил Горанов се занимава с астрология от 2004 г., като практикува изготвяне на 
хороскопи от 2006 г. Учи за преподавател по астрология при Оксана Станчева-Хорват, 
съчетавайки системата на Иван Станчев със собствените си познания и опит в ас-
трологията. В края на 2013 г. започва да преподава астрология по нов усъвършенстван 
метод, който включва Астродрама и Астропсихология. През 2019 г. отваря център за 
обучение по Астрология и Езотерика – Astrology & beyond.

Kiril Goranov has been practising astrology since 2004 and writing horoscopes since 2006. 
He studied astrology at Oksana Stancheva-Horvat, combining Ivan Stanchev‘s system with his 
own knowledge and experience in astrology. At the end of 2013, he began to teach astrology on 
a new advanced method that included Astrodrama and Astropsychology. In 2019 he opened a 
training centre for Astrology and Esoterics - Astrology & beyond.

Г-н Горанов, какво представлява медицинската
 астрология? 
Медицинската астрология - това е изкуството да се опре-
делят болестите на човека и неговата предразположеност 
към тях по разположението на планетите в хороскопа. Една 
от главните цели на медицинската астрология е да преду-
преди за възникването на болести именно в тези периоди 
на живота на човека, когато е подложен на неблагоприятно 
космическо въздействие. Твърдият принцип на астрологи-
ята е, че звездите предразполагат, но не принуждават и 
това ни кара да мислим, че е възможно да поправим здраве-
то си и да преодолеем влиянието на планетите чрез само-
дисциплина, диета и вътрешна хармония. В моята практика 
медицинската астрология е давала и продължава да дава 
прекрасни резултати - от насрочване на дати за операции 
до изготвяне на персонални режими на хранене. 
Как да планираме естетичните си процедури в зависи-
мост от фазите на Луната?
Фазите на Луната са прекрасен метод за подбиране на 
кратки периоди за медицинска или козметична процедура. А 
това че можете да ги следите чрез приложение на телефона 
си или в интернет улеснява много избора на дата.

Представителите на кои зодии трябва да внимават с 
естетичните процедури през 2019 г.?
През 2019 г. няма да има ретроградна Венера, което под-
сказва че естетическите процедури няма да бъдат неспо-
лучливи. Важно е да отбележим само ретроградието на 
Меркурий, през което е добре да повтаряме или завършваме 
стари такива, но не и да пробваме нови. Тези периоди са:
20.06.2019 – 15.08.2019 Стационарност (07.07.2019 – 
01.08.2019 - Ретроградие) и 11.10.2019 – 07.12.2019 Ста-
ционарност (31.10.2019 – 20.11.2019 - Ретроградие).

Mr Goranov, what is medical astrology?
Medical astrology - this is the art of determining the human 
diseases and our predisposition to them by the location of the 
planets in the horoscope. One of the primary goals of medical 
astrology is to warn about the occurrence of diseases precisely 
in those periods of human life when we are subjected to 
unfavourable cosmic influence.
The solid principle of astrology is that stars predispose but do 
not force the thing to happen, and this makes us think that it is 
possible to take care of our health and overcome the influence 
of the planets through self-discipline, diet and inner harmony.
In my practice, medical astrology has given and continues to 
deliver wonderful results - from scheduling dates for operations 
to create a personalized diet plan.

How to plan your aesthetic procedures according to the 
phases of the Moon?
Following the Moon phases, we can choose the most appropriate 
time for a medical or cosmetic procedure. And the fact that you 
can track those phases through an application on your phone 
or on the internet makes it very easy.
Representatives of which star signs should be careful with 
aesthetic procedures in 2019?
In 2019, there will be no Venus retrograde, which suggests 
that aesthetic procedures will be successful. It is important to 
note only the Mercury retrograde, which is good to repeat or 
complete old aesthetic procedures, but not to try new ones. 

These periods are:
20.06.2019 - 15.08.2019 Stationary (07.07.2019 - 01.08.2019 
- Retrograde) and 11.10.2019 - 07.12.2019 Stationary 
(31.10.2019 - 20.11.2019 - Retrograde).

Луна в Овен
Moon in Aries

Всички процедури свързани с из-
чистване на кожата и

антицелулитни масажи.
All procedures related to skin cleansing 

and anti-cellulite massages.

Да не се работи в областта на
лицето и главата.

Do not work in the face and head area.

Луна в Телец
Moon in Taurus

Процедури свързани с малкия таз и 
епилация в интимна зона.

Procedures related to the pelvis and 
epilation of the intimate area.

Да не се третира шията.
Do not treat the neck.

Луна в Близнаци
Moon in Gemini

Процедури касаещи бедрата и масажи 
в областта на ханша.

Procedures of the thighs and hip massage.

Да не се работи върху ръцете и да 
не се прави маникюр.

Do not work on the hands and do not do 
a manicure.

Луна в Рак
Moon in Cancer

Смяна на прическата и епилация по 
цялото тяло.

Hairstyling and hair removal throughout 
the body.

Да не се засягат гърдите и ребрата.
Do not touch the chest and the ribs.

Луна в Лъв
Moon in Leo

Най-добрият период за работа върху 
прасците и разширените вени.

The best time to work on the calves and 
varices.

Да не третира гръб.
Do not treat the back

Луна в Дева
Moon in Virgo

Перфектен период за педикюр и спа 
процедури.

Perfect period for pedicure and spa 
treatments.

Да не се засяга коремна област.
Do not work on the abdominal area.

Луна във Везни
Moon in Libra

Най-благоприятният период за рабо-
та върху лицето и поставяне на пер-

манентен грим или микроблейдинг, 
както и изглаждане на бръчки.

The most favourable period for face 
procedures, permanent makeup or 
microblading, as well as smoothing 

wrinkles.

Да не се третират областите на 
кръста и бедрата.

Do not treat the areas of the waist and 
thighs.

Луна в Скорпион
Moon in Scorpio

Процедури за премахване на двойна 
брадичка и всичко в областта на ши-
ята. Хирургични намеси от всякакво 

естество са ползотворни.
Procedures in the neck area and 
removing a double chin. Surgical 

interventions of all kinds are beneficial.

Да не се засягат лигавиците в тяло-
то и малкия таз.

Do not touch the mucous membranes in 
the body and the pelvis.

Луна в Стрелец
Moon in Sagittarius

Всяка намеса върху ръцете и пръсти-
те е положителна.

Any intervention on the hands and 
fingers is positive.

Да се избягва работа в областта на 
бедрата.

Avoid working on the thighs.

Луна в Козирог
Moon in Capricorn

Най-подходящата луна за поставяне 
на импланти и корекции на гърдите.
The most suitable phase for inserting 

implants and breast corrections.

Да не се работи в областта на 
коленете, както и ноктите, косата, 

зъбите.
Do not work on the knees, as well as 

nails, hair and teeth.

Луна във Водолей
Moon in Aquarius

Разкрасителни процедури свързани 
с иновативни лазери и областта на 

гърба са позволени.
Beauty procedures with innovative lasers 
and treatment of the back are allowed.

Да не се работи в областта
на прасците.

Do not treat the calf area.

Луна в Риби
Moon in Pisces

Почистване на кожата и работа в 
коремната област са изключително 

полезни.
Skin cleansing and abdominal area 
treatments are extremely helpful.

Да не се третират ходила и да не се 
правят лимфодренажни масажи.

Do not treat the feet or make lymphatic 
drainage massages.
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ИНДИВИДУАЛНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ИНОВАТИВНО НОУ-ХАУ
В СФЕРАТА НА МЕДИЦИНСКАТА КОЗМЕТОЛОГИЯ

BINELLA MEDICAL BEAUTY – ВИСША МОДА В КОЗМЕТИКАТА!

КОМБИНАЦИЯ ОТ ОРТОМОЛЕКУЛЯРНАТА МЕДИЦИНА И НАУКАТА 
ЗА ХРАНЕНЕТО, ПРИЛОЖЕНИ В ЕКСКЛУЗИВНА КОЗМЕТИКА, 
СЪОБРАЗЕНА С ИНДИВИДУАЛНИТЕ НУЖДИ НА ВСЕКИ ЕДИН.

24 ЕСЕНЦИИ 

8 МИКРОНУТРИЕНТИ

4 ХИДРАТИРАЩИ ФАКТОРА

6 АКТИВНИ ЕКСТРАКТА

6 ЗАЩИТНИ ФОРМУЛИ

40 000 КОМБИНАЦИИ

Един патент, променящ принципите за унифицираност и прилагащ 
индивидуалния подход за създаване на един продукт от бъдещето.

