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АКО НЯМАШ ЦЕЛИ, 
АМБИЦИИ И МЕЧТИ, 
ЗАЩО СТАВАШ ОТ ЛЕГЛОТО 
СУТРИН!?

Тяна, след 10 години работа 

в сферата на здравето и 

красотата, къде се виждате 

днес по пътя към целите си?

Много съм щастлива от постигна-
тото и то ме зарежда всеки ден с 
нова амбиция да продължавам да вър-
вя напред. Всъщност, тези 10 години 
ми се струват толкова малко време 
на фона на всичко, което искам да 
направя за в бъдеще. Знам, че сме 
постигнали много, но погледът ми е 
толкова напред...

Колко далече напред?

Ами колко!? Представям си, че на 80 
години водя лекции и съм професор, 
академик. Много ме влече науката. 
Не спирам да уча и искам да споде-
лям знанията и опита, които тру-
пам. Представям си, че има филиали 
на Dupissima в цял свят. Предста-
вям си, че сме златен стандарт и 
марка на световно ниво не само за 
качество на услугата, не само за 
професионализъм, но и за най-добър 
работодател. Всъщност, в момента 
основната ми цел за 2017 г. е до края 
на годината да сме най-добрия ра-
ботодател в сферата, което е едно 
изключително предизвикателство 
за мен. Фокусът ми е в бизнес раз-

“Студио за красота 

Dupissima е бягство от 

ежедневните проблеми 

в една друга България – 

на младите, позитивни, 

успешни, щастливи 

и красиви хора“, 

казва Тяна Пресолска.

витието на Dupissima. В никакъв слу-
чай самите процедури не остават 
на заден план, защото ние постоянно 
се обновяваме и усъвършенстваме. 
Стремим се винаги да сме първите в 
България, които прилагат в работа-
та си най-новите технологии и ино-
вации в процедурите за лице и тяло.

Продължавате ли да учите?

Да! Преди месец ми беше последни-
ят държавен изпит. Завърших Меди-
цинска козметика в Медицинския ко-
леж, след 3 години редовно обучение. 
Беше изключително предизвикател-
ство да се върна буквално в училище. 
Оказа се, че е много трудно човек да 
съчетава работа, учене, деца, ли-
чен живот, а в същото време всич-
ко това е задължително. Харесва ми 
да уча, зареждам се и вече дори съм 
планирала следващите си обучения и 
повишаване на квалификацията.

Срещате ли толкова упорити 

млади хора като вас, на които 

да делегирате отговорности в 

бизнеса си?

О, това е тема, която много ме въл-
нува – ситуацията в България от 
гледна точка на кадри. Всички се 
оплакват, че на младите хора не им 

се работи, че няма ка-
чествен персонал. В съ-
щото време всички кни-
ги казват, че ако имате 
проблем с персонала, то 
проблемът е във вас са-
мите. Ако хората не са 
мотивирани, за да рабо-
тят при нас, значи ние 
нещо изпускаме. Ако не 
можем да ги мотивира-
ме, да ги задържим, да ги 
въодушевим за работата 
им, трябва да се притес-
ним за самите себе си, 
защото аз виждам колко 
голям е потенциалът на 
младите хора. Просто ние трябва да се научим да уп-
равляваме и да водим тези млади хора, които имат 
енергия, които имат желанието и ако заедно вървим 
в една посока, бихме могли да бъдем много продуктив-
ни. Сещам се с какъв ентусиазъм съм започнала аз да 
работя на 18–19 години и колко съм се притеснявала 
и страдала в комуникацията си с клиентите, ако слу-
чайно закъснея или те нещо не са доволни. За 20 годи-
ни нямаше казус, който да не премина, да не преболе-
дувам. Днес вече ми е ясно, че няма как да угодим на 
100% от хората. Стремим се към доволни 80%, което 
е всъщност един много висок процент. И ако млади-
те хора така горят за нещо, за тяхното нещо, не е 
задължително да е нашата кауза, не е задължително 
да е в сферата на красотата, но ако горят за нещо и 
толкова много го искат, преставяш ли си  колко биха 
били щастливи... Това обаче е нещо, което не виждам 
в момента и това ме натъжава. Когато си млад, а не 
знаеш накъде да тръгнеш, не знаеш какво искаш да по-
стигнеш, чувстваш се недооценен и нещастен... Ако 
ти нямаш цели, амбиции, мечти, какво правиш?! Защо 
ставаш от леглото сутрин!?

За да намериш някой, който да те мотивира 

и да разрови мечтите в душата ти. В тази 

връзка, вие с вашата огромна амбиция 

как мотивирате служителите си? Колко са 

те в момента и с постижението на кого се 

гордеете?

Добре, да започна от най-лесния въпрос. В момента в 
Dupissima работят около 25 души, с тенденция съвсем 
скоро да станат 30. Не зная точно как ги мотивирам, 
но ми се иска да знам дали го правя добре. Няма един-
на формула, защото всеки човек е различен. Искрено 
се надявам да ги мотивирам с личен пример. И това 

е единственото, което 
зависи от мен. Аз няма 
как да скрия моята 
страст към работата 
ми, към ученето ми, към 
развитието. Не мога да 
си представя да водя 
един по-спокоен, по-ле-
жерен начин на живот. 
Надявам се хората да 
видят, че наистина в 
България могат да се 
сбъднат Американски-
те мечти. Гордея се 
с изключително много 
хора в екипа. С Калоян, 
който за втори път 

тази година отива на почивка в Тайланд. Дори сега, ко-
гато отиде ще съчетае почивката с обучение по тай-
ландски масаж. За мен няма просто почивка, от която 
ти да не можеш да извлечеш нещо и да се развиеш до-
като си там. Гордея се и с Ками, която е от 8 години 
в Dupissima и се разви много в сферата на козметоло-
гията. Тя дойде след курс по козметика, беше работила 
като маникюрист, започна с процедури за тяло, а днес 
отговаря за целия отдел „Козметология” и е изключи-
телно добър професионалист, който страшно много 
чете и се развива. Тя има висше образование в съвсем 
различна насока, но когато човек усети какво му е ин-
тересно и накъде го влече, аз съм готова да дам всичко, 
за да му помогна да се развива. Все повече усещам, че 
правилните хора идват при мен и се намираме. Щаст-
лива съм с новите ни попълнения от последните години 
– Стефан и Фазли, както и с Петя и Петра, с които сме 
от самото начало на Dupissima. Петра, например, беше 
първият човек, който дойде за интервю по обява и аз я 
взех. Нито знаех тогава аз какво да я питам, нито тя 
какво да ми отговори, но ми беше неудобно да не я взе-
ма и някак си през годините заедно се учихме.

Опитайте се да се погледнете отстрани – 

какъв шеф сте?

Никога не съм повишила тон, никога никой не съм оби-
дила, но хората казват, че съм строга. Налагам пра-
вила, които искам да се спазват и зная, че не е лесно 
да се работи с мен. Дразня се, например, когато видя 
човек да си стои на телефона, защото той може да 
чете през това време. Дразня се, ако някой просто 
си стои без нищо да прави, защото смятам, че винаги 
можеш да си уплътниш времето с нещо полезно. Аз ис-
кам, когато работим, да работим и да изкарваме пари, 
и да се развиваме, а когато почиваме да почиваме!

"Иска ми се, когато клиентите ни 

дойдат при нас да се почувстват 

на 100% обгрижени, да получат 360 

градусово обслужване и изключи-

телна, индивидуална услуга от най-

добрите и квалифицирани специа-

листи, които ще работят с най-висок 

клас апаратура. "

ТЯНА ПРЕСОЛСКА
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Кое е правилото, което най-трудно сте 

наложила в Dupissima?

При нас вече не се пуши, пушенето от 1 януари е заб-
ранено и всъщност хората от екипа, които пушат, 
могат да се насладят на цигарите си единствено в 
обедната почивка и то извън студиото, на 200 метра 
извън студиото. Не искам нашите клиенти да ги виж-
дат да пушат, защото ние сме посланици на здравето 
и красотата. Това с цигара няма как да стане! Някои 
хора дори си тръгнаха, защото не можаха да свикнат 
с правилата.

Коя е онази оценка от екипа ви за вас, към 

която се стремите?

Искам да сме стандарт за качество и други фирми в 
сферата да ги канят на работа, да ги молят, да им 
предлагат пари, а те да искат да са с мен в Dupissima. 

Звучите почти идеалистично...

Може и така да е, но аз искам да работя с хора, които 
искат да са тук. Искам всеки да е избрал да е тук и 
да знае защо е тук. Аз смятам, че всеки може да ти 
предложи по-висока заплата, но парите не са мотива-
тор, те са хигиенен фактор. Една заплата може да те 
стимулира първия, втория, третия месец, колко да те 
стимулира? Но ако ти самият не намериш нещо, което 
да те кара да станеш рано и за което да гориш, няма 
как да стане. 

Изглежда сте приела ролята на новатор, 

който има амбицията не просто да развие 

Dupissima, но и бранша в България като 

цяло.

О, да, абсолютно правилно ме разбирате. Вече дори 
правя обучения за други колежки, приятелки, които 
вървят по стъпките ми и създават администрация в 
момента. Вече няколко пъти съм ходила и при Максим 
Сергеев – много известен трейнер в Русия, в тази 
сфера, един от най-добрите. Уча се от него. Аз не си 
измислям нещата, постоянно съм по различни курсове, 
обучения и споделям опит и знания, за да се развива-
ме всички заедно, което ще доведе до качеството и 
стандарта, към които се стремя. Единствено уин-уин 
ситуацията може да е дългосрочна, защото ако моят 
служител е напуснал, тъй като съм забранила пуше-
нето, отиде в друг салон, който следва същия стан-
дарт и също забрани пушенето, то заедно ще вдигаме 
стандарта на услугата и служителите ще се научат 
да спазват елементарните правила. В сферата на 
козметиката бих казала, че ние доста често сме ма-
нипулирани от служителите си, които чувстват, че 
заради липсата на кадри имат контрол и злоупотребя-
ват с този факт. 

Връщате ли клиенти с невъзможни желания 

за извайване на тяло, на лице?

Винаги съм го казвала – предпочитам да върнем клиент, 
ако не сме сигурни, че с процедурите си ще постигнем 
очакванията му и той ще остане разочарован. В мо-
мента в Dupissima има над 200 вида процедури и над 
30 вида апарати. Когато клиентът дойде, аз искам да 
имаме всичко необходимо като опит, знания и техника 
да решим проблема му, но ако не можем, само ще го 
консултираме и ще го изпратим при колеги.  Аз не ис-
кам на всяка цена, всеки клиент. За мен важното е да 
имаме лоялни и доволни клиенти. Много пъти има лесни 
и евтини решения за проблемите на клиентите и няма 
нужда те да дават хиляди, хиляди левове за нещо, кое-
то могат да решат много по-лесно и евтино. С наши-
те клиенти ние сме дългосрочни партньори и е важно 
да сме честни един с друг. И ако ти имаш проблеми с 
метаболитен синдром или нещо с храненето, то какви-
то и процедури да правиш, те ще са толкова локални, 
толкова краткотрайни... Ние няма да решим генерално 
проблема, а аз не искам да създам индустрия, която да 
прави зависими на нея хора. Не искам да бъдем поред-
ната чисто икономическа организация, която трупа ня-
какви дивиденти на някаква база недоволни хора, които 
са заблудени, камо ли заблудени от нас. Искам да сме 
полезни и искрени с хората, за да се връщат при нас. И 
ако се почувстват нещастни, ние да ги накараме да се 
чувстват добре в кожата си – там е нашата намеса. 
Защото някой път дори един масаж може да те пречис-

ти от натоварването и да те накара да се почувстваш 
щастлив, защото е отпочинала психиката ти. А всич-
ки наши чувства и емоции влияят психосоматично и на 
физическо ниво, затова най-важното е да се чувстваме 
удовлетворени, отпочинали и щастливи. Това е първа-
та и най-важна стъпка към здравето и красотата, коя-
то вярвам, че клиентите правят с Dupissima,  заради 
всичко, което влагаме като професионализъм, опит и 
положителна емоция.

Това ли е запазената ви марка, заради която 

човек трябва да се довери на Dupissima?

Да. Иска ми се, когато клиентите ни дойдат при нас 
да се почувстват на 100% обгрижени, да получат 360 
градусово обслужване и изключителна, индивидуална 
услуга от най-добрите и квалифицирани специалисти, 
които ще работят с най-висок клас апаратура. И пре-
ди всичко ще бъде подбрана програма единствено и 
специално за тях, на база на правилна диагностика  и 
консултация и няма да им бъде предложено нещо, от 
което нямат нужда, няма да бъдат подлъгани да си 
направят нещо, без да знаят рисковете, които стоят 
зад съответната процедура. Иска ми се хората, кои-
то прекрачват прага на Dupissima да усетят бягство-
то от ежедневните си проблеми и да дойдат в една 
друга България, България, която аз виждам – пълна с 
млади, позитивни, успешни, щастливи и красиви хора. 
И те самите да бъдат такива. Затова да дойдат в 
Dupissima!

.
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NARA STIX - УДОВОЛСТВИЕ БЕЗ 
РИСК ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

MARIA ARMUTCUOGLU

Как се роди идеята да 

предложите на българския 

пазар луксозните елек-

тронни наргилета NARA?

Концепцията за създаването 
на NARA Stix възникна през недалечната 2014 г. По това 
време пътешествах често, водена както от желанието 
да опозная света, така и от успешната си кариера на 
дизайнер. Въпреки приятните изживявания, скоро осъзнах, 
че този начин на живот се намесва в една от големите 
ми страсти – наргилетата. Обемисти и трудни за пре-
насяне, приятният им аромат и закачливо виещ се дим 
често оставaха на заден план, докато приготвях багажа 
си. Като човек, който не се отказва от удоволствието 
току-така, започнах да търся решение. Mислите ми се 
превърнаха в идея, а идеята скоро се разви в мечта. Воде-
на от мотивацията да създам нов продукт, търсех нещо 
компактно, изискано и, разбира се, здравословно. Нещо, 
което да бъде не само удобно за използване, но и да из-
разява емоция и промяна. Да бъде не просто наргиле, но 
същевременно и любим аксесоар. Не след дълго първите 
кутии NARA бяха факт. Първоначално те бяха създадени 
само за мен – за да мога да тествам продукта от А до Я, 
водена от идеята за съвършенство и безкомпромисност 
по отношение на качеството.
С какво се отличават наргилетата NARA? 

NARA Stix са една сбъдната мечта. Те притежават удоб-
ство и изтънченост, както и изключителен и несравним 
вкус за всички почитатели на наргилетата. Лесно пре-
носими, без нужда от пълнене, те са не само удобни за 
ползване, но и легални навсякъде по света, където стан-
дартните тютюневи продукти не са. Един от най-голе-
мите недостатъци на класическото наргиле е неудобни-
ят маркуч. NARA Stix са създадени така, че да се побират 
в едната ви ръка. Наргилетата за еднократна употре-
ба разполагат с диамантена главичка, която свети при 
всяко дръпване и имат капацитет до 500 пуфа. Дизайнът 
им винаги е изпълнен в атрактивен за сезона цвят – от 
бяло през златно до червено, розово, черно и много други. 
Предлагаме ги както като единична бройка, така и в ко-
лекция (кутия микс от 5 броя специално подбрани вкуса). 
Колекцията ни презареждащи се електронни наргилета 
са с възможност за смяна на предварително заредени с 
аромат пълнители и се предлагат като стартов ком-
плект с иновационен калъф-батерия, който зарежда и 
мобилния телефон. Продуктите ни са сертифицирани и 
предлагат висококачествено разнообразие от вкусове 
на отлична цена. Tечностите в състава им не съдържат 
никотин, катран, пепел и други подобни вещества. Те са 

една по-здравословна, оригинална и комфортна алтерна-
тива на класическото пушене. Проблемите, свързани с 
вреда върху околните, неприятна миризма по дрехите и 
летлив дим, са вече в миналото. NARA Stix са с всички ха-
рактеристики, за да се наложат като лидер сред елек-
тронните наргилета на българския пазар. Ако трябва да 
заключа в няколко реда с какво NARA се отличава от по-
добни продукти: определено бих започнала от огромно-
то усилие, хъс и любов, които сме вложили в изграждане-
то на цялата визия на NARA – от името и дизайна през 
функциолността и, разбира се, техния невероятен вкус. 
Какво представлява самото наргиле? 

