Красота за нея
Д-р Мария Тончева ще пише за нас всеки месец за най-новите постижения
в борбата със стареенето на кожата и запазването на младежкия й вид с
помощта на продуктите и процедурите на Filorga Lab. Може да запишете час
за консултация при д-р Тончева на тел: 0878 480 100

A N T I - A G E
Младост по собствена мярка
Красотата е в индивидуалността и неповторимостта. Истинският професионализъм
е в това да се уловят конкретните естетични нужди. Процедурата „по собствена
мярка“, а не „конфекция“ дава безупречни резултати и отличава професионалиста.

Д
ГЕРГАНА МАЛКОДАНСКА, 25 г.

Дехидратирана кожа, околоочен контур: тъмни кръгове и фини бръчици
Процедури и продукти FILORGA
Процедури: комбинирана терапия мезопил - пилинг без лющене след процедурата Light peel + мезотерапия с NCTF на 3
сеанса през 15 дни. Резултат: мощно стимулиране на синтеза на собствена хиалуронова киселина, колаген и еластин, които
трайно възвръщат влагата в кожата, като премахват фините бръчки, причинени от дехидратация. Неовладяната дехидратация, причинена от ежедневното полагане на професионален грим, влошава прогресивно състоянието на кожата и води до
по-трудното й възстановяване.
Подпомагаща домашна грижа: с Recover за 21 дни, Optim Eyes, Hydra hyal, BB Perfect/вместо силно покриващ грим, дегримираща и измиваща пяна с хиалуронова киселина.
Поддръжка: Light Peel + маска с хиалуронова киселина и криомезотерия с Cryolift - един път месечно.
Поддържаща домашна грижа: измиваща пяна Hyal Defence, Hydra Filler, Optim Eyes, BB perfect; при излагане на слънце
UV defence.
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нес всички правим селфита. Манията за
селфи снимки е едно доказателство за това
колко важна е нашата външност и как
имиджът ни определя възприятието на
околните към нас. Новото поколение вече знае как да
извади кадър с перфектно качество. У по-възрастната
генерация тези снимки, правени отблизо и в едър
план, разкриват и най-малките несъвършенства.
Опцията с филтриране на имиджа помага до известна
степен да маскираме някои детайли, но образът е
нереалистичен, а ние искаме снимка от реалния
живот, която да е истинска, но и красива. Мисълта
"да направя някаква корекция по себе си, но тя да
бъде неуловима от околните" добива все по-голяма
популярност. Предпочитанието към неоперативни
подмладяващи процедури доказват резултатите от
анкета на ASDS Consumer Survey през 2014 г. Над 52%
от 8300 анкетирани прибягват до дерматологични
естетични процедури, за да поддържат красивата си
визия. Анкетираните посочват естествените,
ненатрапчиви, но предвидими резултати заедно с
краткия възстановителен период и липса на болка
като основно предимство, оформящо тяхното
предпочитание. Сред най-търсените резултати
попадат: здрава, блестяща, гладка кожа; равен, сияен
тен, без пигментации; красиви, изразителни очи, без
бръчки, тъмни кръгове и торбички; красиво оформени скули; подчертан контур и стегнат овал на лицето;
сочни, пухкави устни.
Но дали всички имаме еднакви нужди и желания?
Не! Красотата е в индивидуалността и неповторимостта. Истинският професионализъм е в това да се

уловят конкретните естетични нужди, да се подберат
най-подходящите процедури, които да се адаптират
и съчетаят по такъв начин, че крайният резултат да
удовлетвори очакванията на пациента, като подчертае неговата индивидуалност. Процедурата „по
собствена мярка“, а не „конфекция“ дава безупречни
резултати и отличава професионалиста.
Най-често срещаните възрастово свързани
проблеми са безжизнена, уморена кожа, хиперпигментации, загуба на плътност и отпускане на
контура. Възможните решения на тези типични
проблеми на стареещото лице се обединяват в
групата на така наречените мини инвазивни процедури, които са леки за изпълнение и включват: мезотерапия и микронидлинг, нехирургичен лифтинг с
резорбируеми конци, възстановяване на формите при
загуба на обем и химически пилинг. Важно значение
има и всекидневната грижа с продукти с доказан
анти-ейдж ефект, които допълват и спомагат за
задържане на постигнатите резултати.
Ако младо поколение заложи на интелигентната
профилактиката днес, то ще съхрани младостта си за
дълги години и ще отложи нуждата от по-сериозни
интервенции далече в бъдещето.
Ежемесечно на страниците списанието ще бъдат
представяни конкретни лица с техните специфични
нужди, както и програмата за решаването им. Идеята на проекта ми е читателите да бъдат информирани
за възможностите, които предлага съвременната естетична и анти-ейдж медицина, за да могат те да направят по-лесно своя избор дали и кога да се започне с
професионалната грижа.
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