ИНДИВИДУАЛЕН СЕРУМ СЪЗДАДЕН ЗА МЕН... 
ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА МЕН!

Ортомолекулярните есенции Cell IQ® Orthomolecular Essences Lab не съдържат 
изкуствени оцветители и аромати, денатуриран алкохол, минерални масла, силико-
ни, парабени, консерванти, стабилизатори или други увреждащи вредни вещества.

ПРАВИЛНОТО ХРАНИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО В ПРАВИЛНАТА
КОМБИНАЦИЯ В ПРАВИЛНОТО ВРЕМЕ!

THE CORRECT NUTRIENTS IN THE CORRECT COMBINATION 
AT THE RIGHT TIME!

Водещата швейцарска компания Binella Medical Beauty разработи изцяло нова концепция за постигане на 
трайно красива и здрава кожа, наречена ортомолекулярна козметология – концепция, основана на науката 
за ортомолекулярния баланс и храненето в едно с високоефективни, чисти, безопасни и синергично действа-
щи активни съставки. В хода на многобройни проучвания и интензивни научни изследвания Binella Medical 
Beauty трансформира ортомолекулярната медицина в ортомолекулярна козметология, чиято концепция е 
защитена с патент. 
The leading Swiss company Binella Medical Beauty has developed a whole new concept for achieving beautiful 
and healthy skin, called orthomolecular cosmetology - a concept based on the science of orthomolecular balance 
and nutrition in combination with highly effective, clean, safe and synergistically active ingredients. In the course 
of numerous studies and intensive research, Binella Medical Beauty transforms orthomolecular medicine into 
orthomolecular cosmetology, the concept 

BINELLA – КОЗМЕТИКА ОТ БЪДЕЩЕТО
BINELLA – COSMETICS FROM THE FUTURE

Думата „ортомолекулярност“ 
е с гръцко-латински произход 
– от гръцкото ортос (правил-
но, хубаво, добро) и латинско-
то молекулус (най-малката 
частица на веществата). 
Това е наименованието на нов 
клон на медицината, който из-
ненадва лекарската общност 
в цял свят със своята ефек-
тивност. Ортомолекулярната 
медицина използва вещества, 
които по напълно естествен 
път чрез храната попадат в 
човешкото тяло или поначало 
се намират в организма и са 
неизменна част от нормално-
то му функциониране. Това са 
ортомолекулите - жизненова-
жни вещества, витамини, ми-
нерали и аминокиселини, които много често нашият ор-
ганизъм не може да синтезира самостоятелно. За да сме 
в добро здраве и да се чувстваме работоспособни, в тя-
лото ни трябва постоянно да постъпват микронутриен-
ти. Затова в основата на ортомолекулярната медицина е 
залегнал принципът: „правилното хранително вещество, 
синергично комбинирано в оптимални концентрации, при-
ето в правилния момент“.
Правилното снабдяване с хранителни вещества реакти-
вира отслабените функции на кожата, подпомага сис-
темното й подновяване, стяга и изглажда, оптимално 
противодейства на признаците на стареене, подобрява 
ефективността на другите продукти, помага дори при 
трудно лечими кожни проблеми като акне и купероза. 

The word „orthomolecularity“ is of 
Greek-Latin origin - from the Greek 
orthosis (right, good, fine) and the 
Latin molecule (the smallest particle 
of substances). This is the name 
of a new branch of medicine that 
surprises the medical community all 
over the world with its effectiveness. 
Orthomolecular medicine uses 
substances which, naturally, through 
the food are introduced into the 
human body or are initially found in 
the body and are an integral part of 
its normal functioning. These are the 
orthomolecules - vital substances, 
vitamins, minerals and amino acids 
that our organism can not synthesize 
on its own. In order to be in good 
health and to be able to work, we must 
always give our body micronutrients. 

That is why the foundation of the orthomolecular medicine is 
the principle: „the right nutrient, synergistically combined at 
optimal concentrations, at the right time.“
The proper nutrition reactivates the weakened functions of 
the skin, helps its renewal, tightens and smooths, effectively 
counteracts the signs of ageing, improves the effectiveness of 
other products, helps even with difficult to treat skin problems 
such as acne and couperose.
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ПРЕСОТЕРАПИЯТА

PRESSOTHERAPY

КАРБОНОВ ПИЛИНГ 

Първият апарат за пресотерапия е разработен от хо-
ландския учен Ван дер Молен. Този уред създава налягане 
върху третираните зони на тялото, значително надвиша-
ващо атмосферното. Компресивното налягане измества 
излишните течности от тъканите в лимфния поток. Пър-
воначално апаратът е използван за рехабилитация на па-
циенти след тежки травми, често съпътствани от оток 
на съседните тъкани, тъй като пресотерапията спомага 
за по-лесното им разнасяне и ускорява възстановяването 
на организма. Днес по време на процедурата клиентът е в 
специален „костюм“, който се състои от отделни секции и 
е свързан към апарат, от който се управлява налягането в 
различните части на „костюма“. Чрез увеличаване и намаля-
ване на налягането се извършва приятен механичен масаж 
на тялото, който стимулира лимфния дренаж, спомага за 
по-бързото елиминиране от организма на излишните течно-
сти и натрупаните токсини, подобрява кръвообращението 
и ускорява метаболизма на кожните клетки.
Още след първата процедура чувството за умора в крака-
та и ръцете изчезва, усеща се невероятна лекота и релакс. 
Пресотерапията е изключително подходяща за третиране 
на целулит в ранен стадий, както и за превенцията му.
При напредналите стадии на целулит е препоръчително ком-
бинирането на пресотерапия с други антицелулитни проце-
дури с оглед постигане на видими и дълготрайни резултати.
Противопоказанията за пресотерапия са: дълбока венозна 
тромбоза, сърдечна недостатъчност, остри инфекции, при 
наличие на болка или изтръпване на краката.

The first device for pressotherapy was developed by the Dutch 
scientist Van der Molen. This device creates significantly high 
pressure on the treated areas of the body. The pressure pushes 
the excess fluids from the tissues into the lymph flow. Initially, the 
device was used to rehabilitate patients after severe traumas, which 
were often accompanied by swelling of adjacent tissue.
Today, during the procedure, the patient is in a special „suit“, which 
consists of separate sections that are connected to a device 
that controls the pressure in the different parts of the „suit“. By 
increasing and decreasing the pressure, a pleasant mechanical 
body massage is performed that stimulates the lymphatic 
drainage, helps to eliminate excess fluids and accumulated 
toxins faster improve blood circulation and accelerates the 
metabolism of skin cells.
After the first procedure, the feeling of fatigue in the legs and arms 
disappears. Pressotherapy is extremely suitable for treating cellulite 
at an early stage as well as its prevention.
At the advanced stages of cellulite, it is advisable to combine 
pressotherapy with other anti-cellulite procedures to achieve visible 
and long-lasting results.
Contraindications for pressotherapy are: deep vein thrombosis, 
heart failure, acute infections, pain or numbness of the feet.

КАРБОНОВИЯТ ЛАЗЕРЕН ПИЛИНГ Е НЕИНВАЗИВЕН МЕТОД, КОЙТО ЕФИКАСНО И БЕЗБОЛЕЗНЕНО ОТСТРАНЯВА РАЗЛИЧНИ НЕСЪВЪР-
ШЕНСТВА ПО КОЖАТА. ПРОЦЕДУРАТА Е ОСОБЕНО ПОДХОДЯЩА ЗА МАЗНА, АКНЕИЧНА И СМЕСЕН ТИП КОЖА С РАЗШИРЕНИ ПОРИ 
И КОМЕДОНИ. ПРИЛАГА СЕ И ЗА ОСВЕЖАВАНЕ НА ТЕНА, ЗАЛИЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ БРЪЧИЦИ И ПОДСИЛВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНАТА 
РЕГЕНЕРАЦИЯ НА КОЖАТА. ПОРАДИ ВПЕЧАТЛЯВАЩИТЕ СИ РЕЗУЛТАТИ, КАРБОНОВИЯТ ЛАЗЕРЕН ПИЛИНГ БЪРЗО НАБРА ПОПУЛЯР-
НОСТ И СЕ ПРЕВЪРНА В ЛЮБИМАТА ТЕРАПИЯ НА ХОЛИВУДСКИТЕ ЗНАМЕНИТОСТИ.