Всяко електронно наргиле NARA съдържа вода, пропиле-
нгликол, естествени и изкуствени вкусове. Продуктите 
ни са сертифицирани и са без никотин и катран. Въпре-
ки това не се препоръчват за лица под 18 г., бременни 
дами или хора с установени заболявания или алергии към 
някоя от съставките му. Поради спецификата на съдър-
жанието на течността в електронното наргиле NARA и 
поради факта, че не съдържа никотин, този продукт не 
води до пристрастяване. Богатата ни гама от аромати 
включва различни серии - Табако, Билкова, Плодова, Мен-
толова и Ликьор, които ще задоволят изискванията на 
всеки капризен вейпър. 
Здравословна алтернатива на тютюнопуше-

нето ли са наргилетата NARA и могат ли да 

помогнат за отказване на цигарите? 
Въпреки че съставът на електронните наргилета NARA 
не е като на тютюневите продукти, имаме много клиен-
ти, които ползват нашите наргилета именно с тази цел 
– отказ от тютюнопушенето. Формата и размерът на 
електронните ни наргилета е близка и наподобява тази 
на цигарите, което е плюс в борбата с тях. Благодаре-
ние на своя състав и липсата на тютюн и никотин, про-
дуктите ни са освободени от акцизи и не попадат под 
Закона за тютюнопушенето, kоето на практика ги пра-
ви позволени за ползване на всякакви публични места. 

www.nara.bg
+359 897527592

www.nara.bg
+359 897527592
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Как попаднахте като клиентка на студио за 

красота Дуписима? 

Попаднах съвсем случайно на брошура, в която се рекла-
мираха процедури за справяне с целулита и излишните 
мазнини. По това време (2000 г.) бях все още ученичка 
и не разполагах с много заделени пари, та това, което 
най-силно ме привлече беше, че първата процедура е 
безплатна. Не бях много информирана, а и честно ка-
зано не вярвах в тези неща, но реших да пробвам поне 
една процедура. Записах си час. Когато се запознах с 
Тяна, тя беше много млада, усмихната, положително 
заредена и безкрайно мила. Така ме омагьоса, че и за 
миг не се замислих и дадох всичките си спестени пари 
за процедури вместо за шофьорски курс. След месец 
стриктно изпълнение от моя страна и добре подбрана 
комбинация процедури от страна на Тяна, резултатът 
беше –7 кг. Без спорт и хранителен режим.

На какво се дължи голямата промяна във 

вашата визия?

През последните години тялото ми се е променяло мно-
гократно. Резки промени, плюс-минус 10 кг за един ме-
сец. Постоянна борба, често се отказвах, после пак за-
почвах. Работата ми също пречеше (поне тогава така 
си мислех) на какъвто и да било режим. Вечеря в 22–23 ч. 
беше ежедневие. Освен загуба на мускулен тонус, това 
доведе и до отпускане на кожата. През 2015 г. започнах 
да тренирам интензивно Kangoo Jumps, 5 пъти седмич-
но. Ходех след работа с дъщеря ми от единия до другия 
край на София, но нищо не можеше да ме спре. И така 
една година. След това започнах да ходя на фитнес. 
Тренирах 2–3 пъти седмично с инструктор. Не мога да 
кажа, че съм постигнала на 100% желаните резултати, 
но определено тялото ми е много променено. Доволна 
съм най-вече от това, че се промени мисленето ми, нау-
чих много неща, здрава съм, имам много повече енергия, 
болките в гърба и кръста вече ги няма. 

Труден ли беше вашият път към 

перфектната фигура? 
Дали е трудно... и още как, но пък нямаше да е толко-

ва хубаво, когато дойдат резултатите. Без ограниче-
ния е почти невъзможно да се постигне много. Напра-
во премахнах от менюто си всичко сладко, тестено, 
пържено, мазно и т.н. Научих се да вечерям до 18 ч. 
без никакъв компромис, повече вода и увеличих трени-
ровките си на 4-5 пъти седмично, като задължително 
тренирам с инструктор. Не винаги съм срещала под-
крепа у дома и в работата от колегите. Някои ме ми-
слят за крайна, казват, че е прекалено, че и така съм 
си добре. Но само аз знам как се чувствам сега и как 
съм била преди. Разбира се и аз съм човек и не мисля, 
че крайното ограничение е решение за дълъг период. 
Човек може и трябва да хапва и малко „вредна” храна, 
но разбира се не късно вечер и не всеки ден.

Какво бихте посъветвали дамите, които 

искат да се отърват от излишните килограми 

и от целулита?

Първо трябва да решат, че наистина го искат. Да 
го направят за себе си. Да потърсят добри специа-
листи, които да препоръчат подходящи процедури. Да 
не се отказват, защото всичко отнема време, изис-
ква постоянство, непрестанна грижа и разбира се 
средства. Но когато започат да виждат резултати, 
когато здравето им се подобри, когато започнат да 
се усмихват повече, никога не биха си позволили да 
се върнат назад. И да знаят, че правилното хранене и 
спортът са на първо място. Процедурите помагат, но 
с тях няма как да изправим стойката си, да овладеем 
на 100% целулита, да се преборим с лошото настрое-
ние. Пътят към перфектната фигура изисква желание, 
упоритост и воля, много воля!

УСПЕШНИЯТ ПЪТ НА 
ПРОМЯНАТА!

В Дуписима ме покани Тяна. Аз вече работех за нея в друг обект, 

с който тя се занимаваше. Предложи ми да пробвам, каза, че ще 

си правим много безплатни процедури. (Смее се.) Тогава рабо-

тех на две места, но нямаше как да й откажа, все пак безплатни 

процедури... В салона имаше нови и модерни апарати и перспек-

тива за сериозно развитие. Харесвах начина, по който умее да 

надъхва хората, как вярва във всяка процедура, която предлага, 

как беше хем шеф, хем приятел, амбициозна и винаги усмихната. 

Започнах работа в Дуписима заради нея, сега като се замисля 

безплатните процедури са били само бонус.

.
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ПЪТЯТ КЪМ ПЕРФЕКТНАТА 
ФИГУРА ИЗИСКВА 
ЖЕЛАНИЕ, УПОРИТОСТ И 
ВОЛЯ, МНОГО ВОЛЯ!

ПЕТЯ ИГОВА 
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С какво ви привлече 

професията кинезитерапевт?

Исках да изучавам медицина, но не ме 
приеха и по съвет на мой приятел за-
писах специалност Кинезитерапия в 
Русенския университет „Ангел Кънчев“ 
с идеята следващата година отново да 
кандидатствам в МУ - София. Но още в 
първи курс разбрах, че кинезитерапия-
та е моята специалност и се отказах 
от медицината. Кинезитерапията ме 
плени не само като теоретична на-
соченост, но и като практика – даде 
ми възможност да започна по-рано да 
практикувам, което много ме мотиви-
ра и разбрах, че мога да помагам на хо-
рата преди лекарската намеса, т.е. аз 
избрах профилактиката и превенцията. 

Какви клиенти посещават 

Дуписима и кои са най-

търсените процедури?

Много млади жени посещават редов-
но студиото, както и мъже на средна 
възраст. Все още младите мъже ня-
мат културата за такъв тип проце-
дури. Смятам, че това ще се промени 
и младите дами ще увлекат половин-
ките си, защото когато човек е здрав 
и изглежда добре, това „заразява“ и 
близките му. Имаме много клиенти 
спортисти, които са свикнали на дис-
циплина и полагат грижи за себе си, 
също и информирани, знаещи клиенти, 
които осъзнават ефекта от процеду-
рите за поддържане на добро здраве и 
красива визия. 
Най-търсени са процедурите за от-
слабване, премахване на целулит и 

оформяне контура на тялото, като 
една от най-предпочитаните тера-
пии е моя авторска методика за ремо-
делиране на тялото. От процедурите 
за лице се търсят почти всички, като 
превес имат антиейджинг терапии-
те. В последните 1-2 години наблюда-
ваме растеж в търсенето и на лазер-
на епилация.

Най-голямото ви 

предизвикателство в 

професионален аспект?

Тази година се сбъдна една от мечти-
те ми – запознах се с проф. Бачи от 
Италия, който е мой кумир от 2001 
г. Към днешна дата най-голямото 
предизвикателство за мен е да на-
правим школа за обучение в България 
под негово ръководство. В края на ок-
томври планираме сериозно обучение 
в Италия по неговата методика за 
анализ и оценка на различните степе-
ни на целулит. На определен етап от 
кариерното си развитие всеки човек 
среща различни предизвикателства. 
А с натрупването на опит предизви-
кателствата стават все по-големи.

Каква е вашата формула за 

успех?

Здрава работа, непрестанен хъс и 
желание за придобиване на нови зна-
ния, както и добър баланс между 
професионалното развитие и личния 
живот. Изключително важна е лична-
та мотивация и стремежът към не-
прекъснато развитие и самоусъвър-
шенстване.

УЧИМ СЕ ОТ 
НАЙ-ДОБРИТЕ, ЗА ДА 
БЪДЕМ НАЙ-ДОБРИТЕ

Разкажете за пРофесионалния си 
път, пРеди да започнете Работа в 
дуписима?
Завърших русенския университет преЗ 
2005 г. със степен бакалавър по кинеЗи-
терапия, след което Записах магистрату-
ра в нса - софия, но не бях особено удо-
влетворен. прекъснах първия семестър 
и отидох да работя в анталия, турция. 
едва на 23-годишна въЗраст аЗ работех 
в престижни спа центрове с много вЗис-
кателни клиенти. въпреки сериоЗните 
предложения За работа в анталия, аЗ се 
върнах, Защото исках да продължа про-
фесионалното си раЗвитие в българия. 
Завърших магистратурата си по ортопе-
дия и травматология и продължих да ра-
ботя в сферата на спа услугите, като Запо-
чнах да раЗработвам авторски масажни 
методики. преЗ 2008 г. отворих собствен 
спа център и около 3 години участвах в 
раЗвитието му, след което се оттеглих и 
продължих да работя За престижни спа 
и Здравни центрове у нас и в москва. в 
даден момент имах въЗможност да иЗби-
рам – москва или софия. иЗборът ми бе 
софия, като решаваща роля За това има-
ше тяна пресолска и от 2015 г. работя 
в дуписима. когато Започнах работа сту-
диото раЗполагаше с няколко кабинета и 
огромно свободно пространство. За 1-2 
седмици Заедно с тяна начертахме план 
За раЗвитие на дуписима. днес студио-
то раЗполага с над 10 кабинета За про-
цедури и голям брой модерни апарати За 
лице и тяло, които дават предпоставка За 
качествено иЗпълнение на процедурите и 
постигане на отлични реЗултати. раЗпо-
лагаме и със Зала, където провеждаме 
специалиЗирани обучения по сектори, 
каним утвърдени в световен мащаб спе-
циалисти в beauty индустрията, както и 
лектори в сферата на личностното раЗви-
тие. учим се от най-добрите, За да бъдем 
най-добрите.

СТЕФАН БУКРЕЕВ

Как решихте да изберете 

професията козметолог?

Съвсем неочаквано. Мечтаех да уча 
медицина, но сблъсъкът с химията ме 
отказа. Ориентирах се към Софийския 
университет – завърших Българска фи-
лология, изкарах двугодишна квалифика-
ция като Кореспондент на средствата 
за масово осведомяване и за финал – ма-
гистратура Международни политически 
отношения и сигурност. Известно вре-
ме се занимавах с реклама и маркетинг, 
но нищо от нещата, с които се зани-
мавах не ме вдъхновяваше. Единстве-
ното нещо, което ме интересуваше 
беше свързано със сферата на красота-
та. Докато пишех за мисиите на ООН, 
кюрдския национализъм, Конго и Заир 
– в главата ми се въртяха новостите 
в процедурите за лице и тяло, актуал-
ните козметични продукти, хранителни 
добавки и т.н. Редовно оформях вежди, 
измислях процедури за лице, гримирах, 
правех маникюри на приятелки, колежки, 
близки. И много четях – всичко и нався-
къде. От тийнейджърка, като Плюшкин, 
събирах всякакви рекламни брошури, ка-
талози, изрезки от вестници и списа-
ния, от които мога да науча повече за 
съставки, процедури, грижа за кожата, 
ноктите, за тялото. Постоянно забърк-
вах различни съставки, правех си маски, 
тоници, пилинги… И просто дойде мо-
ментът, в който решението да запиша 
професионален курс назря. Не ми беше 
никак лесно да направя тази стъпка, но 
тя ми донесе щастието, удовлетворе-
нието и професионалната завършеност, 
от които имах нужда. 

Как се промени Дуписима през 

тези 7 години?

Аз виждам промяната на различни нива – 
като започнем от квадратура, локация, 
инвестиция в интериор, висококачест-
вена апаратура и реномирани марки 
през иновативните методи за развитие 
на бизнеса, програмите за лоялни кли-

енти, десетките обучения, симпозиуми, 
конференции, уъркшопи, тиймбилдинги 
… Стараем се постоянно да надгражда-
ме, да сме конкурентни, успешни и ло-
ялни към нашите партньори и клиенти.

Какви качества трябва да 

притежава козметикът, за да 

бъде добър професионалист?

Съвкупност от знания и умения, които 
непрекъснато да обогатява,  комуника-
тивност, индивидуален подход към кли-
ента, поддържан външен вид.

Какви съвети бихте дали на 

дамите/клиентите относно 

поддържането на външния вид?

Често чувам твърденията, че не е хуба-
во да се ходи от ранна възраст на коз-
метик или да се привиква към процедури, 
и напълно ги отричам. За всяка възраст 
си има подходяща, правилна терапия. 
Просто трябва да се доверят на профе-
сионалист, който да опознае специфика-
та на съответната кожа и да започне 
да се грижи за нея. 
Заобиколени сме от визии на перфект-
ни лица и често си създаваме погреш-
ни представи за това как трябва да 
изглеждаме. Перфектните кожи, форми 
и линии са рядкост и препоръчвам на 
всеки първо да започне да обича кожа-
та си, независимо от недостатъците 
й. Да не забравяме, че имаме една кожа 
за цял живот. А следващият етап е да 
се започне грижа за нея – предпазване, 
почистване, хидратация и стимулация. 
Къде и с какви процедури да я поддържа-
ме – изборът е голям. Ще съм изключи-
телно щастлива, ако мястото е студио 
за красота Дуписима.

КОЗМЕТОЛОГИЯТА МИ ДОНЕСЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА 
ЗАВЪРШЕНОСТ

някъде бях прочела, че няма 
лесен път, но има кратък. мно-
го време вървях по дългия път, 
в който не бях наясно с целите 
си, ценността, която стои Зад 
тях. а след като открих краткия 
път – той ми помогна да стигна 
на мястото, на което се намирам 
в момента и на което искам да 
бъда, а именно – дуписима. 
преЗ 2009 г. посетих семинар на 
фирма „санте бг“ – представяха 
нова коЗметична марка За бъл-
гарския паЗар и там всъщност 
се ЗапоЗнах с тяна. един месец 
по-късно на друго обучение се 
срещнахме повторно и си раЗме-
нихме координатите. винаги ще 
си спомням как в края на семина-
ра, тяна иЗкаЗа съжалението си, 
че нейните момичета не успели 
да дойдат, Защото били с пълни 
графици. и тогава тайничко си 
пожелах и аЗ да бъда на мястото 
на теЗи момичета. и не след дъл-
го тяна ми се обади и ми предло-
жи да стана част от екипа. днес, 
след 7 години, същите теЗи моми-
чета са мои приятелки и колежки 
(т.нар. диноЗаври) в дуписима.

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА
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Има ли прилики между българската 

школа и тайландския масаж? 

Българската школа е комбинация от техники и 
има много заимствани неща от източните тра-
диции. Прилики има в рефлексотерапията на 
стъпалата и в дълбокотъканния масаж. Аз раз-
работвам собствени масажни методи, като ком-
бинирам различни техники. Класическият релак-
сиращ масаж вече не е така популярен, защото 
повечето хора идват с различни проблеми, напри-
мер болки в трапецовидния мускул, предизвикани 
от постоянната работа в офис. В тези случаи 
подхождам индивидуално към конкретния проблем 
съчетавайки различни похвати, за да съм макси-
мално полезен на клиента. Правилният подход е 
първо да се проведе консултация, за да се раз-
бере какви проблеми има клиентът, какво желае 
да получи, тялото му какво може да понесе и на 
тази база терапевтът да определи какъв масаж е не-
обходим за всеки отделен случай. 

Какви обучения преминахте в Тайланд?

Аз се интересувах от традиционния тай масаж, от 
дълбокотъканния масаж и от рефлексотерапията, 
затова преминах съответните обучения. Планирам и 
посещение в специална школа за масажи в Тайланд, 
но това ще е на следващ етап, защото обучението е 
много сериозно и изисква време. 

ИЗТОЧНИТЕ МАСАЖНИ ТЕХНИКИ 
СЕ ОТЛИЧАВАТ С АБСОЛЮТНА 
ПРЕЦИЗНОСТ И ПОСТОЯНСТВО

КАЛОЯН ЧУЧУКОВ 

Защо решихте да овладеете и Юмейхо 

масажа?

Юмейхо е японска терапия, която помага при ставни 
и костни проблеми, изкривявания на гръбначния стълб. 
Основно Юмейхо масажът е насочен към освобожда-
ване на жизнената енергия Ки в тялото. Разбира се, 
при възрастните трябва много да се внимава, поради 
намалената им гъвкавост. Като цяло Юмейхо е много 
ефективна терапия за облекчаване на определени със-
тояния, затова искам да навляза и в нея. 

