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КАЧЕСТВОТО НА КОЖАТА

лице, шия, деколте и скалп са видими и трайни при спазване на класическия протокол на приложение.

Концепцията да създава продукти,
символ на най-високо качество,
ефективност и безопасност остава непроменена през цялата 40-годишна история на Filorga lab.
Внедряването на нови , върхови
технологии в производството на
продукти повлияващи ефективно
процеса на стареене на ниво клетка, я определят като най-бързо
развиващата се, високотехнологична лаборатория през последните 10 години.
FILORGA Lab. създаде
Единствените на пазара
• Art Filler: Филъри от хиалуронова
киселина. Доаказано в независимо
клинично проучване, задържа запълващият ефект до18м., без риск от
образуване на грануломи. Art Filler e
признат за нов „Златен Стандарт“.
• NCTF 135: Коктейл за антиейдж
мезотерапия с 59 активни съставки + хиалуронова киселина.
• Лайт, Брайт, Таим пил: Химични пилинги от нова генерация, без
следпроцедурно лющене.
• Скин Перфюжън: Продукти за
професионална и домашна грижа,
произлезли от естетичната медицина.
Най-добрите антиейдж специалисти от цял свят са приели продуктите на FILORGA Lab. за Златен
стандарт за качество, поради
ненадминатите ефективност и
безопасност.

ОРИГИНАЛНА
МИКРОНИДЛИНГ
СИСТЕМА НА FILORGA Lab.
Нов подход за проникване на
NCTF135 в кожата, произлезнал от
иглената мезотерапия. Без рискове от усложнения, свързани с класическата иглена техника.
Високотехнологичният микроролер на FILORGA се отличава от
всички други мезоролери с това, че
има 600 игли с дължина 1 мм, които са разположени на 10 самостоятелно въртящи се диска. Успехът
на микронидлинга се определя от
синергичното действие на два
фактора: механична и биологична
стимулация на фибробластите.
Благодарение на NCTF135 се осигурява най-добрата биологична
стимулация, а чрез високотехнологичния мезоролер се гарантира
най-висока степен на механична
стимулация при безупречна степен на безопасност. Технологичен
дизайн на микроиглите с формата
на диамант, гарантира по-добро и
безболезнено проникване в кожата. Създаването на многобройни
микроканали осигурява максимално
проникване на ингредиентите на
NCTF135 в кожата. Процедурата
е високоефективна, без риск от
нараняване и поява на хематоми.
Прилага се дори в трудни зони,
като горен и долен клепач.
Резултатите са видими веднага
след първата процедура – лифтинг
ефект, моментален блясък, по-плътна кожа с бистър тен. Препоръчват
се 4–5 процедури през 14 дни.
За максимално подобряване качеството на кожата, мезотерапията се комбинира с най-новата
гама пилинги на FILORGA в една
процедура: МЕЗОПИЛ.
НАЙ-НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ХИМИЧНИ
ПИЛИНГИ
Висока степен на толерантност,
идеални дори за много чувствителна кожа. Професионална гама

ИМА ВСЕ ПО-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ

Д-Р МАРИЯ ТОНЧЕВА , MD

Д ерматолог и международен
трейнър по миниинвазивни
естетични методи .

ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА „ЕСТЕСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ“ ИЗИСКВА
КОЖАТА НА ЛИЦЕТО ДА
БЪДЕ ЕЛАСТИЧНА, БЛЯСКАВА, БЕЗ ПОРИ И ПИГМЕНТАЦИИ. КЛЕПАЧИТЕ ЛИФТИРАНИ,
ОВАЛЪТ
ДОБРЕ
ОЧЕРТАН, А КОСАТА ЗДРАВА И ХИДРАТИРАНА.
ПОСТИГАНЕ НА ЕСТЕТИЧНИ
И ДЪЛГОТРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ Е МИСИЯТА НА FILORGA
LAB., ФРЕНСКИЯТ ЛИДЕР В
ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА.
FILORGA СЪЗДАДЕ И НАЛОЖИ СТИЛА „ЕСТЕСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ“, ОСНОВАВАЙКИ
СЕ НАУЧНИТЕ ПОЗНАНИЯ
ЗА КЛЕТЪЧНА РЕГЕНЕРАЦИЯ И ЗАБАВЯНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ.