CARBON LASER PEELING IS A NON-INVASIVE METHOD THAT EFFECTIVELY AND PAINLESSLY REMOVES VARIOUS SKIN IMPERFECTIONS. 
THE PROCEDURE IS PARTICULARLY SUITABLE FOR ACNE, OILY AND MIXED TYPE SKIN WITH ENLARGED PORES AND COMEDONES. IT IS 
ALSO USED FOR REFRESHING THE SKIN, REMOVING SMALL WRINKLES AND ENHANCING THE NATURAL REGENERATION OF THE SKIN. 
DUE TO ITS IMPRESSIVE RESULTS, CARBON LASER PEEL QUICKLY GAINED POPULARITY AND BECAME THE FAVOURITE THERAPY OF 
HOLLYWOOD CELEBRITIES.

PRESSOTHERAPY IS A MODERN, ABSOLUTELY PAINLESS METHOD WITH A POWERFUL THERAPEUTIC EFFECT TO FIGHT CELLULITE AND 
„HEAVY“ FEET, WHICH BY STIMULATING THE LYMPHATIC DRAINAGE HELPS THE BODY TO FREE ITSELF FROM THE ACCUMULATED TOXINS 
IN A NATURAL WAY. IT ALSO IMPROVES BLOOD CIRCULATION, WHICH LEADS TO BETTER OXYGEN SATURATION OF BOTH THE TREATED 
AREAS AND THE WHOLE ORGANISM.

ЕФИКАСЕН ПОМОЩНИК В БОРБАТА 
С ЦЕЛУЛИТА

AN EFFECTIVE ASSISTANT IN THE
FIGHT AGAINST CELLULITE

ЛЮБИМАТА ПРОЦЕДУРА НА ХОЛИВУД

HOLLYWOOD'S FAVORITE PROCEDURE

В процедурата се използва карбонов гел, съдържащ наночас-
тици въглероден диоксид, който се нанася на плътен слой 
върху лицето, като целта е той да покрие плътно кожата 
и да навлезе в самите пори. Гелът засилва ефекта на ла-
зерния лъч върху кожата. Следва третиране с Nd: YAG ла-
зер, като се работи с много къси импулси, което спомага 
за ефикасното почистване и свиване на разширените пори. 
Процедурата е безболезнена, усеща се само леко затопляне 
по време на третирането. Приложима е при всеки фототип 
кожа, като осигурява бързи и видими резултати, без период 
на възстановяване. Непосредствено след карбоновия пилинг 
се наблюдава зачервяване на кожата, което изчезва в рам-
ките на няколко часа, а през следващите дни - деликатно 
излющване на повърхностния епидермален слой. Важно е да 
се използва омекотяващ крем, който прави излющването 
по-плавно и намалява дразненето на кожата, както и фото-
защитен продукт с висок SPF.
Противопоказанията за провеждане на процедурата са: ак-
тивно акне, кожни инфекции, открити рани в третираната 
зона, онкологични заболявания, бременност и кърмене.
Карбоновият лазерен пилинг е приложим и при хиперхидроза 
(прекомерно изпотяване) на подмишници, длани и ходила, тъй 
като редуцира секрецията на потните жлези и видимо нама-
лява прекомерното изпотяване в тези зони. Процедурата е 
ефикасно решение за страдащите от хиперхидроза клиенти, 
които се страхуват от игли и не желаят инжектиране на 
ботулинов токсин.

А carbon gel with carbon dioxide nanoparticles is used in the 
procedure, which is applied to a thick layer on the face, the purpose 
of the gel is to cover the skin thoroughly and to enter the pores. 
The gel enhances the effect of the laser beam on the skin. A short 
pulse Nd: YAG laser treatment follows, which helps to efficiently 
clean and shrink the enlarged pores. The procedure is painless, 
only slight warming is experienced during treatment. It is applicable 
to every skin phototype, providing fast and visible results without a 
recovery period.
Erythema of the skin appears immediately after the carbon peeling, 
which goes away within a few hours, and in the following days, we 
can see a delicate exfoliation of the superficial epidermal layer. It is 
important to use a softening cream to reduce skin irritation as well 
as a high SPF cream.
The contraindications to the procedure are active acne, skin 
infections, exposed wounds in the treated area, oncological 
diseases, pregnancy and breastfeeding.
Carbon laser peeling is also applicable to hyperhidrosis (excessive 
sweating) of the armpits, palms of the hands and the soles as it 
decreases the secretion of the sweat glands and visibly reduces 
excessive sweating in these areas. The procedure is an effective 
solution for clients with hyperhidrosis who are afraid of needles and 
do not want to be injected with botulinum toxin.

CARBON PEELING 

ПРЕСОТЕРАПИЯТА Е СЪВРЕМЕНЕН, АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕН МЕТОД С МОЩЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ ЗА БОРБА С ЦЕЛУЛИТА И 
„ТЕЖКИТЕ“ КРАКА, КОЙТО ЧРЕЗ СТИМУЛИРАНЕ НА ЛИМФНИЯ ДРЕНАЖ ПОМАГА НА ТЯЛОТО ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ НАТРУПАНИТЕ 
ТОКСИНИ ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН. ПОДОБРЯВА И КРЪВООБРАЩЕНИЕТО, КОЕТО ВОДИ ДО ПО-ДОБРО НАСИЩАНЕ С КИСЛОРОД КАКТО 
НА ТРЕТИРАНИТЕ ЗОНИ, ТАКА И НА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ. 
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КИСЛОРОДЕН 
HYDRA PEEL

ИНОВАТИВНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА, КОЯТО ПОЧИСТВА КОЖАТА В ДЪЛБОЧИНА, ОСИГУРЯВА ИНТЕНЗИВНА ХИДРАТАЦИЯ И МО-
ЩЕН ПОДМЛАДЯВАЩ ЕФЕКТ. МОДЕРНАТА КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ ЕФЕКТИВНО ОТСТРАНЯВА НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА И ОБГРЪЩА 
КОЖАТА НА ЛИЦЕТО СЪС ЗВЕЗДЕН БЛЯСЪК, ВЪЗВРЪЩАЙКИ СВЕЖОТО МЛАДЕЖКО ИЗЛЪЧВАНЕ.

AN INNOVATIVE COMPLEX PROGRAM THAT CLEANSES THE SKIN IN DEPTH, PROVIDES INTENSE HYDRATION AND A POWERFUL 
REJUVENATING EFFECT. THIS MODERN, COMBINED THERAPY EFFECTIVELY REMOVES IMPERFECTIONS AND MAKES THE SKIN OF 
THE FACE SHINE.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
ЗА ЗВЕЗДЕН БЛЯСЪК 

A COMPLEX PROGRAM FOR STARSHINE 

Модерната терапия е подходяща за всеки тип кожа, неинва-
зивна е, абсолютно безболезнена и безопасна. Процедурата 
комбинира три действия в едно: въздействие с ексфолиращи 
дискове, вакуум и нанасяне на специфични продукти с нежна 
флуидна текстура. Освен за почистване на кожата в дълбо-
чина, Кислородният Hydra Peel се прилага и за изглаждане на 
повърхностни линии, премахване на пигментни петна и из-
равняване на тена. С терапията се постигат изключителни 
резултати при акнеична и мазна кожа с разширени пори. 
При кислородната терапия с помощта на струя кислород под 
налягане в кожата се въвежда 95% чиста хиалуронова кисе-
лина и мултивитаминен комплекс. Хиалуроновата киселина 
хидратира дълбоките кожни слоеве, а серумът, богат на ви-
тамини, действа като мощен антиоксидант. Кислородната 
терапия е препоръчителна при суха или чувствителна кожа, 
склонна към възпаления и раздразнения. 
Подходът при провеждането на всяка процедура е персона-
лизиран и е съобразен със състоянието на кожата на всеки 
клиент. Авангардната терапия перфектно почиства, ексфо-
лира и хидратира кожата, видимо намалява повърхностните 
бръчици и отстранява различни несъвършенства. След тре-
тирането е задължително използването на фотозащитен 
крем с висок SPF. За оптимален резултат се препоръчват 4 
процедури веднъж седмично, а след това по една поддържа-
ща терапия веднъж месечно. Комплексната програма лекува 
и същевременно подмладява, без дискомфорта на познатите 
козметични процедури. Резултатите, които се постигат с 
тази технология многократно надминават очакваните!