Масажът е доста сложна терапия, особено когато човек навлиза в същността й, 
усвоява нови техники и похвати. знаеМ, че още от древността Масажът е ползван 
за облекчаване на болката чрез разтриване на ударено или натъртено Място. с раз-
витието на анатоМията и познанието за структурата на човешкото тяло – Мускули, 
сухожилия, кости, се появява и целевият Масаж. за повлияване на конкретен про-
блеМ се прилага определено въздействие. в зависиМост от целите се различават 
релаксиращ, лечебен, дълбокотъканен (спортен) Масаж. в тайланд, япония и дру-
гите азиатски страни, където са развити бойните изкуства, Масажът иМа за цел да 
поддържа физиката на боеца. различните изпуквания, разтягания, наМествания са 
по-скоро терапия, съчетана с йога и стречинг, която цели да отпуши и балансира 
вътрешната енергия на човека. според източните разбирания всички заболявания 
се причиняват от запушени енергийни канали, затова Масажът иМа за цел да хар-
Монизира и балансира енергията в човешкото тяло. 

Възможно ли е да се излекуваме с 

помощта на масажите?

Всички тези терапии, като масажи, прилагане на ле-
чебна кал, физиотерапия... не лекуват, те са много 
добра поддръжка за човешкото тяло и осигуряват до-
бра кондиция. Не бива да казваме на клиентите, че 
ще ги излекуваме, защото това би било спекулация 
със здравето на хората, а коректно да обясним какво 
може да се очаква от определена терапия или масаж. 
Аз от години се занимавам и с Рейки терапия и имам 
второ ниво. И при нея пак е хармонизиране, подрежда-
не на енергии. Да, може да се повлияе на даден орган, 
но пак не може да се говори за излекуване. Всичко е 
баланс и облекчаване на проблемите.

Усвоил сте много масажни техники. 

Поздравления!

Благодаря. Считам, че човек каквото и да учи, ако 
не продължава постоянно да се усъвършенства, ос-
тава да тъпче на едно място само със заученото. 
Всеки получава някаква база от знания, която тряб-
ва постоянно да надгражда. Има различни похвати, 
но на мен най-много ми допадат източните масажни 
техники и по-конкретно тайландските и японските, 
може би защото при тях всичко е подредено и се пра-
ви с абсолютна прецизност и постоянство до пости-
гане на целта. 

Според вашите наблюдения кои процедури 

са най-търсени от клиентите?

Това зависи до голяма степен от сезона. През лятото 
най-много се търсят антицелулитни и лечебни ма-
сажи, които облекчават и премахват схващания от 
пътуване или от престой в помещения с климатик. 
Най-търсени през зимата са релаксиращите и загря-
ващите масажи. При настинка или грип клиентите 
се оплакват от болки и напрежение в мускулите, за-
това се предпочита масаж с мед или вулканични ка-
мъни. Много клиенти търсят и масажи за релакс и 
отпускане. През пролетта и есента се предпочитат 
превантивните масажи, защото тогава отслабва 
имунната система и започват да се „обаждат“ раз-
лични болежки. В Dupissima разполагаме с иновативни 
и много качествени апарати за процедури за тяло. 
Важно е да се знае, че най-добри резултати се полу-
чават при съчетаване на ръчни и апаратни методи 
за масаж.
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През есента на 2008 г. се записах 
на курс по фризьорство в школата 
на Стилист Капанов и така започ-
на моят професионален път в тази 
сфера. Оттогава насам работя 
като фризьор с неспирна любов и 
страст. 

Когато ми хрумна идеята, бях само 
на 22 години, но всъщност залож-
бите ми се проявиха много по-рано 
– още от детството. Винаги съм 
имала вроден усет към красивото, 
сетивността ми е силно изразена 
спрямо всеки цвят, форма и детайл. 
Обичам и се наслаждавам на модата 
и изкуството. Тези неща галят се-
тивата ми. Мечтател съм и винаги 
съм вярвала, че пътят към постига-
нето на мечтите е дълъг и труден, 
но сигурен. 

Ето защо, с голям ентусиазъм и ку-
раж, веднага след курса при Капанов 
започнах самостоятелна работа, 
ако може така да се нарече, в извес-
тен хотел в София. Млада и все още 
неопитна, наех свое помещение и 
стартирах. Въпреки грешките, кои-
то правех, не спирах да търся пътя 
към съвършенството. Стараех се 
изключително много, но 6 месеца 
по-късно осъзнах две неща – че фри-

зьорството е моето призвание, но 
и че това е занаят, който не се учи 
лесно. Това ме подтикна да затворя 
салона и да си потърся работа като 
помощник-фризьор.

За кратко време успях да намеря 
своята работа мечта в известен 
салон, където знаех, че ще мога да 
черпя знания и да трупам опит от 
истински професионалисти в сфе-
рата, за да може някой ден и аз да 
се превърна в такъв. Тук е мястото 
да изразя специални благодарности 
към Поли Гемеджиева за заряда, кой-
то ми даде, както и на останалите 
колеги, с които работих и от които 
черпих опит с пълни шепи. Съхра-
нила съм прекрасни и незабравими 
спомени от тази работа, която ми 
даде и много добри приятелства.

Тъй като обичам предизвикател-
ствата, професионалният ми път 
продължи към втората школа, от 
която почерпих знания – на Свет-
лана Методиева. При нея получих 
ценни съвети и се шлифовах относ-
но работа и начин на обслужване. 
Получих уникалната възможност да 
участвам в множество обучения, да 
се състезавам в конкурси и да спече-
ля награди. Бях щастлива и се разда-

ФРИЗЬОРСТВОТО Е МОЕТО ПРИЗВАНИЕ

ПОЛИ ПЕТКОВА

вах на 100%. Знам и вярвам,  че всичко, което се случва 
в живота ни и през което трябва да преминем, е един 
урок. А самодисциплината – тя е пътят към успеха. 
Дали защото съм учила химия – не знам, но имам силен 
афинитет към колористиката. Знаете ли, че цветът 
е всъщност светлина? Ако пропуснем лъч бяла свет-
лина през призма, ще видим, че светлината се състои 
от 6 различни цвята – червен, оранжев, жълт, зелен, 
син и виолетов. Смесването на тези лъчи дава отно-

во бяла светлина. Интересно, нали? Ето и поредната 
стъпка напред в моя живот и професионално разви-
тие. От 4 месеца насам работя в студио за красота 
Дуписима и правя това, което обичам. Чувствам се 
на мястото си и работя усърдно в прекрасна среда с 
чудесни колеги. Учим непрестанно нови неща, работим 
в екип, но и се забавляваме. Вярвам, че именно тук е 
мястото, където ще оставя от своя почерк и ще поло-
жа здрави основи на фризьорското звено!

“От 4 месеца насам работя в 

студио за красота Дуписима 

и правя това, което обичам. 

Чувствам се на мястото си и ра-

ботя усърдно в прекрасна сре-

да с чудесни колеги. Учим не-

престанно нови неща, работим 

в екип, но и се забавляваме. 

Вярвам, че именно тук е мяс-

тото, където ще оставя от своя 

почерк и ще положа здрави ос-

нови на фризьорското звено!“
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Какъв е принципът на работа на 

Venus Legacy? 

Апаратът комбинира 3 модерни и изпита-
ни технологии, които го правят уникален 
– мултиполярна радиочестота, пулсиращо 
магнитно поле и VariPulse™ технология, с 
интегриран термометър за анализ на кожа-
та. Тези технологии въздействат по след-
ния начин:
1. Мултиполярната радиочестота използ-
ва тъканното съпротивление на различните слоеве на 
кожата, за да го трансформира в топлинна енергия. 
Механизмът на генериране на топлина се осъщест-
вява чрез електричен заряд, което минимизира тъкан-
ната увреда. Не се засяга и епидермалният меланин. 
Това позволява стимулиране продукцията на колаген 
и еластин, без риск от увреждане на епидермиса и по-
ява на пигментации след процедурите. Не се изисква 
спазване на строг режим след извършването им, т.е. 
те са ефективни, безболезнени и осъществими в рам-
ките на забързаното ежедневие, тъй като не наруша-
ват обичайния  ритъм на клиентите.
2. Пулсиращото магнитно поле се използва в тра-
диционната медицина от десетилетия, като през по-
следните години намери своето място и в естетика-
та. Съществуват много доказателства за неговите 
регенеративни способности. 
3. Технологията VariPulseTM (вакуум) позволява ре-

гулирано импулсно всмукване на тъкан в накрайника. 
Така енергията прониква дълбоко в тъканите, което 
подобрява кръвообращението и лимфния дренаж. Сти-
мулират се механорецепторите в обвивката на адипо-
цитите и се повишава допълнително тяхната пропуск-
ливост. При всмукването на тъканите се разтягат и 
съединително-тъканните септи, които оформят маст-
ните лобули и са отговорни за появата на целулит. Ва-
куумът изглажда портокаловата кожа, ускорява мета-
болизма на клетките и подобрява микроциркулацията. 
Чрез тази технология се въздейства успешно върху 
мазнините в дълбочина и неестетичния целулит.

 
Какви са предимствата на 

Venus Legacy?

Процедурите с Venus Legacy не са 
травмиращи и не нарушават оби-
чайното ежедневие на клиентите. 
Отсъства възстановителен период 
и терапията може да бъде напра-
вена буквално в обедната почивка, 
без да изисква специални грижи след 
това.

Какви резултати се постигат и 

колко е препоръчителният брой процедури? 

В зависимост от третираната зона още след пър-
вата процедура може да се постигне разлика в оби-
колката 2-5 см. В областта на лицето се наблюдава 
незабавно подобряване на тургора и плътността на 
кожата. За да се постигнат трайни и видими резул-
тати са необходими поне 6 процедури за лице и 8 
за тяло. Клиентите трябва да поемат достатъчно 
течности и да спазват предложения от терапевта 
ритъм на процедурите. 

Има ли противопоказания?

От медицинска гледна точка не се препоръчва трети-
ране в областта на щитовидната жлеза, както и зони 
на остри бактериални, вирусни и микотични инфекции. 
Други противопоказания са пресни рани в зоната на 
третиране, онкологични заболявания, наличие на ме-
тални импланти в ставите и костите, бременност.

VENUS VIVA ЗА 
КРАСИВА КОЖА БЕЗ 
БЕЛЕЗИ

Venus Viva излъчва множество радиочестотни потоци 
към кожата, като използва патентована технология за 
сканиране. Благодарение на скенера лечението е много 
по-цялостно, безопасно и безболезнено в сравнение с 
традиционните радиочестотни фракционни апарати от 
миналото. Мощността се регулира и позволява на меди-
цинския специалист да проведе терапия, изцяло съобра-
зена с конкретните проблеми на пациента.
Насоченото действие на Venus Viva изпраща микроско-
пични потоци от радиочестотна енергия през кожата 
до дермата. Тази енергия поражда затопляне в дермата, 
което уврежда наличния колаген и стимулира оздрави-
телна реакция в организма, която всъщност предста-
влява синтез на нов колаген, така необходим за пости-
гането на стегната и млада кожа.
Благодарение на наноиглата върху накрайника степента 
на тъканна увреда е по-голяма в дермата, отколкото в 
епидермиса, което скъсява периода на възстановяване. 
15-минутната процедура с Venus Viva е комфортна и по 
желание на пациента може да се приложи крем за то-
пикална анестезия или охлаждащ крем. След серия от 3 
процедури се наблюдава до 60% подобрение при трети-
ране на фини линии, белези, пигментация.

Възстановяване и оздравяване

Непосредствено след процедурата кожата е зачервена 
и топла, като този страничен ефект отшумява след 
няколко часа. Терапията се понася добре и след прила-
гането й няма дискомфорт. Степента на зачервяване и 

леко раздразнение е различна в зависимост от избра-
ната степен на аблация. След прилагане на грима, пре-
поръчан от терапевта, клиентът може да се върне на 
работа още на същия ден. По време на консултацията 
се разяснява грижата, която трябва да се полага след 
процедурата.

Предимства на Venus Viva пред другите 

фракселни технологии

Предимствата на апарата се крият във възможност-
та да се персонализира процедурата. Чрез регулиране 
на мощността и продължителността на импулса, се 
постига различен ефект. Друго изключително предим-
ство на апарата е краткият възстановителен период 
след процедурата. Интелигентният скенер е залог за 
по-бързото въстановяване на лицето. Ако с класически-
те хирургични, аблативни технологии възстановяване-
то след процедура е от 5 до 8 дни, то в случая за ден и 
половина до три кожата е напълно възстановена.  

Какви естетични проблеми могат да бъдат 

решени с Venus Viva?

Контролираната термотравма предизвиква освен по-
дмладяване и реструктуриране на кожата. Затова едно 
от основните показания е заличаване на белези от акне, 
травми или оперативни интевенции, както и стрии. Из-
ключително силен е и подмладяващият ефект – постига 
се стягане, повдигане и уплътняване на кожата, която 
става по-тонизирана, сияйна и видимо подмладена. 

Фракционното третиране с Venus Viva може 

да се съчетае с цялостна програма за стяга-

не на кожата на Venus Viva, с лечение чрез 

интензивна пулсова светлина за корекция 

цвета на кожата, с електрическа мускулна 

стимулация за стягане на лицевите мускули 

и повдигане, химически пилинг и микродер-

мабразио за премахване на белези от акне, 

както и с много други допълващи терапии.

И трите технологии, 

заложени във Venus 

Legacy са познати и се 

прилагат в медицината 

от десетилетия. Какво 

по-добро доказател-

ство за безопасност от 

практически провере-

ната липса на стра-

нични ефекти.  

Venus Legacy е първият и единствен медицински апарат с FDA сер-

тификат за борба с целулита и отпуснатата кожа на лицето и тяло-

то. Терапията с Venus Legacy оформя и скулптурира неоперативно 

тялото, редуцира целулита, премахва двойната брадичка, стяга и 

освежава кожата, изглаждайки фините линии и бръчки. Процеду-

рите с този апарат са най-търсените в областта на медицинската 

естетика, като годишно се извършват над 3 милиона от тях.

VENUS LEGACY КРАТКИЯТ 
ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНАТА 
ВИЗИЯ

Иновативният нано-фракционен радиочестотен апарат Venus Viva 

представлява изключително мощна технология за ремоделиране 

и рисърфейсинг (обновяване) на кожата. Терапията е ефективна, 

защото комбинира две аванградни технологии – NanoFractional RF 

и SmartScan. 
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Криолиполизата – безопасна алтернатива 

на липосукцията

Апоптозата (програмирана клетъчна смърт) е нормален 
физиологичен процес в организма. При криолиполизата се 
развива апоптоза в мастната тъкан под въздействието 
на ниска температура, генерирана от апарата, в резул-
тат на което се унищожават нежеланите мастни клет-
ки. Тези клетки съдържат 5 различни мастни киселини, 
като с помощта на уреда може да се третират 4 от 
тях, защото има мастни киселини, които замръзват при 
температура по-ниска от –8°С. Под въздействието на 
ниската температура се постига програмирана смърт 
на мастните клетки, които се изхвърлят чрез нормал-
ния метаболизъм на организма, без да настъпва фиброза. 
При процеса на бавно замразяване на мастните клетки 

(70 минути) се осъществява криста-
лизация на мастните киселини и на 
липидите в адипоцитните мембрани, 
задейства се процесът на апоптоза 
в адипоцитите и мазнините се из-
хвърлят чрез лимфната система по 
естествен начин. Адипоцитолизата 
е оксидативен процес, при който се 
отключва каскада от ензими, като 
най-важен е ензимът каспаза 3, пре-
дизвикващ унищожаване на мастни-

те клетки. Клиничните изследвания 
показват, че от 3-я до 7-я ден след 
криолиполизата се установява увели-
чено количество на ензима каспаза 3, 
както и наличие на възпалени клетки, 
което е доказателство, че се развива 
процесът на апоптоза. Фагоцитоза 
се наблюдава до 90-тия ден, т.е. пълно 
изхвърляне на умъртвените клетки. 
Терапията е безвредна за човешкия 
организъм, не се препоръчва при бре-

менни и кърмещи жени, поради липсата на достатъчно 
клинични проучвания. Прицелните зони са корем, паласки, 
ръце, дупе, външна и вътрешна част на бедра. Процеду-
рата за корем е много популярна не само сред жените, 
но и сред мъжете, заради бързия терапевтичен ефект. 

КРИОЛИПОЛИЗА СБОГОМ 
НА ИЗЛИШНИТЕ МАЗНИНИ 
ЗАВИНАГИ
Мастните клетки в 
човешкото тяло са 
с постоянен брой. Те 
увеличават или намаля-
ват обема си в зависи-
мост от хранителния 
ни режим и енергийния 
прием. С други думи, 
когато отслабваме, 
броят на мастните 
клетки всъщност не 
се променя, а намаля-
ва обемът им. Това 
означава, че ако не се 

придържаме към балансиран хранителен режим, мастни-
те клетки отново ще увеличат 
обема си. Спасението от това 
вечно надбягване е процедурата 
криолиполиза – разрушаване на 
мастните клетки чрез замразя-
ване. Криолиполизата с апарата 
Cooltech на компанията Cocоon 
Medical е единствената тех-
нология, при която мастната 
тъкан се охлажда до –8°С за по-
малко от 1 минута. Процедурата 
е с продължителност 70 минути 
и няма болка за разлика от други 
криогенни устройства на пазара, 
които достигат само –3°С в 10-
тата минута. Два апликатора с 
общ обем от 800 куб. см засмук-
ват мастна тъкан в проблемна-
та зона от тялото. Замразените 
мастни клетки се изхвърлят от 
организма чрез лимфата и черния 
дроб. За постигане на желания ре-
зултат е необходимо да се проведе целия курс, състоящ 
се от 3 последователни процедури в съответната зона, 
по една всеки месец. След първата процедура 20–30% от 
мастните клетки в третираната зона са унищожени, а 
след 3-тата се достига до 70% унищожение. 

ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ С 
ELYSION COCOON MEDICAL
Elysion е модерен, безопасен и суперефективен апарат, който премахва нежеланото окос-

мяване при всички фототипове кожа през цялата година. Той е единственият диоден лазер, с 

който може да се прави епилация и през лятото. Отзивите на клиентите са изключително поло-

жителни – всички клиенти отбелязват постепенно подобрение и редуциране на окосмяването 

в третираната зона веднага след първата процедура, с дълготраен резултат.

Важни параметри за 

безопасна и ефективна 

лазерна епилация: 

• Продължителност на 
импулса - времето, за което 
цялата енергия достига до 
кожата. 
• Плътност на енергията 
- количеството енергия, 
която се доставя на едини-
ца площ. При фототермоли-
зата светлинната енергия 
се преобразува в топлина, 
която загрява косъма и го 
унищожава. Трябва да се 
внимава с този параметър, 
за да не се изгори околната 
тъкан. 
• Честота на повторения - 
брой импулси за 1 секунда. 
Терапевтът сам избира 
честотата в зависимост 
от конкретния случай.

Както е известно, действието на всички 
лазери се базира на процеса фототермо-
лиза. При лазерната епилация таргетна 
структура е меланинът, съдържащ се в 
космите. Меланинът абсорбира енерги-
ята, косменият фоликул се загрява и съ-
ответно се разрушава. При лазерната 
епилация първо трябва да се определи 
съответният фототип кожа според ска-
лата на Фицпатрик. Пети и шести фото-
тип са с повишена концентрация на мела-
нин в кожата и трябва да се внимава при 
избора на параметрите за епилация, за 
да се избегне изгаряне. Косменият цикъл 
се състои от 3 фази: анаген, катаген и 
телоген. Космите се унищожават, кога-
то са в анагенна фаза (активен растеж). 
Само 20% от космите се намират във 
фаза анаген, затова трайно отстраня-
ване на нежеланите косми не може да се 
постигне само с една процедура.
Процедурите с Elysion позволяват ефек-
тивно премахване на косми дори от най- 
чувствителнaта кожа на лицето. Подхо-
дящата дължина на вълната гарантира 
достигането до точната дълбочина на 
космените фоликули на всички фототи-
пове кожа, като най-светлите типове 
кожа позволяват да навлезе голямо ко-
личество енергия под формата на им-
пулс и да унищожи фоликула, с най-малък 
риск от нежелани ефекти. По-тъмните 
фототипове кожа са най-силно ограни-

чавани от лазерната епилация, но не и 
от диодната епилация на Elysion, която 
третира дори 6-ти фототип кожа. Апа-
ратът не може да повлияе само белите 
косми, тъй като те не съдържат пиг-
мента меланин - таргетното вещество 
за абсорбиране на енергията от лазера.  
Elysion е снабден с охлаждаща система 
„crystal freeze”, която поддържа постоян-
на температура 6°С градуса на накрай-
ника, като по този начин се гарантира 
провеждането на комфортна, безопасна 
и безболезнена процедура.

Предимства на Elysion

Дълготрайно обезкосмяване, което се по-
стига за кратък период от време, като 
в същото време се подобрява състоя-
нието на кожата и се премахват т.нар. 
„обърнати косми”. Процедурата е напълно 
безболезнена и толерантна към кожата. 
Страничните ефекти са сведени до мини-
мум – най-често се появява зачервяване, 
което преминава бързо.

Противопоказания

Лазерната епилация не се препоръчва 
при бременност, екземи, дерматити, хе-
патит, области с неоплазии. Не се тре-
тират зони с татуировки, както и зони 
с бенки. Процедурата може да се прави в 
зона, която се намира на най-малко 2,5 см 
разстояние от татуировка. 

Важно е да се знае, че 

адипоцитолизата е процес, 

който се развива под 

въздействието на ниски 

температури и е изключително 

ефективен за намаляване на 

локални мастни натрувания, 

т.е. това не е сваляне на 

килограми, а редуциране на 

мазнини в проблемни зони.

Криолиполизата е модерна терапевтична процедура за модели-

ране на тялото и неинвазивна алтернатива на липосукцията, тъй 

като се избягват рисковете на хирургичната намеса – дългият въз-

становителен период и страничните ефекти, като болезненост и 

хематоми. Една безспорно иновативна терапия, изключително 

ефективна за намаляване на обиколките в проблемната зона.
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ДВЕТЕ МЕСТА ИЗВЪН ДОМА МИ, 
В КОИТО СЕ ЧУВСТВАМ ВКЪЩИ 
СА КАНАЛ 3 И DUPISSIMA

Криси, вие сте клиент на 

салона вече повече от 3 

години, всъщност от толкова 

време Dupissima и Канал 

3 се радват на успешно 

партньорство. Как преминаха 

през вашите очи тези години? 

Първо, те минаха наистина бързо, кое-
то означава, че са били добри години и 
за Канал 3 и за Dupissima. Смятам, че и 
ние, и вие се развихме в сферите си из-
ключително бързо. Днес Канал 3 може 
да се похвали с новото си ултрамодер-
но студио и позиция сред водещите 
телевизии в България, а Dupissima от 
малкото салонче на „Нишава” се нанесе 
в нов двуетажен, просторен и цветен 
„дом” и също е един от най-класните и 
модерни салони за красота и здраве у 
нас. Безкрайно съм щастлива, когато 
виждам, че и ние, и вие се развиваме 
успешно, покоряваме нови хоризонти и 
достигаме висоти. Вярвам, че в осно-
вата на тези успехи е сплотеният и 
професионален екип, и с точно такива 
екипи можем да се похвалим и ние в те-
левизията, и вие в студиото. Стремим 
се и за радост все по-често успява-
ме да сме първи на мястото на съби-
тието, и да го покажем „на живо”, а в 
Dupissima пък все по-често успявате 
да предоставите първи на клиентите 
си най-новите световни технологии и 
апарати за разкрасяване. С две думи – 
стремежът да ставаме все по-добри в 
областта си е еднакво силен и за Канал 
3, и за Dupissima. При нас зрителите за 
три години се увеличиха близо 6 пъти и 
днес всеки месец ни гледат повече от 3 
милиона души, при вас клиентите също 

КРИСТИАНА СТЕФАНОВА

се увеличават с всеки изминал ден, което 
означава, че не само постоянно печелим 
доверие, но и успяваме да го задържим и 
оправдаем. Това е най-ценното! В интерес 
на истината двете места извън дома ми, 
в които се чувствам вкъщи са Канал 3 и 
Dupissima. Телевизията е мястото, в което 
творя, а салонът е мястото, в което раз-
пускам.  

Вие сте лице на Канал 3, водите 

предаване всеки ден. Колко 

натоварваща е тази работа?

Натоварваща е, но пък е много приятна. 
За мен работата е удоволствие и затова 
не усещам тежестта й. Да, постоянните 
срещи с хора в ефир и извън него са измо-
рителни, но и много обогатяващи. Всеки-
дневният ефир носи огромно количество 
адреналин и също изморява. Зареждам се 
обаче от доверието и интереса на хиля-
дите зрители, които харесват предава-
нето и Канал 3 и изпращат мили писма с 
похвали, благодарности или предложения 
за теми, които да разискваме. Телевизи-
ята е магия и аз съм щастлива, че имам 
възможността да споделям тази магия с 
колегите и със зрителите. 

Суетна ли сте?

Да, но не изпадам в крайности. Моята 
работа е свързана до голяма степен и с 
външния ми вид, и съм доста взискателна 
към това, което правя, за да изглеждам 
добре на екран. След три години, като кли-
ент на салона, момичетата ме познават 
вече много добре и всеки път ми предла-
гат точно това, от което имам нужда. 
Независимо дали става дума за маникюра 
ми или пък някаква терапия за лице, тяло 

или коса, аз намирам изключителен професионализъм в 
Dupissima. Никога не е имало „претупване” или „отби-
ване на номера”, което, за съжаление, съм срещала в 
други салони. Може да прозвучи малко префърцунено, 
но за мен е важно да ме посрещат усмихнати хора, да 
ми направят ароматно кафе и да мога да се насладя на 
времето за мен самата, независимо каква процедура 
си правя. В забързаното ежедневие може би много от 
нас забравят за малките жестове на внимание, но за 
мен те са изключително важни.

На какви процедури залагате и имате ли си 

любима?

Както вече споделих, всичко, което правя за красота-
та си, го правя само в Dupissima. Държа маникюрът ми 
да е изряден, кожата – свежа и косата – здрава. По-
следната терапия, която пробвах беше ендосфера за 
лице, от която съм изключително доволна, защото по 
един неагресивен и приятен начин се стимулира кожа-
та и производството на колаген и еластин. Буквално 
минути след края на процедурата сияех, а мимическите 
бръчици бяха изгладени. Не обичам 
инвазивните методи, страх ме е 
от игли и болезнени интервенции 
и затова избирам терапии, които 
са леки, приятни и ефективни. В 
летния сезон задължително правя и 
кератинова терапия за косата си, 
защото ежедневните прически и 
сешоари много я изтощават. Пре-
даването ни е в почивка през месец 
август и аз прекарвам голяма част 
от нея на морето, където силното 
слънце и морската вода правят 
косата ми доста суха и цъфтяща. 
Затова я „храня” с кератин няколко 
седмици преди отпуската и опре-

’’Освен професионализъм, в салона откривам и онези жестове на 

внимание, които много ценя и ме карат истински да релаксирам.“ 

казва Криси.

Кристиана Стефано-

ва е едно от лицата 

на телевизия Канал 3, 

с която Dupissima има 

сериозно и ползотворно 

партньорство вече три 

години. Криси е водеща 

на магазинното преда-

ване  “Всеки следобед с 

Криси”, което се излъчва 

в 16 ч., от понеделник 

до петък. Освен телеви-

зионен водещ, наскоро 

Криси се изяви и като 

фотомодел на водеща 

българска марка за об-

лекло, която избра имен-

но красивата водеща и 

колежката й от новините 

на Канал 3 Яна Чинкова 

за лица на най-новата 

си колекция.

делено мога да кажа, че я съхранявам здрава и блестя-
ща през цялото лято. Разбрах, че и самите продукти, 
които използвате са с подобрена формула, няма го сил-
ният аромат, присъщ на този тип терапии, косата ми 
е по-гладка, плътна и здрава.

Какво още може студио Dupissima да 

предложи на клиентите си, какви са вашите 

съвети?

В интерес на истината аз трябва да попитам какво 
още ще ни предложите в Dupissima, защото знам, че 
екипът непрекъснато посещава тренинги и обучения, 
международни конференции и изложения за козметика, 
и винаги сте в крак с иновациите в сферата. Едва ли 
аз бих могла да направя някакви препоръки, защото 
всичко ново и ефективно идва в салона почти по също-
то време като в студиата в Европа, Америка и Близ-
кия изток. Искам да ви насърча да продължавате със 
същата страст и любов напред, и да правите света 
на жените още по-красив! А ние от Канал 3 ще продъл-
жим да се доверяваме на знанията и уменията ви!



26

Защо е необходимо да се извършва 

диагностика на лицето и тялото?

Диагностиката е много подценявана, но всъщност тя 
е ключов фактор за определяне на правилния подход към 
решаване на естетичните проблеми на всеки клиент. 
Повечето хора казват: „вие имате толкова много апа-
рати и предлагате толкова много процедури, че аз не 
знам какво да си избера”. Не е необходимо клиентът сам 
да избира. Да, ние разполагаме с над 30 апарата и пред-
лагаме над 150 процедури. Но всъщност проблемите на 
кожата, които се третират не са неограничен брой. Те 
обикновено могат да се изброят на пръстите на ръце-
те. Когато говорим за лице, това са: проблемна акнеич-
на кожа, чувствителна кожа и съответно стареенето, 
свързано с появата на бръчки, възрастови петна, отпус-
кане на кожата. По отношение на тялото най-честите 
проблеми са свързани с излишните килограми, целулита, 
стриите и отпускането на кожата вследствие рязко 
отслабване или с напредване на възрастта. Проблеми-
те не са много, но днес науката бележи сериозен напре-
дък, технологиите се развиват с изключително бързи 
темпове, разработват се нови методи с цел постигане 
на по-добри резултати или се преоткриват стари, но 
доказали се с времето методи.
Диагностиката помага на терапевтите да изберат 
правилната процедура и правилния подход към съот-
ветния проблем. Доказано е, че човек си спомня около 
15 дни как е изглеждал преди прилагането на даден курс 
от терапии. Дори и при най-добрите резултати ние 
така свикваме да се гледаме всеки ден, че губим реална 
представа за себе си. Затова ни е необходима и важна 
диагностиката – за да можем да сравним напредъка от 
прилаганите терапии и да го измерим. Смятам, че това 
е от ключово значение, защото един отлично подготвен 
терапевт много добре знае какво да прави и за него не е 
толкова важно диагностицирането. В голяма степен ди-

ДИАГНОСТИКА 
НА ЛИЦЕ И ТЯЛО

Диагностиката заема важно място в компле-

кса от услуги, предлагани от студио за красота 

Дуписима, с оглед избора на най-подходящите 

процедури и най-правилния подход към реша-

ване конкретните проблеми на всеки клиент.

агностиката е важна за клиента, за да може той да види 
обективно промените, които настъпват вследствие на 
дадената програма, съответно за лице или за тяло. 

Как протича диагностиката и какви 

възможности предоставя в дългосрочен 

план?

Това е консултация, при която терапевтът използва 
различни похвати. За лицето на първо място е оглед 
с просто око, след това и с лампа-лупа. Използва се и 
немска апаратура, която позволява да се анализират 
различни параметри: хидратация, еластичност, себум и 
омазняване, количество меланин в различните части на 
кожата на лицето. Освен това разполагаме и с камера, 
която прави 3D модели и чрез имитиране на UV светлина 
позволява в дълбочина да се наблюдава пигментацията, 
както и увредата на кожата вследствие прекомерно-
то излагане на UV лъчи. Това ни дава възможност от 
една страна да установим моментното състояние на 
кожата, а от друга – да сравняваме резултатите след 
единична процедура и след цялостна програма, защото 
очакваме резултати с натрупване, а те отнемат време. 
Например производството на новия колаген е от 3 сед-
мици до 2 години. Това е дълъг процес, на който влияят 
много фактори – начин на живот, стрес, прием на теч-
ности, тютюнопушене, излагане на слънце, козметични 
продукти, терапии, дори позата на спане и по-грубото 
дегримиране с течение на времето оказват своето вли-
яние върху кожата. Затова е добре, когато имаме ре-
довни клиенти да можем да проследяваме техните ре-
зултати през годините. Много хубаво е, когато видим, 
че една дама на 35 години изглежда добре, на 40-годишна 
възраст – по-добре, а на 45 – още по-добре. Технологии-
те вече са толкова напреднали, че с правилна поддръжка 
и не много усилия могат да се постигнат много добри 
резултати в дългосрочен план. Не можем да очакваме, че 

Важно е да се знае, че програмите за оформяне на тя-
лото са дългосрочни. Те дават някакъв резултат, след 
което е необходима почивка. Дори да се направят 30 про-
цедури една след друга, има определен капацитет, който 
може да се постигне в рамките на 2-3 месеца. След това 
е необходима малка почивка, за да може тялото отно-
во да реагира добре на процедурите, които се явяват 
стресори в дадената ситуация. Технологиите толкова 
много се променят и напредват, че без прилагането на 
научни методи и без изследване на резултатите, ком-
бинирайки различните методики, всичко е в сферата на 
предположенията. Диагностиката е научен метод и се 
използва и в медицината. В момента ние искаме да на-
правим един експеримент, отнасящ се до третиране на 
белег от секцио. Половината от белега да бъде трети-
ран с микронидлинг, а другата половина – с фракционна 
радиочестота. И двата метода дават страхотни резул-
тати, но инвестицията е различна както за нас, така и 
за клиентите. Въпросът е крайният резултат дали ще 
е толкова различен и ако не е, то ние не не бихме искали 
клиентите ни да инвестират в по-скъпа процедура, ако 
може да се постигне желаният ефект по-бързо и по-ев-
тино. За да бъдем максимално коректни и добри парт-
ньори с клиентите си, ние залагаме на сигурното и за-
това вярваме, че диагностиката е бъдещето. Не бива да 
казваме на клиентите, че ще им нанесем даден продукт 
и като с магична пръчица ще заличим техните бръчки, 
защото те вече са разочаровани от напразни обещания. 
Според мен доста от хората са загубили вяра в козме-
тологията и в неинвазивния подход и често се обръщат 
към инвазивните процедури, които за съжаление крият 
много повече рискове и усложнения. Когато обаче дока-
жем научно, че могат да се постигнат добри резултати 
от дадена програма за лице или за тяло, то много хора 
биха опитали програмата, преди да прибегнат до опасни 
и рисковани методи. 

