
ЛУКСОЗНИ ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ  
 
ИНТЕЗИВНА СТЯГАЩА ТЕРАПИЯ С ХАЙВЕР Подмладяваща и подхранваща терапия с 
екстракт от хайвер. Поради изключително високото съдържание на протеини и 
аминокиселини хайвера има мощен стягащ и подхранващ ефект. Той създава бариера за 
свободните радикали, които забавят стареенето на кожата. Морето крие много тайни и ... 
много красота. А тайните на хайвера могат да бъдат разгадани, чрез тази богата 
процедура.Терапията протича по следния начин: почистване с тоалетно мляко и лосион 
тоник, ексфолиация, масаж на лице, поставя се регенерищ серум, маска с хайвер, след 
като маската засъхне, деликатно се отстранява, а резултатът е видимо по стегната кожа. 
За финал се поставя регенериращ крем.  
Цена: 45 лв , Цена с околоочен контур 55лв  
 
 
КОМБИНИРАНА ЛУКСОЗНА ТЕРАПИЯ ЗЛАТО И ХАЙВЕР Тази луксозна терапия 
обединява 2 изключително мощни фактора в борбата с времето. Златото е един от 
найсилно обновяващи кожата елементи. То действа в няколко направления: Интензивна 
регенерация Плътност и гладка повърхност на клетките Хайвера има изключителен 
стягащ и подхранващ ефект, като: Подхранва клетките и укрепва тяхната бариера, а 
именно клетъчните мембрани, като по този начин осигурява надежден щит срещу 
вредните атмосферни влияния. Укрепва колагеновите и еластиновите нишки в резултат 
на което подобрява здравината и еластичноста на кожата. Терапията протича по следния 
начин: почистване с тоалетно мляко и лосион тоник, ексфолиация, масаж на лице, 
поставя се регенерищ серум, маска със златни частици и хайвер, след като маската 
засъхне, деликатно се отстранява, а резултатът е мигновен свежа и видимо подмладена 
кожа. За финал се поставя регенериращ крем.  
Цена 45 лв, Цена с околоочен контур 56лв  
 
ЗЛАТНО СИЯНИЕ  + КИСЛОРОДЕН ДУШ Терапията Златно сияние заглажда кожата, 
намалява възрастовите и мимически бръчки, възстановява еластичността, визуално 
изравнявайки текстурата на кожата. Това е една много щадяща, но ефективна програма 
за борба с възрастовите изменения. Серията е уникална дори само с това, че в една 
терапия се е удало да се обедини въздействието на две от най-силните съставки срещу 
стареенето на кожата и бръчките. Цена: 55 лв.  
 
Tерапия за лице със стволови клетки + околоочен контур + КИСЛОРОД. Терапията 
включва почистване в 3 стъпки: 1. Тоалетно мляко, лосион тоник и пилинг на Bleu Marine. 
2. Вкарване на серум с висока концентрация на стволови клетки. Иновационен 
концентрат, произведен по последни технологии от морски стволови клетки на растението 
Крист марин, което расте по бреговете на Бретан. Защитава кожата от вредното влияние 
на околната среда, UV лъчите, радиацията и свободните радикали. Подпомага 
клетъчната регенерация и възстановяването на тъканите. Осигурява дълготрайна 
хидратация на лицето през целия ден. 3. Следва масаж на лице, деколте и шия. 4. 



Впръскване чист кислород в кожата. 5. На лицето се поставя алгинатна маска. 
Иновационен концентрат, произведен по последни технологии от морски стволови клетки 
на растението Крист марин, което расте по бреговете на Бретан. Удължава живота на 
стволовите клетки на кожата на лицетп Забавя клетъчното стареене Запазва младостта и 
жизнеността на кожата Маската съдържа също много мощен Био комплекс за избелване и 
изсветляване на пигментни петънца: Екстракт от грозде ексфолира, повишава клетъчната 
регенерация и изсветлява. Екстракт от бяла черница изсветлява пигментните петънца 
Скутелария Бори се със свободните радикали и подтиска ензима тирозиназа отговарящ 
за пигментацията. Потайниче известно, като "сапунче", благодарение на своите корени 
има много добри почистващи свойства. 6. За финал се нанасят крем за лице, шия и крем 
за околоочен контур богати на стволови клетки.  
Цена: 50 лв  
 