This modern therapy is suitable for all skin types, it is non-invasive, 
absolutely painless and safe. The procedure combines three 
actions in one: exfoliation, vacuum and application of products with 
a gentle fluid texture. Besides deep cleansing of the skin, Oxygen 
Hydra Peel is also used for smoothing superficial wrinkles and 
removing pigment spots. Exceptional results are achieved in treating 
acne and oily skin with enlarged pores.
The Oxygen therapy introduces 95% pure hyaluronic acid and 
multivitamin complex to the skin with the help of a stream of oxygen 
under pressure. The hyaluronic acid hydrates the deep skin layers, 
and the serum, rich in vitamins, acts as a powerful antioxidant. 
Oxygen therapy is recommended for dry or sensitive skin prone to 
irritation and inflammation.
Еach procedure is personalized and is tailored to the skin condition 
of each client. This therapy perfectly cleans, exfoliates and hydrates 
the skin, visibly reduces superficial wrinkles and eliminates skin 
imperfections. After the treatment, a high SPF protective cream is 
applied. For an optimal result we recommend 4 treatments a week, 
and after that - once a month to retain the result.
This complex program heals and at the same time rejuvenates 
the skin without any discomfort. The results, achieved with this 
technology, are much better than expected!

MESOPEEL

MESOPEEL

НАПРЕДВАНЕТО НА ВЪЗРАСТТА Е СВЪРЗАНО СЪС ЗАГУБА НА ЕЛАСТИЧНОСТ НА КОЖАТА, ПОЯВА НА ФИНИ ЛИНИИ И ПО-ДЪЛБОКИ 
БРЪЧКИ, ПИГМЕНТНИ ПЕТНА И ДРУГИ НЕСЪВЪРШЕНСТВА ПО ЛИЦЕТО. АБСОЛЮТЕН ХИТ В КОЗМЕТОЛОГИЧНИТЕ ТЕРАПИИ В МОМЕН-
ТА Е MESOPEEL - ПРОЦЕДУРА, КОЯТО КОМБИНИРА ХИМИЧЕН ПИЛИНГ И МЕЗОТЕРАПИЯ С ПОДХОДЯЩ РЕВИТАЛИЗИРАЩ КОКТЕЙЛ 
ОТ ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА, ВИТАМИНИ И ДРУГИ ЦЕННИ СЪСТАВКИ. ИНОВАТИВНАТА ПРОЦЕДУРА МАКСИМАЛНО ПОДОБРЯВА 
КАЧЕСТВОТО НА КОЖАТА И ВЪЗВРЪЩА МЛАДЕЖКАТА Й СВЕЖЕСТ.

AGEING IS ASSOCIATED WITH LOSS OF SKIN ELASTICITY, THE APPEARANCE OF FINE LINES AND DEEP WRINKLES, PIGMENTATION AND 
OTHER SKIN IMPERFECTIONS. AN ABSOLUTE HIT IN COSMETIC THERAPIES NOWADAYS IS THE MESOPEEL - A PROCEDURE THAT COMBINES 
CHEMICAL PEELING AND MESOTHERAPY WITH A REVITALIZING COCKTAIL OF HYALURONIC ACID, VITAMINS AND OTHER VALUABLE 
INGREDIENTS. THIS INNOVATIVE PROCEDURE IMPROVES THE QUALITY OF THE SKIN AND REGAINS ITS YOUTHFUL FRESHNESS.

АБСОЛЮТЕН ХИТ В 
КОЗМЕТОЛОГИЧНИТЕ 
ПРОЦЕДУРИ

AN ABSOLUTE HIT IN THE
COSMETOLOGICAL PROCEDURES

Първата фаза на процедурата Mesopeel е нанасяне на хими-
чен пилинг в зависимост от типа, състоянието и конкретни-
те проблеми на кожата на лицето. Използват се иноватив-
ните системи за химичен пилинг на Dermaceutic Laboratoire, 
които се отличават с висока степен на поносимост, не 
предизвикват зачервяване или раздразнение, подобряват ба-
риерната функция на кожата и ефективно премахват раз-
лични несъвършенства, като излющването е незабележимо. 
Химичният пилинг представлява контролирано отстранява-
не на повърхностния слой мъртви клетки, което води до из-
равняване на кожния релеф, изглаждане на бръчките, редуци-
ране на пигментациите, белезите и постакнеичните лезии, 
както и повишаване жизнения тонус на кожата. 
Втората фаза на терапията е мезотерапия - въвеждане в 
дълбоките кожни слоеве на съответния мезотерапевтичен 
продукт с помощта на дермапен. Уредът дермапен е снаб-
ден със специални микроигли за еднократна употреба, които 
проникват в кожата и спомагат за по-бързото усвояване 
на активните серуми, съдържащи хиалуронова киселина, ви-
тамини, минерали, антиоксиданти и други ценни вещества. 
Мезотерапията активира фибробластите за синтез на нов 
колаген и еластин, стимулира клетъчния метаболизъм и ви-
димо подобрява текстурата на кожата.
Резултатите са впечатляващи още след първата процедура 
Mesopeel. Кожата е хидратирана, свежа и сияйна. Ефектът 
е моментален и се засилва през следващите дни. 

The first step of the Mesopeel procedure is to apply a chemical 
peeling, depending on the type, condition and specific skin problems 
of the face. The innovative Dermaceutic Laboratories chemical 
peel systems are used, which are highly tolerant, do not cause 
redness or irritation, improve the barrier function of the skin and 
effectively eliminate various skin imperfections. Chemical peeling 
is a controlled removal of the surface layer of dead cells, resulting 
in evened skin texture, smoothed wrinkles, reduced pigmentation, 
scarring, and post-acne lesions, as well as revitalizing the skin.
The second step of the therapy is mesotherapy – injecting 
mesotherapeutic product into the deep skin layers with the help of 
a dermopen. The dermopen is equipped with special disposable 
microneedles that penetrate the skin and speed up the absorption 
of active serums, containing hyaluronic acid, vitamins, minerals, 
antioxidants and other valuable substances. Mesotherapy activates 
fibroblasts to synthesize new collagen and elastin, stimulates 
cellular metabolism and visibly improves skin texture.
The results are impressive after the first Mesopeel procedure. The 
skin is hydrated, fresh and radiant. The effect is immediate and 
intensifies in the following days.

OXYGEN HYDRA PEEL
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НЕУМОЛИМИЯТ ХОД НА ВРЕМЕТО ОСТАВЯ СВОИТЕ СЛЕДИ ПО ЛИЦЕТО ПОД ФОРМАТА НА ДИНАМИЧНИ И СТАТИЧНИ БРЪЧКИ, 
ЗАГУБА НА ЕЛАСТИЧНОСТ И НЕЕСТЕТИЧНО ОТПУСКАНЕ НА КОЖАТА. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОПУЛЯРНА ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИГИРА-
НЕ НА ТЕЗИ ПРИЗНАЦИ Е НЕОПЕРАТИВНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ЛИЦЕТО С ПОМОЩТА НА БОТУЛИНОВ ТОКСИН И ХИАЛУРОНОВИ 
ФИЛЪРИ. ПРОЦЕДУРАТА Е БЪРЗА, ЕФИКАСНА И ГАРАНТИРА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ, БЕЗ ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ И БЕЗ 
ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД.

TIME LEAVES ITS TRACES ON THE FACE IN THE FORM OF DYNAMIC AND STATIC WRINKLES, LOSS OF ELASTICITY AND RELAXATION 
OF THE SKIN. AN EXTREMELY POPULAR PROCEDURE FOR CORRECTING THESE SIGNS IS NON-OPERATIVE FACIAL MODELLING WITH 
BOTULINUM TOXIN AND HYALURONIC FILLERS. THE PROCEDURE IS FAST, EFFICIENT AND GUARANTEES EXCELLENT RESULTS, 
WITHOUT SURGICAL INTERVENTION AND NO RECOVERY PERIOD.