само с  2-3 процедури ще заличим следите на 20 години 
липса на грижа и неправилна поддръжка на лицето. 
Същото важи и за тялото. Видимите естетични про-
блеми и цифрата на кантара съвсем не са определящи. 
Затова разчитаме на апарата InBody (биоелектрически 
импеданс анализатор), който ни позволява да видим в 
детайли от какво е съставено тялото ни – количество 
мазнини, мускулна тъкан, костна маса, вода. Освен това 
използваме фотозаснемане, сантиметрия, определяне на 
кожна гънка, измерване на подкожните мазнини, както и 
палпаторни методи, за да може терапевтът да подбере 
най-подходящите процедури. В 80% от случаите терапе-
втите знаят какъв би бил очакваният резултат, но про-
следявайки процеса, ако установят някаква девиация от 
желания ефект, те могат веднага да коригират каквото 
е необходимо в програмата, за да може наистина да се 
даде най-доброто на клиента. Така той ще е удовлетво-
рен и ще е наясно откъде е започнал и докъде може да 
стигне със съответната програма.  

В студио за красота Дуписима консулта-

цията е комплимент за клиента – напълно 

безплатна е. Ние искаме да споделим с на-

шите клиенти своя опит и знания, а те сами 

ще преценят кога е подходящият момент да 

започнат необходимите процедури. Не бива 

да се направят само 2–3 процедури и да се 

изостави програмата, защото няма да има 

желания ефект и клиентът няма да е дово-

лен. По-добре клиентът да е наясно и да има 

реалистични очаквания, предварително да 

планира времето и ангажиментите си и да 

стартира програмата в най-подходящия за 

него момент.
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ИНТЕНЗИВЕН 

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ШАМПОАН

Деликатен шампоан с EDDS молекула, 
микронизирани липиди и копринени 
аминокиселини. Възстановява увредената 
коса, оставяйки я чиста и защитена.  

ИНТЕНЗИВЕН 

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БАЛСАМ

Мигновенно защитава косата срещу 
накъсване при ресане и механични 
увреждания. Улеснява разресването 
и оставя косата копринено гладка. С 
копринени аминокиселини.

ИНТЕНЗИВНА 

ВЪЗСТАНОВЯВАЩА МАСКА

Луксозна кремообразна маска, която 
помага да се възстанови и предпази  
косата от накъсване. Със силно 
подхранващи съставки и копринени 
аминокиселини.

ИНТЕНЗИВЕН 

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 

АМИНОРЕФИЛЪР

Прониква в дълбочина до кортекса, 
запълвайки пукнатините в косъма с 
копринени аминокиселини.

3

2

1 1

4

2

3 4

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 
WELLA PROFESSIONALS  FUSION
Първата грижа за коса с моментален и дълготраен възстановяващ 

ефект от WELLA PROFESSIONALS, както в салона така и вкъщи.

ЗА ДО 95% ПОВЕЧЕ УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ НАКЪСВАНЕ*

* в сравнение с нетретирана коса

ИНТЕНЗИВНА ВЪЗСТАНОВЯВАЩА УСЛУГА С АМИНОРЕФИЛЪР

FUSION УСЛУГИ

Измийте косата с  

FUSION Интензивен 

възстановяващ шампоан 

(2 пъти, ако е необходимо), 

изплакнете и подсушете  

с кърпа.

ВЪЗСТАНОВЯВА:

ClimazonHairSpa

Отведете клиента обратно на 

фризьорския стол. Разделете 

косата на 4 части. Нанесете 

Аминорефилър продукта по 

дължините и краищата.  

ТОПЛИНА – за 5-10 минути.

ЗАПЪЛВА:

Нанесете FUSION маска 

или балсам по целите 

дължини, оставете да 

действа 30 сек. (балсам) 

до 5 мин. (маска). 

Изплакнете  

добре и  

подсушете. 

ВЪЗСТАНОВЯВА, 

ЗАГЛАЖДА И 

УПЛЪТНЯВА:

СЪВЕТ:

Използвайте Oil

Reflections олио за

коса като финална,

стилизираща грижа

за термозащита.

Орбико България ЕООД  - Официален вносител на WELLA PROFESSIONALS за България
София, ул. Източна тангента 161, тел.: 02/4024 945, www.orbico.bg

WELLA PROFESSIONALS BULGARIA

Светлинна терапия 

Светлинната терапия стимулира синтеза на колаген и 
еластин, спомага за намаляване на фините линии и бръч-
ки, тонизира и съживява кожата. Също така светлинна-
та терапия помага за заличаване на белези, възрастови 
петна и хиперпигментации, редуцира акнето.

Ароматерапия

С уникалната система за ароматерапия на Led OxySpa 
капсулата може да се избира между 4 аромата – Енер-
гия, Здраве, Релаксация и Пречистване. Благоуханните 
етерични масла Spasense подсилват усещането за ре-
лаксация и подобряване на жизнения тонус. Положител-
ните ефекти от ароматерапията са подхранване и хид-
ратация на кожата, отнемане на стреса, намаляване на 
апетита и др. Лека струя хладен въздух освежава лице-
то, като въздушната струя е постоянна и може да бъде 
регулирана.

Сауна със сух въздух

Сухото загряване почиства и детоксикира кожата. Тази 
функция помага и за бързото освобождаване от стре-
са и зареждане с нова енергия. Сауната със сух въздух 
осигурява пълна релаксация, пречистване, повишаване 
на метаболизма, изгаряне на калории и много други ползи 
за организма.

Вибрационен масаж

Основното предназначение на масажа е да повиши цир-
кулацията на кръв в тялото. Масажът ускорява оздрави-
телния процес след травми. Здравословните резултати 
се постигат благодарение на отделянето на токсините 
и притока на свежа кръв (богата на хранителни веще-
ства, включително кислород и глюкоза) в тъканите на 
цялото тяло. Вибрационният масаж е полезен и за по-до-
бро мускулно релаксиране, пречистване и детоксикация 
на тялото, облекчаване на стреса. Масажиращото лег-

ло отговаря на извивките на тялото, а подплатените 
места премахват всякакво напрежение и неудобство.
Капсулата е специално създадена за лесно свързване към 
CD плейър. Клиентът може да слуша приятна релаксира-
ща музика от висококачествена звукова система. Led 
OxySpa капсулата притежава система за производство 
на 99,9% чист кислород. Тази функция може да бъде вклю-
чена или изключена с натискането само на един бутон. 
Клиентът има избор да диша кислорода вътре в капсула-
та или през маска. Кислородът, вдишван през маската 
увеличава количеството на доставена кръв, понижава 
сърдечното натоварване, повишава жизнената енергия 
и концентрацията. А кислородът, вдишван непосред-
ствено в капсулата спомага за заздравяване на кожата 
след микродермабразио или лазерно лечение, подобрява 
съня, повишава имунната защита, допълва действието 
на програмите за отказване от тютюнопушене, премах-
ва стреса, подпомага възстановяването след мускулни 
травми, понижава задържането на вода в тялото.

Ползи от Led OxySpa капсулата:

• Ускорява възстановителния процес след травми.
• Успокоява и премахва стреса и стресови разстрой-
ства.
• Подпомага оздравителните процеси чрез енергийните 
резерви на тялото.
• Изгаря същите калории както при бързо ходене.
• Почиства и детоксикира тялото.
• Понижава апетита.
• Нормализира енергийния баланс в тялото.
• Подобрява работата на сърдечносъдовата система.
• Повишава жизнената енергия.
• Ускорява метаболизма.
• Спомага за намаляване на телесното тегло и на це-
лулита.
• Подхранва, овлажнява и подобрява кожата.

УНИКАЛНА SPA КАПСУЛА С 
19 РАЗЛИЧНИ ТЕРАПИИ
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ПОЛЗИТЕ ОТ МЕЗОТЕРАПИЯТА
Методът мезотерапия е създаден от френския лекар Michel Pistor през 1952 г. Той го определя 

като нехирургична, относително безболезнена инжекционна процедура, която лекува 

широк спектър от състояния”. Повече от половин век след откриването на мезотерапията, 

популярността и приложението й не спират да растат – тенденциите са да се правят слабо 

забележими корекции на лицето и тялото, като същевременно се поддържа младежки вид.

С времето кожата губи свойството си да се възстано-
вява и най-честите причини за това са слънчевите лъчи, 
нездравословната храна, тютюнопушенето и стресът, 
които я правят повехнала, сива и отпусната. Мезоте-
рапията дава бързи и добри резултати. За кратко време 
се постига изглаждане на бръчките, стягане на кожата 
и подобрение на цялостния профил на кожата. Методът 
е лек, почти безболезнен, не е необходим болничен пре-
стой. Мезотерапията е един уникален метод за бърза 
хидратация, подхранване, възстановяване и подобряване 
на еластичността на кожата и превенция срещу бръчки. 
За да възвърнем блясъка и здравето на кожата си, можем 
да се доверим на  мезотерапия с Conjonctyl (Конжонктил) 
и/или Lissant Yal 1.6%. Конжонктил е единственият сер-
тифициран органичен силиций за инжекционна употреба. 
Продуктът е на пазара от 1973 г. и оттогава досега 
няма нито един страничен ефект. Силицият е естест-
вена част от кожата, но с възрастта съдържанието му 
постепенно намалява и това е една от съществените 
причини за появата на белезите на стареене. Силицият 
спомага за изграждането на мрежата от колаген, елас-
тин, глюкозаминогликани и всички останали вещества, 
които определят здравия вид на кожата. Той е изключи-
телно важна съставка от междуклетъчното простран-
ство на кожата в слоя, наречен дерма. Именно там е 
прицелната точка на мезотерапията. Неомрежената 
хиалуронова киселина, съдържаща се в Lissant Yal 1.6% е 
насочена към коригиране на малките гънки и бръчици на 
лицето, шията и деколтето с цел подмладяване и дълбо-
ка хидратация. Lissant Yal не съдържа никакви омрежва-
щи агенти, което обяснява липсата на нежелани ефекти 
и голямата съвместимост на продукта. Мезолифтът с 

Официален дистрибутор за България: 
Хелт Хармони ЕООД - София, ул. Люботрън 3-7, тел.: 02 868 61 52, 0884 905 692

e-mail: hhcsofia@gmail.com, www.healthharmonybg.com, F: Асоциация по Морфологична и Естетична Медицина България, www.icoone.bg,
F: IcooneBulgaria, www.bergmanbeautybg.com, F: BergmanBeautyCareBulgaria, www.erborian.bg, F: ErborianBulgaria  

Lissant Yal 1.6% хидратира в дълбочина, изглажда и под-
младява третираната зона – лице, шия, деколте, ръце.
Conjonctyl и Lissant Yal 1.6% могат да се въведат в 
кожата както ръчно с игла, така и чрез електронен 
мезопистолет. Използването на инжектор (мезопи-
столет) за мезотерапия е най-иновативният подход 
за извършване на тази процедура. С Pistor Eliance въ-
веждането на продукта е автоматизирано и изключи-
телно прецизно. Апаратът позволява на терапевта 
да определи дълбочината на проникване на продукта 
и микроубожданията да са абсолютно еднакви. Техни-
ката „Мезолифт” (или повърхностни микроинжекции 
– въвеждането на продукта става едва на 1-2 мм в 
кожата) е нежна, безболезнена и реакцията на орга-
низма е почти невидима. Процедурата с инжектора 
увеличава комфорта на пациента и същевременно е 
изключително ефективна. След края на терапията мо-
жете да се върнете на работа. Резултатите са как-
то моментални, така и дългосрочни при прилагане на 
двата продукта. Няколко дни след терапията ще се 
разгърне цялостният ефект на процедурата – кожата 
ще е по-плътна, свежа, стегната и сияйна. Терапия-
та с Конжоктил  е подходяща не само за антиейджинг 
процедури, а също и за: целулит, стрии, скалп, бюст, 
отпусната кожа на тялото, фиброза. Ефектите от 
мезотерапията при антиейджинг процедурите са: ре-
витализация, дълбока хидратация, изглаждане на фини 
бръчки на лице, шия, деколте, ръце и други части на 
тялото, подобряване на тургора, еластичността и 
цвета на кожата, стягане и цялостно подмладяване. 
Мезотерапията освежава и възстановява жизненост-
та на увредената, дехидратирана и повяхнала кожа. 
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Laboratories Filorga е френският лидер в естетичната медицина, марка, която повече от 40 

години създава медицински продукти, посветени на съхраняване младостта на кожата и 

забавяне процеса на стареене. Продуктите на Filorga са високоефективни, високотолерантни 

и абсолютно безопасни. Представени са в 3 групи: медицински продукти (филъри, 

мезотерапевтични разтвори), професионална линия продукти Skin Perfusion (за приложение в 

козметичния салон и за домашна грижа) и линия Medi-Cosmetique, която съчетава най-доброто 

от света на естетичната медицина и козметиката. Всички продукти от линията Medi-Cosmet-

ique съдържат идентични активни съставки, използвани в медицинската практика.

Д-Р МАРИЯ ТОНЧЕВА 

дерматолог, ексклузивен 

представител на 

FILORGA LAB

 Д-р Тончева, защо NCTF 135 е 

утвърден като абсолютен златен 

стандарт за мезотерапия?

Компанията Filorga е създадена през 
1978 г. от Мишел Торджман, един от 
първите лекари във Франция, завършил 
специалността естетична медицина. 
Интересите му са в областта на кле-
тъчното стареене и заедно с екип от 
специалисти изследва причините и 
предлага ефективни 
решения за повлиява-
не на всички беле-
зи на остаряване на 
кожата. Laboratories 
Filorga е първата ком-
пания в света, създала 
мезотерапевтичен 
продукт (NCTF 135), който доказано 
стимулира производството на нови фи-
бробласти. NCTF 135 (New Cellular 
Treatment Factor) е утвърден като абсо-
лютен „Златен стандарт“ за мезотера-
пия поради нанадминатата си степен 
на ефективност и безупречен профил на 
безопасност. Независимо клинично про-
учване, което надхвърля всички познати 
досега стандарти за дизайн и методи 
на оценка доказва превъзходството на 
NCTF 135 в сравнение с познати на па-
зара мезококтейли. Годишно в света се 
провеждат над 10 милиона процедури с 
NCTF, без нито едно нежелано странич-
но действие! NCTF 135 на Filorga e па-
тентована формула от 54 съставки с 
органичен произход: 23 аминокиселини, 5 
нуклеотидни бази, 12 витамина, 6 коен-
зима, 6 минерала, 1 антиоксидант и хиал-
уронова киселина. Иновативен метод за 
стерилизация чрез двойна нано филтра-
ция запазва действието на биологично 
активните инградиенти. Единствено 

при приложение на NCTF 135 само след 
24 часа се постига 135% увеличение на 
броя на фибробластите. Резултат, кой-
то не е постиган досега с друг метод и 
е дал основание да се включи в името на 
продукта. Резултатите са безспорни: 
на 72-я час след процедурата се наблю-
дава 147% ръст в пролиферацията на фи-
бробластите.
Инжектирането на NCTF 135 доставя 

директно в клетките 
най-важните елементи, 
необходими за нормална-
та им функция и така те 
преодоляват основните 
фактори на стареене. 
NCTF 135 HA като ан-
тиейджинг мезотерапия 

води до глобално, прогресивно и видимо 
подобрение в качеството на кожата, 
поради стимулиране на естествените 
процеси на производство на хиалуронова 
киселина, колаген и еластин. Подобрена-
та клетъчна активност се изразява във 
видимо намаляване на бръчките със 72%, 
увеличаване хидратацията на кожата 
със 132%, повишаване на блясъка със 
144% и тонуса със 103%. Подобрената 
клетъчна активност на фибробластите 
по естествен начин води до увеличаване 
на общата плътност с 256%. Поради съ-
държанието на антиоксиданти, клетъч-
ната защита от свободните радикали 
е завишена с 90% (данни от клинично 
проучване). Серия от 4 процедури през 2 
седмици гарантира дълготрайно подмла-
дена, красива и добре защитена кожа. 
Зоните, подходящи за третиране с NCFT 
135 са лице, горен и долен клепач, шия, 
деколте, ръце и скалп. Изключителен ре-
зултат се наблюдава при тъмни кръгове 
и торбички под очите.

КАЧЕСТВОТО НА КОЖАТА ИМА 
ЗНАЧЕНИЕ

NCTF 135 е утвърден 

като абсолютен “Златен 

стандарт” за мезотерапия 

поради нeнадминатата си 

степен на ефективност и 

безопасност. 
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С какво се отличават професионалните 

пилинги на Filorga от останалите, 

предлагани на козметичния пазар?