RF Радиочестотен лифтинг. В съвременното динамично ежедневие клиентите изискват 
все повече и повече. Тяхното желание е безболезнено и ефективно премахване на 
бръчките без това да налага продължително отсъствие и травмиране. Най-модерната 
безболезнена и безкръвна технология за стягане на кожата РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ 
е горещо препоръчван и адмириран от Линда Еванжелиста и Елън Бъркин. Какви са 
предимствата на радиочестотния лифтинг пред останалите методи? При хирургичния 
лифтинг се прибягва, когато съществува прекалено голямо количество увиснала кожа. 
При него обаче няма промяна в структурата на кожата и тя продължава да старее със 
същото темпо, с което се е отпускала преди това, докато при радиочестотния лифтинг 
влияем върху процеса на стареене на кожата. Премахвайки остарелите клетки, ние 
предизвикваме замяната им с нови и това води до видимо освежаване на лицето. При 
филърите хиалуроновата киселина хидратира кожата. Недостатъкът е, че по често трябва 
да се прибягва до нейното прилагане. Ежедневната хидратация на кожата чрез спрей с 
термална вода и дневният прием на достатъчно количество вода не трябва никога да се 
подценява като съпътстваща грижа след радиочестотния лифтинг. Колко процедури са 
необходими? Обикновено е необходим един курс от 5-6 процедури за лице и 8-10 
процедури за тяло (при по голяма отпуснатост могат да се направят два курса), като 
първите процедури предизвикват унищожаване на старите и отпуснати влакна, след 
което с останалите се въздейства върху стимулацията на фибробластите за образуване 
на нови влакна колаген и еластин. Процедурите се правят през не по малко от 7 дни, 
защото е необходимо време за преструктуриране на колагенеластиновата мрежа.  
Цена: 45лв  
 
КИСЛОРОДНА МЕЗОТЕРАПИЯ. Кислородна мезотерапия с 98% чист кислород, хиалурон, 
мултивитамини, хайвер, ДНК, лифтинг ефект и др. Открийте изумителната сила на чистия 
кислород! Невероятна хидратация, свежест, блясък, лифтинг и антибръчки ефект. 
Кислородната мезотерапия е нов, революционен метод за допълнително насищане на 
кожата с чист кислород, В основата на метода стои въздействието на струя с 98% 
кислород, който се подава под налягане и е способен да прониква в дълбоките слоеве на 



кожата. Мощното насищане на тъканите с кислород, допринася за жизненост, тонус и 
гладкост на кожата. Цена 40 лв  
 
МЕЗОТЕРАПИЯ И БОТОКС БЕЗ БОЛКА И ИГЛИ Най-новата технология в 
професионалната електроестетика. Неинвазивен метод за трансдермално набавяне на 
активни козметични коктейли от хиалуронова киселина, колаген, еластин за лице и 
коктейли с антицелулитно и стягащо въздействие за тяло с електро и фотопорация. В 
медицината електропорацията се използва като безинжекционен метод за доставяне на 
лекарства и ДНК през клетъчната мембрана. Метода е напълно безболезнен, продуктите 
които се вкарват проникват по добре отколкото при обикновената мезотерапия с игла, 
понеже се прави перфорация на клетката, активните съставки от коктейла проникват и 
след това порите се затварят а субстанцията остава вътре да действа. Ефекта при 
процедурите за лице се вижда още след първата процедура, но се препоръчват поне 6, 
по две в седмицата. Характеристика на трансдермалната електропореза: 1. Отваря 
порите и каналите 2. Тези пори са временни и реверсивни 3. Няма промяна на тъкани и 
клетки 4. Електропорезата не е термичен процес 5. Субстанциите преминават по време 
на електрическия импулс 6. Позволява проникването на всеки тип субстанция, 
независимо от нейната електрохимична природа (не е необходимо субстанцията да има 
електричен заряд). Активен състав на коктейла за лице: Гликопротеини биологичен 
ревитализиращ комплекс Хидролизиарни соеви протеини съдържат 8 аминокиселини, 
значително количество от всички основни витамини и минерали, лецитин, който 
разгражда холестерола и го елиминира от артериите. Изключително подходящи за сиха 
кожа. Retinyl palmitate (vit. A) витамин А е мастноразтворим витамин, получен от 2 
естествени източника : ретинол от животинския свят и бетакаротен от рсатителния свят. 
Мощен регенериращ агент. Изглажда и подмладява кожата. Fagus sylvatica (екстракт от 
Фагус Силватика) танините и флаваноидите които съдържа, осигуряват реструктуриращо 
и стягащо действие за подобряване еластичността на кожата. Camelia sinensis (Зелен 
чай) вечнозелен храст, с произход Азия.Високо ценен в козметиката. Изглажда, 
предпазва, действа като мощен антиоксидант. Съдържа полифеноли и витамини (B1, B2, 
B3, C, P, etc.) Acetyl hexapeptide8 (Argireline) с ботокс ефект. Изтрива бръчките.  
Цена на една процедура 80 лв. Промоция: 45 лв. 
 
ВВ GLOW терапия с дермапен + кислород + алгинатна маска 60лв 
 
Микронидлинг - вкарване на ампула кислород, ботокс, хиалурон, витамини и др. В 
кожата + алгинатна маска + кислород - 60лв 
 
Химичен пилинг FILORGA без излющване - 65лв, пакет от 4 процедури 240лв  