НЕОПЕРАТИВНО МОДЕЛИРАНЕ
НА ЛИЦЕТО 

NONSURGICAL FACE MODELLING

За изглаждане на бръчиците около ъгълчетата на очите, 
т.нар. „пачи крак“, гневната бръчка между веждите и хори-
зонталните линии по челото се прилага инжектиране на бо-
тулинов токсин, който релаксира мускулите и възвръща све-
жия младежки вид. Невротоксинът блокира предаването на 
нервния импулс от неврона към мускулното влакно. По този 
начин мускулът остава в трайно състояние на релаксация, 
т.е. не се съкращава, а мимическите бръчки се изглаждат. С 
ботулинов токсин се третират бръчки в областта на лице-
то, предизвикани от съкращаване на мускула (динамични), а 

To smooth the wrinkles around the corners of the eyes, between 
the eyebrows and the horizontal lines on the forehead a botulinum 
toxin is injected in order to relax the muscles and regain the 
fresh, youthful look. The neurotoxin blocks the transmission of 
the nerve impulse from the neuron to the muscle fibre. Thus, 
the muscle remains in a sustained state of relaxation, does not 
shorten, and the mimic wrinkles are smoothened. With Botulinum 
toxin, we treat facial wrinkles caused by muscle contraction 
rather than sagginess of the skin. As we all know, wrinkles occur 
as a result of skin relaxation (elastosis) and can not be wiped 

не от отпускане на кожата. Както е известно, с възрастта 
се появяват бръчки (статични), които са резултат от от-
пускане на самата кожа (еластоза) и те не могат да бъдат 
заличени с помощта на ботулиновия токсин, а се попълват с 
филъри на основата на хиалуронова киселина. 
Хиалуроновата киселина е мукополизахарид и основен компо-
нент на редица органи и тъкани в човешкото тяло – съеди-
нителната тъкан на кожата, стъкловидното тяло на окото, 
ставния хрущял и др. Благодарение на свойството си да 
свързва големи количества водни молекули, хиалуроновата 
киселина прави кожата гладка и копринено нежна, затова не-
случайно е наричана „еликсир на младостта“. За съжаление с 
напредване на годините, а също и в резултат на фотоста-
реенето, съдържанието на хиалуронова киселина в кожата 
се понижава, което води до дехидратация, повяхване, загуба 
на еластичност, поява на бръчки и промяна в лицевия кон-
тур. На помощ идват хиалуроновите филъри, които осигу-
ряват отлични резултати за попълване на бръчки и гънки, 
хидратация и ревитализация на кожата, възстановяване на 
загубените обеми и ремоделиране контура на лицето. 
Филърите на основата на хиалуронова киселина се използ-
ват и за придаване обем на устните не само при млади паци-
ентки, желаещи да коригират природните си дадености, но 
и при по-възрастни. Известно е, че с напредване на възрас-
тта устните изтъняват и леко се свиват, а ъгълчетата на 
устния контур падат, което придава намръщен и недоволен 
вид на лицето. С хиалуроновите филъри успешно се повди-
гат ъгълчетата на устата, възстановява се обема и конту-
ра на устните и лицето видимо се подмладява. Много често 
след 45-годишна възраст или след рязко отслабване „пада“ 
долната част на контура на лицето и с помощта на филъри-
те на основата на хиалуронова киселина могат да се офор-
мят красиви скули, които по естествен начин ремоделират 
целия лицев овал. Неоперативното моделиране на лицето 
е алтернатива на хирургичната интервенция и гарантира 
ефикасно заличаване на бръчките, преоформяне на лицевия 
овал и естествено подмладяване, без риск от усложнения и 
без възстановителен период.

off with botulinum toxin but can be filled with hyaluronic acid-
based fillers.
Hyaluronic acid is a mucopolysaccharide and a major component 
of many organs and tissues in the human body - the connective 
tissue of the skin, the vitreous humor of the eye, the articular 
cartilage and so on. Due to its ability to bind large amounts of 
water molecules, hyaluronic acid makes the skin smooth and 
silky soft, that is why it is called the „elixir of youth“. Unfortunately, 
as the years go by and also as a result of the photoaging, then 
the amount of hyaluronic acid in the skin decreases, resulting in 
dehydration, loss of elasticity, the appearance of wrinkles and 
change in the facial contour. Hyaluronic fillers help to provide 
excellent results for filling wrinkles and folds, hydration and 
skin revitalization, recovery of lost volumes and remodelling 
of the face contour. Hyaluronic acid-based fillers are used to 
give volume to the lips not only to young patients but also to 
older ones. It is known that with the age, the lips get thinner 
and slightly constricted, and the corners of the mouth start to 
hang down, giving a frowny look to the face. Hyaluronic fillers 
successfully lift the corners of the mouth, restore the volume 
and the contour of the lips and the face is visibly rejuvenated. 
Very often, after the age of 45 or after a dramatic weight loss, 
the lower part of the face contour changes, and with the help 
of hyaluronic acid based fillers, beautiful cheekbones can be 
formed that naturally remodel the entire face contour.
Non-operative facial modelling is an alternative to surgical 
interventions and ensures efficient wrinkle removal, facial 
reshaping and natural rejuvenation without the risk of 
complications and no recovery period.

Hyaluronic acid makes the 
skin smooth and silky soft, 
that is why it is called the 

„elixir of youth“

Хиалуроновата киселина 
прави кожата гладка и 

копринено нежна, затова 
неслучайно е наричана 

„еликсир на младостта“
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АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ
В ГРИЖАТА ЗА КОСАТА,
МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

CURRENT TRENDS IN
HAIR CARE, MANICURE AND PEDICURE

КУЛТЪТ КЪМ КРАСИВАТА НАТУРАЛНА ВИЗИЯ ПРОДЪЛЖАВА И ПРЕЗ  2019 Г., А 
ВОДЕЩ АКЦЕНТ В ГРИЖАТА ЗА КОСАТА, МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА Е СЪХРАНЯ-
ВАНЕТО ИМ ЗДРАВИ, БЛЕСТЯЩИ И МАКСИМАЛНО ЕСТЕСТВЕНИ. 

THE TENDENCY OF BEAUTIFUL NATURAL LOOK CONTINUES IN 2019, AND THE 
FOCUS IS ON KEEPING THE HAIR, THE MANICURE AND THE PEDICURE HEALTHY, 
SHINY AND NATURAL.

ЕСТЕСТВЕН БЛЯСЪК В КОСИТЕ
Здравата, жизнена и с естествен блясък коса безспорно придава при-
влекателност и неустоимо очарование на всяка жена. За съжаление, 
под влияние на редица външни фактори (UV лъчи, замърсяване) или други 
агресивни въздействия, като прекомерна употреба на сешоар, често 
боядисване, прилагане на неподходящи козметични продукти, косата 
става суха, заплитаща се или с цъфтящи краища, възможно е да се 
появи косопад или прекомерно омазняване на скалпа. За да се съхрани 
здравината на косъма и красотата на косата, са необходими професио-
нални терапии с висококачествени козметични продукти.
Възстановяването на увредената коса е трудна задача, която изисква 
както специално подбрана професионална терапия в салона в зависи-
мост от конкретните проблеми, така и редовното прилагане на пре-
поръчани от фризьора продукти за домашна грижа. Колкото до цвета 
на косата, на мода са максимално близките до естествения цвят на 
косата натурални тонове. Съществува една максима, че на жената 
най-много й подхожда този цвят на косата, който е по рождение, така 
че този моден тренд е идеален за много от дамите и особено за тези, 
държащи на естествената визия. Разбира се, естественият цвят ви-
наги може леко да се подсили или да се прибавят необходимите отте-
нъци, за да изглежда по-интензивен и богат.

NATURAL SHINE IN THE HAIR
Healthy, vibrant and shiny hair undoubtedly gives attractiveness and irresistible 
charm to any woman. Unfortunately, under the influence of a number of external 
factors (UV rays, pollution) or other aggressive agents, such as excessive use 
of hairdryers, dying, use of inappropriate cosmetic products, the hair becomes 
dry, and tangling. The scalp may become greasy and hair loss may occur. In 
order to preserve the health and beauty of your hair, professional therapies with 
high-quality cosmetic products are needed.
Restoring damaged hair is a difficult task that requires both specially selected 
professional therapies in the beauty parlour and regular application of hair care 
products recommended by the hairdresser.
The hair colour trends for 2019 will be the natural tones. Women like best the 
hair colour, closest to the one they were born with, so this fashion trend is ideal 
for many ladies and especially for those who like the natural look. Of course, 
the natural colour can always be slightly enhanced or some shades may be 
added to make it look more intense and rich.

НА МОДА СА ЗДРАВИТЕ НОКТИ И ДОБРЕ ПОДДЪРЖАНИТЕ РЪЦЕ!
Безспорно поддържането на здрави и красиви нокти на ръцете е важна 
част от цялостната визия на всяка дама. В динамичното и натоварено 
ежедневие и с появата на дълготрайните гел-лакове и ноктопластика-
та обикновено не се дава никаква почивка на ноктите. А тя е задължи-
телна, за да се поддържа нокътната плочка здрава, да не се разслоява и 
да не се нарушава целостта й. Препоръчват се професионални терапии 
за заздравяване на нокътната плочка и известно време да се избягва 
нанасянето на гел-лак. Същото се отнася и за кожата на ръцете, коя-
то е изключително уязвима спрямо външните агресивни фактори, като 
измивни препарати, UV лъчи, студ и други. Парафиновата терапия е 
уникална лечебна грижа за ревитализация на кожата и заздравяване 
ноктите на ръцете.