Професионалните пилинги на Filorga са с уникална кон-
цепция, съчетават висока толерантност и ненадмина-
та ефективност. Представляват комбинация от актив-
ни съставки и включват внимателно избрана киселина 
за специфично лечение – бадемова, гликолова, фитикова 
и лимонена, плюс глюконолактон с мощно кератолитич-
но действие. Мезотерапията с NCTF 135 идеално се ком-
бинира с новата генерация пилинги на Filorga. Освен че 
отстраняват роговия слой благодарение на комплекс от 
антиейджинг съставки с органичен произход, пилингите 
подпомагат метаболитните процеси във фибробласти-
те и допълнително стимулират производството на хи-
алуронова киселина, колаген и еластин. Така кожата се 
уплътнява и става по-сочна, свежа и бляскава. За раз-
лика от всички широко използвани пилинги, продуктите 
на Filorga – Time, Bright и Light Peel нямат никакви неже-
лани странични действия, като зачервяване, лющене и 
повишена фоточувствителност и може да се прилагат 
целогодишно. Според специфичните нужди на кожата 
можем да избираме пилинг срещу пигментации, бръчки 
или мазна кожа, склонна към комедони. Light Peel е за 
целогодишно ползване, без никакъв риск от повишава-
не чувствителността на кожата към слънчеви лъчи и 
поява на пигментации. Мно-
го подходящ е за младежка, 
мазна или фина, чувствител-
на кожа, както и за такава с 
първи бръчици. Резултатът 
е видим още след първата 
процедура. Тенът е избист-
рен и сияен, а кожата оста-
ва чиста, без комедони. Оп-
итът показва, че след този 
пилинг дори не се налага да 
се прави механично почист-

ване на кожата. Това е така, защото той фино излющва 
и почиства кожата – черните точки изчезват, а порите 
се свиват. От пилинг се нуждаят и тези, които имат хи-
перпигментации по лицето и ръцете – било от излагане 
на слънце или заради т.нар. „възрастови” петна. 
Bright Peel излющва съществуващите пигментации, но 
в него има и компоненти, които блокират конкретен ен-
зим в кожата, а заедно с това предотвратяват образу-
ването на нови петна. Необходими са 4 процедури през 
10-15 дни за пълно изчистване на лицето. Заедно с това 
кожата се регенерира, тъй като се стимулира производ-
ството на колаген. При изразени бръчки се предпочита 
Time Peel, който видимо заглажда бръчките и „изтрива” 
следите на времето. И трите варианта на пилинг (Light, 
Bright &Time) се прилагат във всички възрасти и зони на 
лицето, включително и околоочния контур. Тази зона се 
повлиява изключително добре когато третираме увис-
ване на клепача, пигментации и бръчки. Кожата подобря-
ва своята плътност и еластичност, тъй като се стиму-
лират процесите на регенерация. Резултатът се дължи 
на специално добавения коктейл с антиейджинг състав-
ки, които лесно проникват в кожата, след като рогови-
ят слой се премахне. Тази специална формула стимулира 
фибробластите да произвеждат по-активно колаген и 
еластин, кожата се уплътнява и става по-сочна, свежа 
и бляскава. Естетичният резултат е видим и траен, за-

щото е възстановен клетъч-
ният метаболизъм и трайно 
е подобрена структурата на 
тъканите. Комбинацията на 
Филорга пилинг с мезотера-
пия с NCTF 135 е известна 
като мезопил - метод, който 
увеличава запасите на кола-
ген, еластин и хиалуронова 
киселина в кожата и по този 
начин удължава кредита на 
младостта.
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Защо иновативният апарат CRYOLED е 

важен за козметичния салон?

Патентованият уред CRYOLED е медицинска разработ-
ка на Laboratories Filorga и гарантира прецизни и сигурни 
резултати, изразяващи се в лифтинг, стягане и подобря-
ване тонуса на кожата. CRYOLED съчетава криотера-
пия и терапия с LED светлина и е незаменим помощник в 
професионалните процедури, тъй като ускорява проник-
ването на активните съставки от приложените проду-
кти и стимулира клетъчната регенерация.  Апаратът 
е създаден специално, 
за да осигури по време 
на терапията посто-
янна температура от 
–10°C до –18°C. Разра-
ботените терапии с 
CRYOLED повлияват 
благоприятно лице, 
шия и деколте. Базо-
вата CRYOLED тера-
пия за лице включва 6 
процедури на интервал 
1 седмица и преминава 
през  следните етапи:
• Пилинг на Филорга 
– Light, Bright или Time 
Peel или LED терапия.
• Нанасяне на специал-
ни гелове, разработе-
ни за работа с CRYO 
накрайника на уреда, 
които са 4 вида: Hydra 
Cryo – серум за хидра-
тация, Time Cryo – се-
рум за корекция на бръчки, Lift Cryo – серум за мощен 
лифтинг и Light Cryo – серум за блясък. Целта е да се 
третират специфичните нужди на кожата. 
При CRYO режима уредът поддържа стабилизиран и по-
стоянен охлаждащ ефект за кожата. Базирана на прин-
ципа на термалния шок, криотерапията поражда бърза 
последователност от свиване и отпускане на кръвонос-
ните съдове. Това подпомага по-доброто проникване на 
активните съставки, обогатява кожата с кислород и 
подобрява клетъчния метаболизъм. 
CRYOLED постига идеална симбиоза между биостиму-
лиращия ефект и действието на активните съставки. 
Апаратът, създаден специално за Filorga, предизвиква 
много бързо падане на температурата до –18°C за тре-
тиране кожата на лицето и –10°C за околоочния контур. 
След процедурата фините линии и бръчки са релакси-
рани, белезите на умора са заличени, микрорелефът е 
изгладен, a тенът – сияен. В LED режим (подмладяваща 
фототерапия) уредът изпраща светлинни вълни до яд-
рото на клетката. Стимулира митохондриите, които 

Бихте ли представили козметичната серия 

Skin Perfusion?

Серията Skin Perfusion наподобява медицинските 
процедури за подмладяване на Filorga, с помощта на 
ексклузивни техники, напълно безопасни за приложе-
ние и с индивидуална насоченост спрямо нуждите на 
кожата. Серията е специално разработена за употре-
ба в професионалните салони. Тези високоефективни 
техники осигуряват моментално видими резултати, 
които се запазват и в дългосрочен аспект. Ексклу-
зивните техники на Skin Perfusion са комбинирани с 
продукти с висока концентрация на активни съставки 
за една цялостна и специализирана грижа за кожата. 
Професионалната серия продукти, използвана в салона 
е специално разработена и за домашна употреба с цел 
оптимизиране ефекта от терапиите и поддържане на 
постигнатите резултати в дългосрочен аспект.
Всички продукти от серията Skin Perfusion за профе-
сионална и домашна грижа съдържат ексклузивната 
формула (хиалуронова киселина + NCTF). Тези съставки 
са капсуловани в специални хроносфери с многослойна 
структура, чрез които формулата е с продължително 

освобождаване и с насоченост към регенеративни-
те слоеве на кожата – специална разработка CNRS, 
патентована за лаборатории Filorga. Изследвания 
доказват и гарантират оптимално импрегниране 
във всяко ниво на кожата. Доказано след 24 часа от 
приложението на NCTF – броят на фибробластите е 
нараснал със 135%. Това изследване е доказателство 
за ефективността на клетъчно таргетираната фор-
мула на Filorga.
Козметичната серия Skin Perfusion представлява пъл-
на гама от 37 продукта (18 за професионална употре-
ба и 19 за домашна грижа), съчетани в 6-степенна сис-
тема за оптимално подмладяване на кожата, които 
гарантират категорични и видими резултати. Проду-
ктите съчетават хиалуронова киселина, витамин С 
и други познати съставки с иновативни патентова-
ни комплекси, специално разработени от Laboratories 
Filorga. Текстурата е ултралека и се разтапя в кожа-
та, а ароматът е фин и ненатрапчив. Продуктите за 
домашна употреба са в обезвъздушени опаковки, т.е. 
с намалена концентрация на консерванти и това ги 
прави подходящи и за клиенти с чувствителна кожа.

представляват „електростанцията“ на клетката и пре-
образува енергията на органичните молекули в енергия, 
която може да се използва от клетките (АТР). Всеки 
тип светлина излъчва вълна с различна дължина и осигу-
рява ефективно третиране на множество кожни пробле-
ми.  Синята светлина прониква до ниво епидермис, като 
действието е антибактериално и затова се използва 
главно за третиране на акнеична кожа. Зелената дости-
га до дермоепидермалната граница, обхващайки епиде-
рмиса и базалния слой. Регулира процеса на меланогенеза 

в кожата и намалява пигментацията. Жълтата светли-
на прониква до среден дермис и има възстановяващо и 
противовъзпалително действие. 
Червената светлина достига до дълбок дермис и хипо-
дермис като регенерира кожата, прави я по-стегната и 
стимулира синтеза на проколаген. За максимален ефект 
от фототерапията Filorga разработи универсален LED 
aктиватор с фотоактивни съставки, заедно с NCTF и 
хиалуронова киселина за максимизиране на ефекта от 
всяка светлина.
Уредът излъчва 4 типа светлина с опция за контрол на 
интензивността на светлината. Снабден е с 20 LED 
лампи последно поколение и позволява избор на комби-
нирани програми на работа, спрямо преценката на спе-
циалиста.
След подмладяващата фототерапия кожата е стимули-
рана отвътре и заредена с енергия, синтезът на кола-
ген и еластин е увеличен, а поддържащата структура 
в кожата е трайно подсилена. Клетъчните функции са 
оптимизирани.



38

forlet

СИСТЕМА 75 НА STUDEX 
Е НАЙ-ДОБРАТА СИСТЕМА ЗА 
ПРОБИВАНЕ НА УШИ В СВЕТА

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Какви са предимствата на Система 75 на 

Studex в сравнение с други подобни уреди 

за пробиване на уши, присъстващи на на-

шия пазар? Защо да се доверим именно на 

тази система?

Studex е най-големият производител в света на ин-
струменти и стерилни обеци за пробиване на уши. Из-
делията се произвеждат в Лос Анжелис, САЩ.   Систе-
ма 75 на Studex е най-добрата система за пробиване 
на уши в света. Тя отговаря на всички законови раз-
поредби, валидни в цяла Европа. Максимално са изпъл-
нени строгите изисквания за хигиена и стерилност. С 
тази  прецизна система ушите се пробиват бързо и с 
лекота. Пробиването е безболезнено, безшумно и на-
пълно хигиенично. Това я прави идеална за малки деца. 
Обеците се изработват от стомана, която отговаря 
и на изискванията на европейските Ni-директиви. 

Безопасен ли е уредът за нежната детска 

кожа на малките госпожици?

Да, напълно. Инструментът е изключително щадящ, 
той пробива ухото, не стреля. Така обецата с дебе-
лина на щифта 0,9 мм си проправя път през тъканта, 
без да я разкъсва. А това осигурява безболезнено про-
биване на ушите и по-кратък оздравителен период.  
Почти всеки, на когото ушите са пробити със Систе-
ма 75 на Studex, си спомня този момент. И тези клиен-
ти с удоволствие се връщат на това място, където 
са били професионално обслужени.

Какви грижи са необходими след пробива-

нето на ушите и поставянето на обеците?

Клиентите ни получават тубичка гел – противовъз-
палително средство. Гелът се използва няколко сед-
мици. Препоръчваме първите обеци да не се сменят 
в продължение на 4 до 6 седмици. Тогава завършва 
оздравителният период. Това означава, че в отвер-
стието се е образувала кожичка и тя е достатъчно 

здрава, така че да не се наранява при поставяне на 
други обеци. 
Всичко това и много друга полезна информация е опи-
сана във формуляра „Грижа за ушите след пробиване”. 
Всеки, на когото ушите са били пробити, получава 
този формуляр.

Как протича самата процедура? Безболез-

нена ли е? Възможни ли са странични реак-

ции след пробиването на уши?

Този въпрос се задава най-често. Със Система 75 про-
биването на уши се извършва за част от секундта. 
Това, което се усеща е кратко щипване и обеците са 
вече поставени. Странични реакции няма, обеците са 
противоалергични.

Компанията Studex предлага и богат избор 

на обеци. С какво се отличават обеците на 

Studex и могат ли да удовлетворят изисква-

нията и на най-капризните клиенти, които 

държат да са в крак с последните модни 

тенденции?

Противоалергичните обеци от серия Sensitiv на Studex 
отговарят на световните модни тенденции. Те са с 
високо качество, подходящи за жени с чувствителна 
кожа. Осеяни са със синтетични кристали или циркони, 
шлифовани така, че максимално да отразяват светли-
ната. Всеки камък се монтира в обецата ръчно, а вър-
ху някои модели има десетки камъни. Разнообразието 
наистина е голямо, от фигури с кристали през камъни 
според месеца на раждане, маргаритки с различни цве-
тове, калинки и усмихнати личица, прекрасни пеперу-
ди, циркони с различни форми и цветове, огнени топки, 
снежни топки и още много, много други.
Обеците са един от най-подходящите подаръци. Обе-
ци се носят не само на празници, носят се ежедневно. 
Едно момиче никога няма достатъчно обеци в личната 
си колекция. 

Всяка година на нашата уеб страница 

www.probivane-na-ushi.com 

получаваме многобройни запитвания от крайни 

клиенти къде могат да пробият ушите на децата 

си със Система 75 на Studex. Този интерес е много 

голям особено през летните месеци. Отговаряме 

на всеки въпрос и изпращаме информация къде в 

града се пробиват уши със Система 75 на Studex.
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Какво представлява микропигментацията?

Това е раздел, който включва в себе си перманентен 
грим и парамедицински процедури. Микропигментация-
та е процедура, при която посредством апарат с игли 
се вкарват микропигменти подкожно за дълъг период 
от време. В зависимост от дълбочината, използваната 
техника, обработваната зона, както и с какви пигменти 
се работи – дълготрайността е различна.

Каква е средната трайност при веждите? 

При веждите цветът остава в кожата около година–го-
дина и половина без никаква промяна, след което започва 
да избледнява. Компаниите разработват непрекъснато 
нови технологии и нови пигменти, които са със стаби-
лен цвят и не дават неестествени оттенъци в сиво или 
червено, както се случваше с по-старите пигменти. В 
момента цветовете просто избледняват и затова е до-
бре да се подновява цветът за перфектна визия.

Каква е разликата между микропигментация 

и микроблейдинг?

Има съществена разлика. Микроблейдингът се извърш-
ва ръчно посредством много тънки и остри иглички 
подредени в един ред и чрез тях се прави фин разрез в 
кожата, в който влиза пигмента. Знаем, че кожата има 
три слоя: епидермис, дерма и хиподерма. За да се получи 
трайна пигментация се наранява епидермиса и пигмен-
тът попада в дермата. Ако разрезът е плитък и пигмен-
тът остане в епидермиса, то в рамките на 25 до 45 дни 
(при по-възрастните пациенти), естествената регене-
рация ще изхвърли пигмента заедно с мъртвите клетки. 
При микропигментацията пигментът също се вкарва 
на ниво дерма, но се работи апаратно, отново посред-
ством иглички, като разликата е, че не се правят разре-

МИКРОПИГМЕНТАЦИЯТА Е 
ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ ЗА МЕН

зи, а микроперфорации на кожата. Оборотите са много 
високи, като иглите се движат нагоре-надолу и правят 
множество миниатюрни дупчици на точната дълбочина 
в дермата и вкарват пигмента. За мен положителното 
при микропигментацията е това, че процесът е по-без-
опасен и регулиран и можем да бъдем сигурни къде сме 
поставили пигмента. При ръчния метод единственото, 
на което разчитаме, е ръката ни, която трябва да е без-
крайно опитна, за да може всеки разрез да е направен на 
еднаква дълбочина. Ако разрезите са на различна дълбо-
чина, пигментът ще попадне в различни нива на кожа-
та и съответно на едни места ще избледнее по-рано, 
а на други – по-късно. При микропигментацията, ако се 
работи с правилното оборудване, този ефект го няма. 
Но методът изисква сериозно обучение и качествена 
апаратура.

След колко време се прави ретуш?

Индивидуално е и зависи от възрастта. За групата до 
40 години ретуш е добре да се направи до 30–40-тия ден. 
При дамите над 45-50 години трябва да се изчака пове-
че време. Причината е, че с увеличаване на възрастта 
регенериращите способности на организма намаляват, 
т.е. кожата се възстановява по-бавно. Ретушът се пра-
ви задължително на съвсем заздравяла кожа, в противен 
случай има риск от белези.

Колко е времетраенето на процедурата?

Зависи от опитността на специалиста, но обикновено е 
в рамките на 2 часа, като се включва и времето за кон-
султация с клиента. Заедно с клиента избираме цвета, 
рисуваме формата и едва след като одобри, се започва 
работа. Тази консултация продължава около час и поло-
вина, а същинската работа е не повече от 40 минути. 