СОФИЯ, УЛ. ОБОРИЩЕ 102,
ТЕЛ. 0878 48 01 00,
WWW.FILORGA.BG
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LABORATORIES FILORGA създаде
NCTF135 (New Cellular Treatment
Factor), полиревитализиращ коктейл, който e най-изследваният в
историята на естетичната мезотерапия и доказано е единственият продукт стимулиращ пролиферацията на фибробластите с 135%
за 24 часа! Тайната на високоефективна формула NCTF135 се крие в
уникалния качествен и количествен състав и метод на стерилиза-

ция. Единственият продукт комбиниращ 59 активни съставки изцяло
от органичен произход + хиалуронова киселина:
12 витамина, 6 минерала, 5 нуклеотидни бази, 24 аминокиселини, 6
коензима, 6 антиоксиданта и хиалуронова киселина.
Патентованата формула NCTF135
е с отлична клетъчна биосъвместимост, поради оптимална концентрация на активните ингредиенти и
техния органичен произход.
Стерилен разтвор за инжектиране или микронидлинг, с патентован
от FILORGA Lab. уникален метод за
асептика: двойна филтрация през
нано филтри, благодарение на които
се запазва активността и действието на биологичните съставки.
NCTF135 мощно въздейства на
всички метаболитни процеси на
ниво клетка в кожата. Външната
изява от приложението му се изразява в изравняване тена и подобряване текстурата и плътността
на кожата, изглаждане на бръчките, свиване на порите, хидратация, свежест и блясък на кожата.
NCTF135 показва най-добрите резултати в борбата с процесите
на стареене и ревитализация на
кожата в сравнение с всеки друг
продукт за мезотерапия на пазара.
Ненадмината ефективност, доказана в редица изследвания, които
показват, че на 72-я час след приложението се наблюдава:
147% пролиферация на фибробласти, които произвеждат колаген,
еластин и собствена хиалуронова
киселина.
256% увеличаване на колагена в кожата.
366% подобряване еластичността
и плътността.
90% повишена клетъчна защита
от свободни радикали и оксидативно стареене.
Резултатите върху кожата на

пилинги на основата на глюконолактон – естер на гликоловата
киселина. Комбиниран с 18 други
активни съставки, засилва терапевтичния ефект, увеличава
поносимостта и цялостните резултати. Пилингите са ефективни срещу черни точки и разширени пори. Подобряват бариерната
функция и не причиняват фоточувствителност.
Впечатляващи резултати още
след първата процедура! Без зачервяване и последващо лющене
на кожата.
Три разновидности с таргетирано
действие, благодарение на специфичните киселини – за всяка индивидуална нужда:
Light Peel – 20% бадемова киселина
и глюконолактон.
Подходящ за всеки тип кожа, включително и чувствителна, 365 дни
в годината. Почиства перфектно,
отпушва порите, хидратира, фините линии са намалени, а кожата е
с по-бляскав тен.
Time Peel – 50% гликолова киселина
и глюконолактон.
Подходящ за нормална кожа. Има
силно антиейдж действие, изглажда бръчките, стяга кожата и възвръща естествения й блясък.
Bright Peel – 50% глюконолактон,
лимонена, фитикова и гликолова
киселина.
Подходящ за нормална кожа. Ефикасно отстранява пигментации и

мелазма, изравнява и изсветлява
тена и изглажда кожата.
15-минутен протокол на 3 последователни стъпки.
1. Pre Peel
2. Същинския пилинг
3. Post Peel
Серията за домашна грижа на
Laboratories FILORGA е първата
козметична линия, директно произлязла от естетичната медицина. Всеки един продукт съдържа
микронизиран NCTF, който прониква дълбоко в кожата и се освобождава в клетките.
Напълно новата серия SKIN
PERFUSION – с високотехнологични формули, 6-степенна система
за оптимално подмладяване, които
комбинират утвърдени в дерматологията съставки с доказана ефективност. Създадена за употреба
както в салон, така и в домашни
условия, 19 продукта в обезвъздушени опаковки, за да се намали
нивото на консервантите, които
могат да навредят на кожата.
Красивата кожа не е въпрос на
късмет, а на системни и подходящи грижи.
Всички продукти на Filorga Lab. са
със СЕ маркировка за качество.
NCTF135 e първият СЕ сертифициран продукт за мезотерапия,
приет за „Златен стандарт“!
Представителството на Filorga
Lab. в България организира медицински и продуктови обучения.
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