ПЕДИКЮРЪТ – ЛЕЧЕБНА ГРИЖА ЗА КРАСИВИ И ЗДРАВИ ХОДИЛА
Редовната грижа за педикюра е важна с оглед избягването на редица 
неприятни проблеми с ходилата, като мазоли, кокоши трън, напукани 
пети, гъбични заболявания или враснали нокти. Процедурата гаранти-
ра не само красива и здрава кожа на ходилата, но и предотвратява 
посочените проблеми, които създават сериозен дискомфорт или болка 
при ходене. За дамите, които целогодишно ползват гел-лакове, за да из-
глеждат безупречно ноктите на краката им, е препоръчителна почивка, 
през която трябва да се прилага специална парафинова терапия за въз-
становяване на кожата и заздравяване ноктите на краката. Тази про-
фесионална терапия интензивно хидратира, подхранва, подобрява елас-
тичността на кожата и спомага за укрепване на нокътната плочка.

HEALTHY NAILS AND WELL-KEPT HANDS ARE IN FASHION!
Undoubtedly, maintaining healthy and beautiful fingernails is an important part 
of the overall look of each lady. In the dynamic and busy everyday life and with 
the presence of long-lasting gel lacquers and nail plastics, the nails hardly ever 
get rest. It is essential to maintain the nail plate’s firm texture and not to break its 
integrity. Professional therapies to strengthen the nail plate are recommended 
and it is advisory to avoid applying gel lacquer for a certain period. The same 
applies for the skin of the hands, which is extremely vulnerable to external 
aggressive factors such as detergents, UV rays, cold, and so on. Paraffin 
therapy is unique care for skin revitalization and strengthening of the nails.

PEDICURE – THERAPEUTIC CARE FOR BEAUTIFUL AND HEALTHY FEET
Regular care for the pedicure is important in order to avoid a number of foot 
problems such as callus, cracked heels, fungal diseases, or ingrowing nails. 
The procedure guarantees not only beautiful and healthy skin of the feet but 
also prevents from running into problems, which can create serious discomfort 
or pain. For the women who use gel lacquers all year round, to make their 
nails look perfect is advisable to take a break, during which a paraffin therapy 
should be used to restore the skin of the feet and strengthen the toenails. This 
professional therapy intensively hydrates, nourishes, improves the elasticity of 
the skin and helps strengthen the nail plate.
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ОБАД Е Т Е  НИ  С Е  И  Р А З Б Е Р Е Т Е  КАК !

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ЕМОЦИИТЕ ДА ВИ ИЗПИВАТ И ИЗТОЩАВАТ!
НАУЧЕТЕ СЕ ДА ГИ КОНТРОЛИРАТЕ!

f r e e b o s s . b g ,  т е л .  0 2 / 9 6 2 3 9 8 4 ,  o f f i c e @ f r e e b o s s . e u

ВЛИЯНИЕ НА НАШИТЕ ЕМОЦИИ ВЪРХУ
ЗДРАВЕТО И КРАСОТАТА НИ

IMPACT OF OUR EMOTIONS ON HEALTH AND BEAUTY
Марк Де Турк е известен в Европа и България обучител с повече от 22 години опит като 
личен треньор на мениджъри (coach), и мениджър. Водил е семинари за топ-мениджъри и 
лидери в цяла Европа, Азия, Северна и Южна Америка. 

Mark De Turk is well-known in Europe and Bulgaria trainer with more than 22 years of experience 
as a manager and a personal coach. He has held seminars for top executives and leaders across 
Europe, Asia, North and South America.

Как влияят нашите емоции върху здравето и
красотата ни?
Емоциите са енергийни потоци, които човек изпраща в 
тялото си, за да се движи. Тялото се контролира от тези 
енергийни потоци, които от своя страна контролират 
потоците на кръвта, нервите и лимфата. Емоциите мо-
гат да се разделят на три категории - позитивни (силен 
интерес и ентусиазъм), негативни (гняв и възмущение) и 
„вампирски“ (страх, прикрита враждебност и мъка). Защо 
ги наричаме вампирски - защото те имат способността 
да ни изсмукват, ако не ги разбираме или разпознаваме. В 
позитивните емоции човек контролира тези три потока 
- на кръвта, лимфата и нервите, и затова е по-здрав и 
ефектът върху красотата е видим. В негативните емо-
ции човек спира трите потока, телесните функции се 
влошават и това се отразява на красотата и здравето. 
Във вампирските емоции човек няма контрол върху трите 
потока и е възможна поява на сериозни болести.  
Как да се справим с тези емоции или хора, които ни 
изсмукват? 
На първо място трябва да се научим да разпознаваме хо-
рата в т.нар. вампирски емоции. Бърз трик е да зададете 
прости, лични и отворени въпроси, като „Какво най-много 
ти харесва в мен“ или „Какъв домашен любимец имаш“. Ако 
получите бърз отговор човекът е в позитивна емоция. Ако 
получите директна реакция - той е в негативна емоция. Ако 
не получите директен отговор, а вместо това се впуснете 
в дискусия, човекът е във вампирска емоция, поне в този мо-
мент. Когато разберете тази вампирска емоция, тогава тя 
по-малко ще ви изсмуква. Как точно можете да го направите 
обясняваме в детайли на нашите обучения. 
Какво можем да направим, за да останем млади, здрави и 
красиви? 
Разбира се, трябва да се грижим добре за тялото си, за 
неговата естетика, с какво се храним и дали спим доста-
тъчно. Но повечето хора пропускат, че емоционалното здра-
ве засяга красотата в много голяма степен. Най-добрият 
ми съвет е да третирате живота като игра - имайте ясна 
цел, осъзнайте, че е нормално да се появят бариери, които 
трябва и могат да бъдат преодолени, за да постигнете 
търсения успех. Още нещо много важно - бъдете етични, 
взимайте оцеляващи решения и правете оцеляващи дейст-
вия. И под оцеляващи имам предвид това, което е най-добро 
за всички страни. И, разбира се, бъдете в позитивна емоция!

How do our emotions affect our health and beauty?
Emotions are the energy flows a person sends into his body in 
order to move. The body is controlled with energy flows. Those 
flows control blood, nerves and lymph flows. The emftions can 
be divided into three categories - positive (strong interest and 
enthusiasm), negative (anger and antagonism) and “vampire” 
emotions (fear, covert hostility and grief). Why do we call them 
vampire - because they have this power to suck us down if 
we don’t understand them and cannot recognize. In positive 
emotions the person has control over this three flows - blood, 
lymph and nerves, and thus is more healthy and the effect on 
beauty is visible. In negative emotions the persons stops the 
blood, nerve and lymph flows and thus you get some deterioration 
of body functions which have an effect upon beauty and health. 
In vampire emotions the person has no control over body flows 
hence serious illnesses.
How to handle this people/emotions that suck us down?
First of all one must recognize the so-called “vampire” emotional 
people. A fast trick you can use to find the emotion of the 
person is to ask simple and personal questions, like “What do 
you like most about me”, or “What kind of pet do you have”. If 
you receive fast answer the person is in the positive emotions. 
If you receive direct reaction against you, the person is in the 
negative emotions. And if you don’t have an answer but a lot 
of discussions back and forth, the person is in the vampire 
emotions, at least for this moment. And once you understand 
this vampire emotion it has less power to suck you down. How 
to do this in detail is explained in our seminars.  
What can we do in order to stay young, healthy and beautiful?
Of course the usual – taking good care of your body, of its 
esthetics, take care of what you eat and have enough sleep.  
Most people forget is that the emotional health affects the 
beauty to a great extent. My best advice is that you treat life as 
a game - have a clear goal, realize that it is normal to pass some 
barriers which should and can be overcome to get the success 
you want. Another thing, very, very important - be ethical and 
take survival decisions and actions. And by survival I mean what 
is the best for all parties involved, not only one. And, of course, 
be emotionally up-tone.
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ГЕРНЕТИК
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ЕСЕНЦИАЛНО ХРАНЕНЕ 
ЧРЕЗ КОЖАТА

ESSENTIAL NUTRITION 
THROUGH THE SKIN

GERNETIC
INTERNATIONAL 

ГЕРнетик Интернационал е там, където
грижата за кожата среща науката.