Анна Желева, International Artist of 

Excellence in Micropigmentation и един-

ственият сертифициран микропигмен-

тист и тренер на марката Goldeneye за 

България от 2005 г. Започнала е своето 

обучение през 2005 г. в Карлсруе, Гер-

мания при световния шампион по пер-

манентен грим Холгер Хофман. “В на-

чалото за мен перманентния грим беше 

хоби и страст, а впоследствие изцяло 

се посветих на него.“, споделя Анна 

Желева. През годините е посещавала 

различни международни семинари и 

конференции за повишаване на своята 

квалификация и изучаване на актуални-

те техники и нови технологии в областта.

premium
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МОЯТА МЕЧТАНА 
ФИГУРА

Моята мечтана фигура е проект, в 
който избрах да се включа, защото 
напълно резонира с моите разбирания 
за това какво е необходимо, за да по-
стигнеш тялото, за което мечтаеш. 
Начинът, по който изглеждаме в мо-
мента е резултат от изборите, кои-
то сме правили досега. Моментът, в 
който започнем да избираме различ-
но, започваме да получаваме различни 
резултати. Мечтаната фигура не е 
тази, която изисква от теб да се ли-
шаваш, ограничаваш и да изстрадаш 
резултати, които имат краткосроч-
на трайност. Мечтаната фигура е 
тази, която постигаш по пътя на по-
стоянството, отдадеността и уси-
лията насочени в правилната посока. 
Мечтаната фигура е тази, която те 
кара да се чувстваш добре за себе 
си. Мечтаната фигура е резултат 
от тяло, което е здраво и енергично. 
Тяло, което функционира добре. Меч-
таната фигура е различна за всеки, 
защото всички имаме различни тела 
и чрез действията си, ние като скулп-
тори ваем тялото, което си предста-
вяме. За да постигнем дългосрочни 
резултати, трябва да променим целия 
си начин на живот. Не са достатъч-
ни малки кръпки в ежедневието, кои-
то не могат значително да подобрят 
нито външността, нито себеусе-
щането ни. Трябва цялостен подход. 

Инес Субашка е създател 

на IFS – кондиционна зала 

за тренировки, автор на 

книгата “Генът IFS”, блогър 

и лектор. Инес е бивш 

състезател по баскетбол 

и плуване. Завършила е 

Маркетинг и Финанси, но 

най-голямата й страст са 

спортът и това да помага 

на хората да пресътворят 

себе си и живота си, 

използвайки инструментите 

на физическата активност, 

здравословното хранене 

и промяната в цялостния 

начин на живот.

Моята мечтана фигура дава точно 
това – екип от специалисти в различ-
ни сфери, които не ви наставляват, 
а по-скоро ви напътстват в това 
как стъпка по стъпка да промените 
начина си на хранене, двигателната 
култура, как да се грижите за кожа-
та и тялото си, как да се възста-
новявате. Всичко това, гарантира, 
че вие изпращате правилния стимул 
на организма си, за да може в замяна 
да ви помогне да постигнете мечта-
ната фигура. Външността е просто 
резултат на това, което се случва в 
организма. Затова, ние ще ви помог-
нем да препрограмирате убеждения-
та си и да прекроите начина си на 
живот, така че да пасва на мечта-
ната ви фигура. 

Инес, разкажете ни малко 

повече за това какво ви накара 

да създадете IFS.

IFS е моят втори шанс да живея жи-
вота, който ми се изплъзна, когато 
бях на 18 години. Занимавах се про-
фесионално с баскетбол и спортът 
беше моят живот. Живеех, за да иг-
рая и нищо друго нямаше значение. 
Прекарвах всяка свободна минута в 
залата. Заминах да играя в Италия 
и за съжаление се контузих много 
тежко – това беше шестата ми кон-
тузия на рамената и ми отне дос-

та дълго време, за да се 
възстановя. И тъй като 
в периода между 16-18 
години прекарвах повече 
време в рехабилитация, 
отколкото в състезава-
не, се наложи да спра с 
баскетбола. Тогава се 
чувствах изгубена и не 
можех да си представя 
живота ми без спорт. 
Не можех да си предста-
вя как изцяло ще обърна 
гръб на идентичността, с която винаги съм живяла 
и щях да „прегърна“ някаква нова идентичност, която 
щеше да ми е толкова чужда и далечна. Започнах да 
уча „Маркетинг“ и после „Финанси“, защото като цяло 
обичам да уча и всичко ми е интересно. Но през цялото 
време повтарях, че уча за обща култура, а сърцето 
ми е другаде. Така реших, че няма значение дали на-
чинанието ми изглежда перспективно или не - аз ще 
следвам това, което обичам да правя. Паралелно с уче-
нето, тренирах и плуване. Един ден реших, че искам 
моята работа да бъде моята мисия и че искам чрез 
работата си да помогна на хората никога да не се 
чувстват така, както аз се чувствах.
Да им помогна не да рушат, а да градят здравето си и 
да им покажа, че тялото има невероятни способности 
да се регенерира, когато му даваме правилния стимул 
и се отнасяме добре с него. Така, стъпка по стъпка, 
тръгнах по този път.

Работите с много хора и вероятно сте свидетел 

на доста трансформации. Бихте ли споделила 

за някоя от тях?

Има много трансформации. Всички те са различни и има 
нещо специално за всяка. Защото трансформацията не 
е само това как се променя тялото ти. За мен едни 
от най-големите трансформации са тези на хората с 
хранителни разстройства. Тези, които разбират, че 

не трябва да наказват 
себе си чрез хранене 
и тренировки и прена-
реждат цялата си ви-
зия за себе си и живота 
си. Много се гордея със 
Сибила, която трени-
ра при нас и когато 
дойде имаше сериозен 
проблем с хранително 
разстройство. Сега 
Сибила е сред най-вдъх-
новяващите дами в IFS 

и има коренно различно отношение към храната и тре-
нировките. Това е огромен успех. Другият човек, с кой-
то много се гордея е Митко. Той е претърпял тежка 
катастрофа с мотор и месеци наред е бил на легло и 
дори са му казвали, че няма да проходи. Никога няма да 
забравя първата му тренировка, как куцаше и колко му 
беше трудно. Този човек е истинско вдъхновение, със 
своята осъзнатост и несломим дух. Ако някой го види в 
залата може да го подцени, защото ще си каже: „А, той 
прави тяга само с 80 кг.“ Но пътят, който е извървял до 
тези 80 килограма е толкова по-дълъг от този на някой 
друг, който прави тяга със 120 да речем. Такива неща 
придават смисъл на ежедневието ми.

Едно от основните неща, които казват хората 

за вас е, че ги мотивирате и вдъхновявате. Как 

точно го правите?

Мисля, че най-силната ми страна е това, че съм пре-
живяла повечето неща и знам какво е усещането. Мо-
жеш да разбереш само болка, която си изпитал. Ви-
наги знам как да посрещна хората там, където са и 
знам от какво съм имала нужда, когато съм била на 
този етап. Затова им го давам - за да им помогна да 
минат на следващото ниво. Помагам им да разберат, 
че човек сам постига резултатите си. Аз само давам 
насоките и подкрепата, но действията и усилията си 
ги полагат хората.

Най-важното е постоянството. 

Това, което не се постига с 

постоянство, се постига с още 

повече постоянство. Ние сме 

продукт на нашите избори и 

навици. Навиците създават живота 

ни, а навиците са резултат на 

повтаряемост – постоянство.

ИНЕС СУБАШКА
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ЗДРАВЕТО И ИЗВОРНАТА ВОДА:

тялото ни съдържа най-малко 70% вода, която трябва да се об-
новява всекидневно. водата е най-чистата пРиРодна напитка. 
повече от 2/3 от човешкото тегло е „водно тегло“ (кръвта е 83% 
вода, мускулите – 75%, моЗъкът съдържа 74% вода, кожата над 
70%, а костите - 22%). пиенето на достатъчно количество вода е 
необходима на органиЗма не само да за да функциониРа пълно-
ценно, но и за да изглежда добРе. важно е не само количе-
ството на водата, която пием, но и нейното качество и със-
тав. извоРната вода е единствената вода, която пРиемана 
ежедневно не води до натРупване на минеРали в оРганизма, 
не го пРетоваРва, а напРотив – създава усещане за лекота и 
пълноценна хидРатация. 

НЕКА ВИ СЕ ПРЕДСТАВИМ:
ние сме балдаран спринг ад и предлагаме на българския паЗар 
иЗворна вода “балдаран”. ние сме бългаРска компания, събРала 
едни от най-добРите пРофесионалисти, Работещи в бРанша 
повече от 20 години. ние бутилираме извоРна вода от един 
от най екологично-чистите Райони в българия – Родопите. 
името балдаРан идва от самия планински извоР, от който 
бутилиРаме водата – балдаРан, един от най-високите иЗвори 
в българия. “балдаран спринг” ад е един от малкото бългаРски 
инвеститоРи. като българска компания, За нас е важно да подкре-
пяме Родното пРоизводство, услуги и инициативи. 

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ: 
това, с което се гордеем е състава на водата и нейната чисто-
та. иЗворна вода „балдаран” се отличава със свеж и лек вкус, 
ниско съдъРжание на минеРали, ниско ниво на натРий (Na 
5,72) и флуоР (F<0,1) и неутРално pH (7,68). качествата и 
съдържанието на минeрaлите и солите в иЗворна вода “балда-
ран”, отговарят на ежедневните нужди на човешкия органиЗъм и 
я правят иЗключително подходяща за ежедневна консумация, 
включително  и от бебета и бРеменни жени. иЗворната вода се 
бутилира се без каквато и да е химична обРаботка. иЗворна 
вода „балдаран” поддъРжа естествения баланс на оРганизма, 
необходим За добро Здраве. 

иЗберете вашите продукти от нашето портфолио - извоРна вода 
балдаРан, извоРна вода балдаРан споРт, BaldaraN diamoNd 
liNe (линия пРемиум бутилки), газиРана вода балдаРан. во-
дата се предлага в еко бутилки от Pet материал в раЗфасовки от 
0,330 л. до 19 л.

иЗворна вода балдаран е единствената иЗворна вода иЗбрана За 
собствени марки на водещи международни и национални вериги в 
българия като билла, метРо, аванти, булмаг и други. съвсем 
наскоро иЗворна вода балдаран реалиЗира успешно и съвместен 
проект със собствен етикет на салон Зa красота дуписима (сним-
ката отдолу). 

ИЗВОРНА ВОДА БАЛДАРАН - ОТКРИЙТЕ МАГИЯТА НА ЧИСТАТА ИЗВОРНА ВОДА 
ОТ РОДОПИТЕ И Я НАПРАВЕТЕ ЧАСТ ОТ СВОЯТА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО ВСЕКИ ДЕН!

раЗгледайте ни: www.baldaran.bg

харесайте ни: www.facebook.com/
baldaran.izvorna.voda
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ПРОДУКТИТЕ VERTERA 
ОСИГУРЯВАТ ЕКСКЛУЗИВНА 
ГРИЖА И ВИДИМИ 
РЕЗУЛТАТИ
VERTERA първа в света създава уникална биотехнология, позволя-

ваща да отдели комплекс активни природни съединения от клет-

ката на морските водорасли ламинария. На нейната основа е по-

лучен гел, вещество, което великолепно се усвоява от организма. 

Гелът от ламинария е в основата на продуктите VERTERA.

Наистина ли продуктите на VERTERA са без 

аналог в света?

Всъщност има и други компании, които произвеждат 
гел от кафявите морски водорасли ламинария, но ва-
жно значение има самата технология на производство 
и температурата, при която се получава продуктът. 
VERTERA  използва специален температурен режим на 
производство, при който всички компоненти, съдър-
жащи се в ламинарията (витамини, микро- и макрое-
лементи, аминокиселини, омега ненаситени мастни ки-
селини) са „живи“, биологично достъпни и най-важното 
– усвояеми от човешкия организъм. Нашата компания 
притежава патентовани технологии, съблюдават се 
всички технологични режими на производство и благо-
дарение на това се получава гел, който се усвоява на 
94% от организма. Този клетъчен гел от ламинария е 
100% натурален и високоефективен.

Кой от продуктите на марката е бестселър в 

цял свят?

Разбира се, това е клетъчният гел от ламинария, който 
е и в основата на продуктите VERTERA – козметоло-
гичната линия за лице и тяло, както и линията продукти 
за здравословно хранене, в която са добавени натурални 
растителни екстракти за подобряване и нормализиране 
на всички функции на човешкия организъм. Продуктите 
са подходящи за хора от всички възрасти, включително 
деца и бременни жени, както и хора с алергии. Vertera Gel 
(клетъчен гел от морски водорасли ламинария) е първи-
ят продукт на компанията, който помага за пречист-
ване и насищане на организма с важни микро- и макрое-
лементи, витамини, аминокиселини и омега ненаситени 
мастни киселини на клетъчно ниво. Продуктът спомага 
за детоксикацията на организма, решава проблема с де-

Д-Р ИРИНА СЛАСТИНА

фицита на йод, хармонизира работата на всички органи, 
стимулира тъканната регенерация, осигурява високи 
нива на енергия и подобрява общото състояние. Vertera 
Gel притежава всички сертификати и е подкрепен с мно-
гобройни клинични проучвания.

Има ли някакви противопоказания за 

приема на клетъчния гел от ламинария?

Противопоказанията са само непоносимост към орга-
ничен йод и хипертиреоидизъм – рядко състояние, при 
което е повишена функцията на щиговидната жлеза. По 
принцип преобладава хипотиреоидизмът, т.е. хората 
страдат от недостиг на йод.

Как продуктите VERTERA могат да помогнат 

за повишаване конкурентноспособността 

на козметичните салони у нас?

Козметологичната линия продукти осигурява много 
бързи, видими и трайни резултати. Клетъчният гел 
от ламинария, който е в основата на продуктите 
почиства, хидратира и подхранва кожата, изглаж-
да бръчките и има мощно лифтинг действие. Такъв 
ефект не може да бъде осигурен от нито един друг 
козметичен продукт. В нашите продукти клетъчният 
гел от ламинария е получен по уникална технология, 
затова и няма аналог в света по отношение постига-
нето на такива удивителни резултати. Терапевтите 
от салоните за красота могат да предложат на свои-
те клиенти ексклузивна грижа с козметичните проду-
кти VERTERA, грижа, която гарантира видим ефект и 
дълготрайни резултати. Комбинацията от козметич-
ните продукти и здравословните храни на VERTERA 
гарантира наистина блестящи резултати в поддър-
жането на здрава и красива кожа и изваяно тяло.

Руската компания VERTERA е лидер в производството 

на високоефективни продукти, съчетаващи натурални 

компоненти и иновативни технологии, които помагат за 

съхраняване на здравето и красотата за дълги години. VERTERA 

произвежда продукти за здравословно хранене, козметика 

на основата на морски водорасли, органична продукция за 

грижа за лицето и тялото. 

reklama

intimna grija
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Защо е необходима атестация?

Всички собственици на центрове и салони за красота 
претендират, че екипите им се състоят от професио-
налисти, с много опит и умения, които винаги са в крак с 
новостите и тенденциите и предлагат най-доброто. За 
съжаление, понякога това остава само на ниво пожела-
телно мислене. Много от работодателите са истински 
мотивирани да усъвършенстват кадрите си, но самите 
те не разбират от конкретната дейност (което е съв-
сем нормално) и трудно могат обективно да оценят ниво-
то на хората, с които работят. Често пъти самите те-
рапевти изпадат в рутината на работата и изпълняват 
с години едни и същи процедури, а вследствие техния на-
товарен график не им остава много време за обогатява-
не на познанията и усъвършенстване. Така терапевт с 
5-годишен опит може да се окаже, че не е напреднал зна-
чително в развитието си, а просто е отработил няколко 
рутинни дейностти, в които дори не вкарва вече мисъл. 

"Нашият екип расте бързо и аз съм изключително 
амбициозна по отношение на новостите и повишава-
нето на квалификацията. Идеята за доживотно обу-
чение се е превърнала в градивен елемент на цялост-
ната ми концепция за студиото и за живота. Разбира 
се, хората са различни и всички се движат с различни 
скорости, но в един екип темпото и нивото на най-
„бавния“ определя нивото на цялата група. Аз искам 
да мотивирам и поощря тези, които се справят по-
добре и в същото време да съм спокойна, че всички 
специалисти покриват необходимите критерии, за 
да предоставят качественото обслужване, за което 
претендираме.“, споделя Тяна Пресолска, собственик на 
студио за красота Дуписима.

Какво представлява атестацията?