GERnetik International is where skincare
meets science.

Продуктите на ГЕРнетик Интернационал - грижа и лече-
ние за кожата са резултат от обширната клетъчна био-
логия и напредналата биотехнология. Водещата компания 
използва най-чистите, най-силни активни съставки, кои-
то 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, ко-
гато 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 предоста-
вят незабавно подхранване и да насърчат естественото 
възстановяване. Клетъчната терапия, на която ГЕРне-
тик 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. 

Gernetik International‘s skin care and treatment products 
are the results of extensive cell biology and advanced 
biotechnology. The leading company uses the purest, strongest 
active ingredients that help the skin recover from within.
GERnetik International is based on the body‘s ability to restore 
its health and harmony when the cells receive the right nutrients. 
Gernetik International uses this science to create formulas 
that can target and reach specific cells, provide immediate 
nutrition and encourage natural recovery. The cell therapy on 
which GERNETIK International is based is a powerful method 
for achieving outstanding results without the use of aggressive 
and destructive approaches by stimulating the natural healing 
capabilities of the skin.
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ДНЕС СЕ ПРЕДЛАГАТ МНОГО ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, СЪДЪРЖАЩИ КОЛАГЕН, КОИТО ОБЕЩАВАТ ЗДРАВА И КРАСИВА КОЖА, КОСА И НОКТИ. УМЕЕМ 

ЛИ ОБАЧЕ ДА „ЧЕТЕМ ЕТИКЕТА“ СЪС СЪСТАВКИТЕ И НА КОЯ ДОБАВКА С КОЛАГЕН ДА СЕ ДОВЕРИМ? ОТГОВОРИТЕ НА ТЕЗИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ ДАВА 

Д-Р ТЕОДОРА ДИНЕВА В СПЕЦИАЛНО ИНТЕРВЮ ЗА СП. BEAUTY ЕФЕКТ. 

NOWADAYS MANY COLLAGEN NUTRITIONAL SUPPLEMENTS ARE AVAILABLE ON THE MARKET, OFFERING HEALTHY AND BEAUTIFUL SKIN, HAIR AND NAILS. 

BUT ARE WE ABLE TO READ THE INGREDIENTS LABEL AND WHICH COLLAGEN SUPPLEMENT TO TRUST? THE ANSWERS TO THESE AND OTHER QUESTIONS 

ARE PROVIDED BY DOCTOR TEODORA DINEVA IN A SPECIAL INTERVIEW FOR BEAUTY EFFECT MAGAZINE.

ДИАС БЮТИ КОЛАГЕН КОМПЛЕКС

DIAS BEAUTY COLLAGEN COMPLEX
КРАСОТАТА ИДВА ОТВЪТРЕ

BEAUTY COMES FROM WITHIN

Д-р Теодора Динева е лекар с повече от 20 години стаж във фармацевтичния сектор. Зае-
мала е различни позиции в Сервие, Санофи, Мерк и други компании, а от 2018 г. е сейлс ме-
ниджър в Agetis (www.agetissupplements.com) - производител на брандирани нутрицевтични 
продукти, които са с научно доказана ефикасност и са препоръчвани от много медицински 
специалисти и диетолози. 

Teodora Dineva MD has more than 20 years of experience in the pharmaceutical sector. She has 
held different positions in Servier, Sanofi, Merck and other companies, and since 2018 she is a sales 
manager at Agetis (www.agetissupplements.com), a manufacturer of branded nutraceuticals with 
scientifically proven efficacy which are recommended by many medical specialists and nutritionists.

Д-Р ДИНЕВА, ДОБРЕ ИЗВЕСТНА Е ФРАЗАТА, ЧЕ 'КРА-
СОТАТА ИДВА ОТВЪТРЕ'. В КОИ СЛУЧАИ Е НЕОБХОДИМ 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ С 
КОЛАГЕН?
Колагенът е основен градивен елемент на съединител-
ната тъкан, хрущялите, костите, кожата. Той изгражда 
до 70% от кожата и достига до 10% от общото тегло на 
човека. Тялото ни има естествената способност посто-
янно да произвежда колаген, но неговият синтез започва 
да намалява след 40-годишна възраст, като около 60-те 
години производството му почти спира. Това най-често 
се вижда чрез сухата коса, чупливите нокти и първата 
поява на бръчки по лицето. Ето защо още преди да забе-
лежим тези признаци на недостиг, трябва да се погрижим 
за допълнителен прием на колаген, както за здраве на въ-
трешните ни органи, така и за да съхраним за по-дълъг 
период от време естествената си младост и красота.

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВА ПРОДУКТЪТ ДИАС БЮТИ КОЛА-
ГЕН КОМПЛЕКС ОТ ОСТАНАЛИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВ-
КИ, ПРЕДЛАГАНИ НА НАШИЯ ПАЗАР?
Наистина в последните няколко години в аптеките и дро-
гериите се появиха много продукти, съдържащи колаген. 
Това дава голям избор на всеки, решил да приема колаген, 
но за да изберем правилно подходящия за нас продукт, 
трябва да имаме най-напред доверие в производителя и 
след това да умеем да „четем етикета“ със съставките. 
Не винаги лъскавата опаковка ще ни осигури качеството 
и комбинацията, от които се нуждаем. Комплексният със-
тав на ДИАС БЮТИ Колаген Комплекс осигурява 3-сте-
пенно действие:

DR. DINEVA, THE PHRASE „BEAUTY COMES FROM WITHIN“ 
IS WELL KNOWN. WHAT IS THE NEED FOR EXTRA INTAKE 
OF COLLAGEN SUPPLEMENTS?
Collagen is the basic building element of connective tissue, 
cartilage, bone, skin. It builds up to 70% of the skin and reaches 
10% of the total weight of the human body. Our body has the 
natural ability to constantly produce collagen, but its synthesis 
begins to decrease after the age of 40, with production almost 
ceasing around the age of 60. This process manifests itself 
through dry hair, breaking nails and the first appearance of 
wrinkles on the face. Therefore, before we notice these signs 
of deficiency, we need to ensure extra intake of collagen both 
for the health of our internal organs and to preserve longer our 
natural youth and beauty.

WHAT DISTINGUISHES THE PRODUCT DIAS BEAUTY 
COLLAGEN COMPLEX FROM OTHER FOOD SUPPLEMENTS 
AVAILABLE ON OUR MARKET?
Indeed, during the last few years many products containing 
collagen appeared in the pharmacies and drugstores. This 
gives a great choice to anyone who has decided to take collagen, 
but in order to choose the right product for us, we must first 
trust the manufacturer and then be able to „read the label“ with 
the ingredients. The shiny packaging will not necessarily provide 
us with the quality and combination we need. The complex 
composition  of DIAS BEAUTY Collagen Complex provides 3-step 
action:

• Provides collagen peptides of the most important types I, II 
and III that can be easily absorbed in the body.
• Stimulates the natural production of collagen in the body 

• Доставя лесно усвоими колагенови пептиди от най-ва-
жните за организма типове I, II и III.
• Стимулира естественото производство на колаген в тя-
лото чрез добавената хиалуронова киселина.
• Подсилва усвояването им и общия имунитет на органи-
зма чрез комбинация от витамини и микроелементи с ви-
сока концентрация.
Това „3-степенно меню“ оказва комплексно въздействие 
върху организма, което се проявява и във външната ни кра-
сота. И тъй като не съдържа витамин В12, от който обик-
новено се повлиява негативно теглото ни, той помага за 
запазване на добрата ни фигура.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРИЕМА НА ТОЗИ ПРОДУКТ ЗА 
КРАСОТАТА И ЗДРАВЕТО НИ?
Комплексният състав на ДИАС БЮТИ Колаген комплекс е 
насочен към осигуряване на пълноценна грижа за добрата 
структура, хидратация и естествения цвят на кожата, за 
поддържане на естествена и блестяща коса и за изграж-
дане на твърди и гладки нокти. Колагеновите пептиди в 
продукта са гаранцията това да се случи. Хиалуроновата 
киселина като основен компонент на съединителната, епи-
телната и нервната тъкани, предпазва кожата от свобод-
ните радикали, стимулира допълнително производството на 
колаген и участва в редица други важни биологични процеси 
в кожата, като забавя стареенето й. Комплексът от вита-
мини (С, D, E, B5, B7, B9) подпомага регенерацията на колаге-
на, предпазва от оксидативния стрес и е от изключително 
значение за поддържането на доброто здраве на кожата и 
косата. Микроелементите цинк, манган, мед и селен допъл-
ват ежедневните нужди на организма, за да поддържаме 
добър жизнен тонус и да се радваме на добро здраве. Този 
богат състав на ДИАС БЮТИ Колаген комплекс ни дава една 
изключителна комбинация от колагенови пептиди, витамини 
и микроелементи, които да се погрижат за нашата красота 
и да я запазят по-дълго време.
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through the added hyaluronic acid.
• Strengthens their absorption and the overall body immunity 
through a combination of vitamins and microelements in high 
concentration.
This „3 course menu“ has a complex effect on the body, also 
manifested in our outer beauty. And because it does not contain 
vitamin B12, which has a negative effect on our weight, it helps 
to preserve our good figure.

WHAT ARE THE BENEFITS FROM TAKING THIS PRODUCT 
FOR OUR BEAUTY AND HEALTH?
The complex composition of DIAS BEAUTY Collagen Complex 
is aimed at providing complete care for the good structure, 
hydration and natural colour of the skin, for maintaining natural 
and shiny hair and unbreakable and smooth nails.
The collagen peptides in the product guarantee this effect. 
Hyaluronic acid as a major component of connective, epithelial 
and nervous tissues, protects the skin from free radicals, further 
stimulates collagen production and participates in a number of 
other important biological processes in the skin, delaying the 
process of ageing.
The vitamin complex (C, D, E, B5, B7, B9) helps regenerate 
collagen, protects against oxidative stress and is crucial for 
maintaining healthy skin and hair. Zinc, manganese, copper and 
selenium complement the daily needs of the body to maintain 
a healthy lifestyle. This rich composition of DIAS BEAUTY 
Collagen Complex gives us an exceptional combination of 
collagen peptides, vitamins and microelements which take care 
of our beauty and keep it for longer.



СПЕЦИАЛНИ VIP КАРТИ
SPECIAL VIP CARDS

ЗА ВСИЧКИ СВОИ КЛИЕНТИ ЕСТЕТИЧНА КЛИНИКА НЕОЕФЕКТ 
ПРЕДЛАГА СПЕЦИАЛНИ VIP КАРТИ, КОИТО ИМ ПРЕДОСТАВЯТ 
ПРЕКРАСНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛЗВАТ БОНУСИ, ОТСТЪПКИ 
И ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ КОЗМЕТИЧНИ И ЕСТЕТИЧНИ 
ПРОЦЕДУРИ, ПРЕДЛАГАНИ В СТИЛНАТА И МОДЕРНО ОБОРУД-
ВАНА КЛИНИКА, КАКТО И ПАКЕТ КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 
ОПРЕДЕЛЕНА СТОЙНОСТ В ДКЦ „НЕОКЛИНИК“.  ВЪЗПОЛЗВАЙ-
ТЕ СЕ ОТ VIP КАРТИТЕ И ИНВЕСТИРАЙТЕ ВЪВ ВАШЕТО ЗДРАВЕ, 
МЛАДОСТ И КРАСОТА!

FOR ALL ITS CLIENTS, AESTHETIC CLINIC NEOEFFECT OFFERS 
SPECIAL VIP CARDS, WHICH GIVE THEM A WONDERFUL 
OPPORTUNITY TO ENJOY BONUSES, DISCOUNTS AND PREFERENCES 
FOR VARIOUS COSMETIC AND AESTHETIC PROCEDURES OFFERED 
IN THE STYLISH AND MODERNLY EQUIPPED CLINIC, AS WELL AS A 
PACKAGE OF CLINICAL TESTS OF CERTAIN VALUE AT  NEOCLINIC 
MEDICAL CENTER. TAKE ADVANTAGE OF THE VIP CARDS AND 
INVEST IN YOUR HEALTH, YOUTH AND BEAUTY!

NEW

SilverCARD

Gold CARD

Platinum CARD

Платинена 
карта

15 000 лв.
Platinum card
15 000 BGN

Златна
карта    

10 000 лв.
Golden card
10 000 BGN

Сребърна 
карта   

5 000 лв.
Silver card
5 000 BGN

Процедури лице
Face treatments * * *
Процедури тяло
Body treatments * * *
Естетична 
дерматология
Aesthetic 
Dermatology

-30% - -

Промоции
Promotions * * *
Нови процедури
New treatments * -20% -
Член семейство 
(приятел)
Bring a family 
member (friend) 

* - -

Бонус карти 
(-50%)
Bonus cards 
(-50%)

10 бр.
10 pc.

5 бр.
5 pc.

2 бр.
2 pc.

Продукти
Products

10% 5% 3%

Партита и 
събития
Parties and 
occasions

* * *

КАРТИ
CARDS

*Терапиите се извършват според протокола за работа, изрично свързан с изискванията за противопоказания и здравословно приложение. 
*Therapies are performed according to the protocol of work in accordance with the requirements for contraindications and healthy application.

VIP КАРТИ ЗА НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП - ЦЕНА 15 000 ЛВ. (12 МЕСЕЦА * 1250 ЛВ.)
VIP картите от 15 000 лв. ви дават неограничен достъп до всички процедури + всички нови 
процедури, които ще бъдат въведени. Можете да водите със себе си още един приятел 
или член на семейството. Също така имате възможност да водите десет души, които да 
ползват процедури с 50% отстъпка, в т.ч. пакет Клинични изследвания на стойност 1500 
лв. в ДКЦ „Неоклиник“.
VIP cards of 15,000 BGN give you unlimited access to all procedures + all new procedures that 
will be introduced. You can bring with you another friend or family member. You can also bring ten 
people to use a 50% discount on certain procedures, incl. clinical tests package worth 1500 BGN at 
the Neoclinic Medical Center.

VIP КАРТИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП - ЦЕНА 10 000 ЛВ. (12 МЕСЕЦА * 833 ЛВ.) 
VIP картите от 10 000 лв. ви гарантират свободен достъп до всички процедури, без ново-
въведените през годината. Можете да водите със себе си трима души, които да ползват 
50% отстъпка, в т.ч. пакет Клинични изследвания на стойнот 500 лв. в ДКЦ „Неоклиник“.
The VIP cards of 10,000 BGN cards guarantee you free access to all procedures without the new 
ones being introduced during the year. You can take with you three people to enjoy a 50% discount, 
incl. clinical tests package worth 500 BGN at the Neoclinic Medical Center.

VIP КАРТИ ЗА ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП - ЦЕНА 5000 ЛВ.  (12 МЕСЕЦА * 416 ЛВ.)  
VIP картите от 5000 лв. ви осигуряват ограничен достъп до всички процедури с цена до 
400 лв., на единична процедура. Можете да водите със себе си двама души, които да полз-
ват 50% отстъпка. 
VIP cards of  5,000 BGN give you limited access to all procedures worth up to  400 BGN per single 
procedure. You can bring with you two people to enjoy a 50% discount.

ROLL SHAPER
ВАШИЯТ ЛИЧЕН ТРЕНЬОР ЗА ДОБРА ФОРМА

Перфектният уред за лимфодренажен масаж, който стимулира лимфната система, спомага за извеждането на 
токсините от тялото, ускорява метаболизма, подобрява хидратацията на тъканите и подсилва имунната за-
щита на организма. Ръчният лимфодренажен масаж изисква добро познание на човешката анатомия и лимфната 
циркулация. Процедурите с Roll Shaper изискват единствено да се следват инструкциите - чрез директния допир с 
въртящия се барабан на уреда се масажира тази част от тялото, която желаете.

С ROLL SHAPER се постига:

• Редуциране на целулит и стрии.
• Отслабване и оформяне на тялото.
• Стимулиране и укрепване на мускулите.
• Подобряване на кръвообращението.
• Детоксикация на тялото.
• Ускоряване на метаболизма.
• Елиминиране на болка и намаляване на отоци.
• Укрепване на имунната система.
• Обща релаксация.
• Постоянна загуба на тегло без йо-йо ефект.

СОФИЯ, БУЛ. ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ 20
ТЕЛ. 089 660 5151



Л А З Е Р Е Н  Ц Е Н Т Ъ Р

PULSAR

Създаваме красота

САМОЧУВСТВИЕ

Лазерен център PULSAR, Петте кьошета, ул. Бузлуджа 34, тел. 0896 24 24 66,
www.pulsarcenter.com