Атестацията се състои от 3 части - теоретична и 

практическа част, разделени спрямо профила на специа-
листите, и обща част, обхващаща етика, умения за про-
дажби, работа под напрежение и справяне с конфликтни 
ситуации. По всяка от частите има конспект, с който 
всички работещи в студио за красота Дуписима се за-
познават 2 месеца преди датата на изпита. Атестаци-
ята се провежда от външна комисия от специалисти в 
различните области, за да е гарантирана обективност-
та на оценката от представянето на терапевтите. 
Оценяването е в проценти. За защитена категория се 
счита резултат над 50%. Ако даден специалист е с по-
малко от 50% по някоя от частите, то след 2 месеца му 
се дава право на повторен изпит, резултатът от кой-
то определя дали ще е част от екипа. При резултати 
между 50-80% терапевтът се справя с работата си на 
добро ниво и защитава своята категория, а ако поне в 
две от частите покаже резултати над 80%, се счита, 
че е повишил квалификацията си и следва да премине в 
следваща категория. Категориите, които се получават 
вследствие на атестацията са от 1-ва до 7-ма, като 
всяка носи допълнителни бонуси и привилегии. Първата 
атестационна комисия беше в състав: доц. Юлия Васева-
Дикова - БАН (ИИОЗ), Миглена Канева - собстеник и обу-
чител в учебен център за маникюристи New Generation, 
Ана Паничарова - кинезитерапевт с дългогодишен опит 
и Марина Мънзелова - юрист, магистър Човешки ресур-
си, магистър Социална работа с деца и семейства и 
НЛП практик. Тяхната обективна оценка даде основата 
за изграждане и планиране на дългосрочна стратегия 
за обучения и развитие на персонала от студио за кра-
сота Дуписима. „Искрено се надяваме тази практика с 
атестациите да набере популярност в България и да се 
прилага на повече места. Ние искаме нивото на цялата 
beauty сфера да се повиши и да можем да отговорим на 
световните стандарти за качество и ефективност.“, 
казва Тяна Пресолска.  

AТЕСТАЦИОНЕН ИЗПИТ В СТУДИО ЗА 
КРАСОТА ДУПИСИМА
Всяка година в студио за красота Дуписима ще се провежда атестационен изпит, на който ще 

се явяват всички служители със стаж над 6 месеца. Практиката е широко разпространена по 

света, а у нас бе представена преди повече от година от изключителния консултант в сферата 

на красотата Максим Сергеев, който сподели опита си от Русия.
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ПРОФЕСИЯТА 
МАНИКЮРИСТ Е ЗА 
ТВОРЧЕСКИ НАСТРОЕНИ 
ХОРА С УСЕТ КЪМ 
ДЕТАЙЛИТЕ 

Красивият маникюр е визитната 
картичка на всяка жена. Какви са 
вашите наблюдения – на какъв тип 
маникюр залага съвременната жена?
Съвременната жена залага на по-
семплите и изчистени маникюри, с 
акцент/декорация на един или два но-
кътя – камъчета, ефекти, пигменти 
или нещо нарисувано. Формата и дъл-
жината са индивидуални, като това 
зависи от ръката и самата форма 
на нокътната плочка, както и от 
работата на клиентката – дали ще 
е комфортно и практично, ако мани-
кюрът й бъде дълъг, с бадемова или 
остра форма и т.н.
Какви видове маникюр се предлагат 
в студио за красота Dupissima и кой 
е най-предпочитан от клиентките?
Видовете маникюр, които предлага-
ме в студио Dupissima са маникюр 
без лак, който включва оформяне и 
почистване на ноктите и кутику-
лите, съответно нанасяне на обик-

Работя като маникюрист 

от 4 години. Професията 

маникюрист е за творчески 

настроени хора с усет 

към детайлите и любов 

към приложната дейност. 

Търсих начин да изразя 

творческите си заложби и 

така избрах тази професия. 

Не е толкова лесно колкото 

Работя като маникюрист 

от 4 години. Професията 

маникюрист е за творчески 

настроени хора с усет 

към детайлите и любов 

към приложната дейност. 

Търсих начин да изразя 

творческите си заложби и 

така избрах тази професия. 

Не е толкова лесно колкото 

новен или гел лак. Предлагаме и спа 
маникюр, хидратиращи и парафинови 
терапии.

Разкажете и за 

ноктопластиката – с гел или 

акрил изграждате ноктите и 

какви са последните тенденции 

в ноктопластиката?

В студио Dupissima работим както с 
гел, така и с акрил. Много дългите 
нокти вече не са така актуални, за 
сметка на това една дължина от 3–5 
мм е идеална и добра тенденция. Из-
граждането на нокти с бадемовидна 
или овална форма е все по-актуална 
и измества квадратната форма от 
модните тенденции. Така нарече-
ната бадемовидна форма издължава 
самата ръка и е много нежна и жен-
ствена, затова е и все по-желана от 
клиентите. Сред новите тенденции 
за дизайн са имитациите на тъкани, 
плат и кожа. Покритието може да 

наподобява имитация на деним, кадифе. Огледалните 
ефекти също са доста актуални.

Кои са малките детайли, правещи един 

маникюр съвършен и същевременно 

оригинален и различен? Откъде черпите 

вдъхновение за красивия и стилен маникюр, 

който създавате?

Както вие казахте, красивият маникюр е визитната 
картичка на всяка жена. В студио Dupissima се ста-
раем всяка една клиентка да има съвършен маникюр. 
А малките тънкости и детайли са наша малка тайна. 
Вдъхновението идва от самите клиенти, от това как 
са настроени. Те ми задават тема, аз се вдъхновявам 
и така крайният резултат е оригинален и различен. 
Какви тенденции доминираха в маникюра за лято 
2017? Разкажете и за новите тенденции за предсто-
ящия есенно-зимен сезон.
Ярките и неонови цветове ще са винаги в тенденци-
ите за летен маникюр. Но това лято бе по-различно. 
Водеща тенденция за този летен сезон бяха цветни-
те пръски или полу-голи нокти с цветни петна, както 
и маникюрът с раирани и схематични дизайни, омбре 
маникюр. За есенно-зимния сезон ще са актуални пас-
телните тъмни тонове, класическият червен маникюр 
и матовият ефект.
Перфектният педикюр е не по-малко важен 

от маникюра, особено през лятото, когато 

женските крака са на показ. Как се постига 

перфектен педикюр?

Поддържането на перфектен педикюр е много важен 
за здравето на ноктите и краката, съответно тряб-
ва да се посещава специалист поне веднъж в месеца. 
Ако искаме да имаме здрави и добре изглеждащи крака, 
всекидневната грижа в домашни условия също е много 
важна. Използване на кремове, масла и други хидрати-
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. .ДЕЗИНФЕКЦИЯ И 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ В 
МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

Tinea pedis е най-често срещаната 
дерматомикоза, локализираща се по 
кожата на краката, между пръстите 
и под нокътната пластина. Изразява 
се в зачервяване, сърбеж и лющеща се 
кожа. Лечението се извършва с анти-
микотични препарати.
Брадавици, причинени от различни 
щамове на HPV вирус, могат да се по-
явят по ръцете и краката. Заразява-
нето може да бъде причинено от бли-
зък контакт, най-вече чрез кожата 
от нестерилизиран инструмент.
Micobacterium fortinum са бързорас-
тящи микобактерии, предизвикващи 
гнойни мехурчета по кожата. Изисква 
се антибиотична терапия за излеку-
ването им.
Чрез одраскване или убождане с нес-
терилен инструмент е възможно 
заразяването с опасната бактерия 
MRSA – метицилин резистентни ща-
мове на Staphylococcus aureus, които 
не се повлияват от антибиотично ле-
чение. Симптомите са зачервяване по 
кожата, подуване, образуване на гной.
За ограничение и недопускане разви-
тието на горепосочените и други за-
рази в салона за красота трябва да се 
осъществява правилна дезинфекция и 
стерилизация на помещението и ин-

Подържането на отлична 

хигиена в салоните за 

красота е едно от най-

важните неща за здравето 

на клиентите и персонала. 

Времето, в което можем 

да се отървем от грижите 

и да посетим маникюрист 

или педикюрист в салон е 

приятно и релаксиращо. 

Неспазването на хигиенни 

норми обаче крие риск 

от множество инфекции 

и зарази, които биха ни 

причинили сериозни 

неприятности. Влажна 

среда, непочистени 

повърхности и инструменти, 

както и нарушена цялост 

на кожата са едни от 

причините за инфектиране 

на организма с различни 

гъбички, бактерии и вируси.

струментите за маникюр и педикюр.
Много хора обаче не различават де-
зинфекция и стерилизация. Това са 
близки, но не и равностойни по значе-
ние понятия, означаващи обеззаразя-
ване на повърхности, подове, инстру-
менти и т.н. В действителност те 
са напълно различни термини, предпо-
лагащи различни процедури и методи. 
Дезинфекцията представлява ком-
плекс от мерки и дейности за уни-
щожаване или намаляване на инфек-
циозните агенти (микроорганизми) 
във външна среда до безопасно ниво. 
Нивото, което се постига с дезин-
фекцията не позволява предаване на 
инфекция. Осъществява се чрез фи-
зични, химични и биологични методи.
Стерилизацията е процес за унищо-
жаване на всички форми на микроор-
ганизми (бактерии, вируси, гъбички), 
включително и най-устойчивите им 
форми (спори) с физични и химични 
средства.
Друга много важна антимикробна 
процедура е антисептиката, при коя-
то се разрушават и отстраняват 
микроорганизми върху кожата и лига-
виците.
Дезинфекцията и стерилизацията 
са процеси, които се paзличават пo 

използваните мeтoди и нaчините зa пpoвeждaнe, тe 
взaимнo ce дoпълвaт, нo нe изключвaт и нe зaмeнят 
eдин дpyг. Cтepилизaция e необходима тaм, къдeтo 
ce изпoлзвaт peжeщи инcтpyмeнти, ocтpи пpeдмeти, 
дoкocвaщи ce дo тялoтo или aпapaти, кoнтaктyвaщи c 
кoжaтa и лигaвицитe. Нестерилните инструменти са 
опасни когато е нapyшeна цeлocттa нa кoжaтa пopaди 
пoтeнциaлнaтa зaплaxa oт зapaзявaнe нa клиента c ин-
фeкции – гъбични, виpycни или бaктepиaлни, и cъoтвeт-
нo, c paзлични нeпpиятни зaбoлявaния. 3a вcякa cфepa 
имa paзpaбoтeни яcни и пocлeдoвaтeлни инcтpyкции пo 
cтepилизaция нa инcтpyмeнтите и изпoлзвaнeто им.
Дeзинфeкциятa e мeтoд зa пoнижaвaнe нa вepoят-
нocттa oт зaбoлявaния пocpeдcтвoм oбpaбoткaтa нa 
пoвъpxнocтитe, нa въздyxa и нa инcтpyмeнтитe. Дeзин-
фeкциpaт ce пoмeщeниятa, мeбeлитe, пpeдмeтитe и 
въздyxът, тaкa ce пpeдoтвpaтявa paзпpocтpaнeниeтo 
нa виpycни, гъбични и микpoбни aгeнти. Пpи дeзинфeк-
ция cъщecтвeнo нaмaлявa кoличecтвoтo oпacни възбy-
дитeли, нo те нe мoгaт дa бъдaт нaпълнo yнищoжeни. 
Първият етап при oбpaбoткaта нa инcтpyмeнтитe е 
дeзинфeкциятa, cлeд кoeтo е стерилизацията. Caмo 
cлeд тaкъв кoмплeкc oт мepки инструментите мoгaт 

дa ce cмятaт зa aбcoлютнo бeзoпacни.
Има много начини за дезинфекция, като един от най-
често използваните методи в маникюра и педикюра 
е химическата дезинфекция. Препаратите, които се 
използват са с разнообразен химичен състав, с общо 
наименование дезинфектанти. В търговската мрежа 
се предлагат различни продукти, като най-разпростра-
нени са:

За стерилизация в маникюра и педикюра се използват 
физични методи. Най-използвани са стерилизация с ул-
тразвук, UVС лъчи и водни пари под налягане.
UV стерилизаторът е идеален за подържане на чис-
тотата на работните инструменти, отговаряйки на 
всички санитарни норми. Принципът му на действие се 
основава на антибактериалното действие на ултрави-
олетовата светлина. Подходящ е за инструменти от 
всякакви материали. 
Стерилизацията с водни пари под налягане е най-си-
гурният и нетоксичен метод. Извършва с уред, наречен 
автоклав, най-често при температура 121°С. Използва 
се за метални инструменти и е изключително подходящ 
за фрези и накрайници за електрически пили.

ВЕРА НАЧЕВА
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КРИОСАУНАТА Е 
ЧУДЕСНО СРЕДСТВО ДА 
ПОДДЪРЖАМЕ ТЯЛОТО СИ

Какви криопроцедури се 

предлагат в студио за красота 

Dupissima и какви естетични 

проблеми могат да се решат с 

тяхна помощ? 

В студио Dupissima предлагаме една 
от най-модерните и иновативни кри-
опроцедури – криосауната. Тя е под-
ходяща за всички, които искат да 
отслабнат. Контролираният кратък 
термален шок позволява на системи-
те в тялото да възстановят баланса 
си, да премахнат стреса и неговите 
последици, както и да се редуцират 
целулитът и излишните килограми. С 
всяка процедура с криосауната се из-
гарят до 1000 калории, което означа-
ва, че за 20-30 процедури човек може 
да отслабне със 7-10 килограма, ако 
съчетае криосауната с правилен на-
чин на живот и с другите отслабващи 
процедури, които предлагаме при нас.

Какво представлява 

криосауната и какви са 

благотворните ползи за 

организма от тази терапия? 

Криосауната е вид терапия със студ, 
при която тялото се охлажда с газ до 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

екстремно ниска температура, про-
тивоположното на традиционната 
сауна. За кратко време (1-3 минути) 
тялото се подлага на температура 
между –120 и –180°С. Въпреки екс-
тремно ниските температури, тя-
лото не замръзва, защото въздухът 
в криосауната е много сух. Ако влаж-
ността е по-висока, без съмнение тя-
лото не би могло да издържи на сту-
да. Чувството по време на престоя в 
криосауната е освежаващо и стиму-
лиращо като студен душ.
Контролираният кратък термален 
шок позволява на системите в тя-
лото да възстановят баланса си, да 
премахнат стреса и неговите после-
дици, намалява се целулитът и тегло-
то. Криосауната кара клетките да 
се възстановят по естествен начин, 
което подмладява тялото, стимули-
ра се имунната система, регулира се 
хормоналната активност и метабо-
лизмът, подобряват се сексуалните 
функции на организма. По време на 
процедурата се отделят ендорфи-
ни – хормоните на щастието, което 
също повлиява благотворно на цяло-
то тяло.

За кого е подходяща криосауната и какви 

заболявания могат да се лекуват с нея?

В наши дни много хора се възползват от благоприят-
ните свойства на криосауната. Особено доволни от 
процедурите в криосауната са спортистите, които 
благодарение на принципа на „замразяване“, успяват 
да се възстановят забележително бързо след тежки 
тренировки. Разбира се, от криосауната могат да се 
възползват и всички, които искат да са в добро здра-
ве, с добра имунна система и както вече споменахме 
– криосауната е подходяща и за всички, които искат да 
отслабнат.
Криотерапията се използва за лечение на множество 
заболявания като бронхиална астма, ревматоиден ар-
трит, псориазис, целулит, екзема, алергии, изгаряния, 
травми и др.

Как протича самата процедура и наблюдават 

ли се някакви странични ефекти?

Криосауната е кабина, която ви стига до раменете. 
Пациентът влиза в нея по бельо и чорапи от естест-
вена тъкан, тялото трябва да е сухо, без никаква вла-
га или лосиони по него. Тялото ви се охлажда с безвре-
ден газ до –160°С. През цялото време до криосауната 
има терапевт, който контролира процеса и при нужда 
може да прекрати процедурата по всяко време. Про-
дължителността на процедурата е максимум 3 мину-
ти. При процедурата не се наблюдават никакви стра-
нични ефекти.

Има ли противопоказания за провеждането на 

криосауна?

Процедурата с криосауна не е подходяща и е противо-
показана при тежки състояния на инфаркт на миокарда 
и мозъчен инсулт, както и при хипертония и сърдечна 
недостатъчност.

Препоръчва ли се криосауната за отслабване 

и може ли да се съчетава с други процедури за 

по-бързо редуциране на излишните килограми? 

Да, препоръчваме и използваме криосауната за отслаб-
ване и в борбата с портокаловата кожа и излишните 
килограми. Съчетаваме я с всички наши процедури, като 
например с друг иновативен наш апарат, какъвто е Ен-
досферата, използваме я в комбинация и с мануални про-
цедури – пилинги, маски, антицелулитни масажи, както и 
с апарати с мултиполярна радиочестота.

Може ли с помощта на криосауната да се 

поддържа тялото в перфектна форма? Колко е 

препоръчителният брой процедури и с каква 

честота?

Криосауната е чудесно средство да поддържаме тялото 
си здраво и в оптимална форма, разбира се трябва да се 
води и здравословен начин на живот. При пациенти без 
здравословни проблеми криосауната може да се използва 
няколко пъти седмично, след тежък работен ден, след 
тренировка във фитнеса, след състезания и други. Тъй 
като тя е абсолютно безвредна не е необходимо да се 
правят дълги почивки във времето между процедурите.

Бихте ли разказали и за подмладяващия ефект 

на криосауната и как помага в борбата с 

неумолимия ход на времето?

Криосауната кара клетките да се възстановят по ес-
тествен начин, което подмладява тялото. Криотерапи-
ята е широко използван метод и заради подмладяващия 
ефект на студа. Студът стяга и изглажда кожата, а 
също така намалява отлагането на мазнини в тялото, 
което предотвратява появата на целулит. Подобрява-
нето на кръвообращението и на всички процеси в чо-
вешкото тяло благодарение на криосауната ни прави за 
дълго здрави, млади и красиви. 

ФАЗЛИ УЗУНОВ
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