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„Преди да препоръчаме някоя от наши-
те разнообразни апаратни, козметични 
и мануални терапии за подмладяване 
на лицето и скулптуриране на тялото, в 
Естелайн внимателно се запознаваме 
със спецификата, желанията и начина на 
живот на пациента. 
Създаваме индивидуални програми и 
залагаме на неинвазивни методи, които 
не са свързани с неприятни усещания 
или дълъг възстановителен период и са с 
отличен профил на безопасност.“
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създадена през 2015 г.

Модерна апаратура с 
международни сертификати 
за качество  по най-високите 
съвременни медицински стандарти
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ОТ СВЕТА НА ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА СМЕ ПОДБРАЛИ УТВЪРДЕНИ И 
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИДЕАЛА ЗА ВЕЧНА МЛАДОСТ И 
НЕУВЯХВАЩА КРАСОТА.

ИНЖЕКЦИОННИ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ФИЛЪРИ / ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
Филърите са безопасно решение с мо-
ментален ефект за придаване на обем на 
устни, оформяне на скули, изглаждане на 
бръчките около устата, очите и челото, 
запълване на хлътнали бузи и слепоочия, 
оформяне на брадичката и линията на дол-
ната челюст, подмладяване на шията и ръ-
цете и др. 

Най-често използваните филъри са на ба-
зата на хиалуронова киселина, която е ес-
тествена съставка на човешкия организъм 
и има мощен хидратиращ ефект. Благода-
рение на своята способност да абсорбира 
и задържа голямо количество вода, хиа-
луроновата киселина, под формата на гел, 
допълнително увеличава обема си и така 
изглажда линиите, бръчките и неравности-
те по кожата. 

В зависимост от целите на процедурата и 
спецификата на третираната зона, нашите 
опитни специалисти ще определят точния 
вид и концентрация на прилагания филър.
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БОТУЛИНОВ ТОКСИН (БОТОКС)
Ботулиновият токсин, познат като ботокс, 
е едно от най-ефективните нехирургични 
решения за незабавно подмладяване и ос-
вежаване на лицето и шията.

Видимото намаляване и в голяма степен 
премахване на мимическите бръчки меж-
ду веждите, по челото, около очите („пачи 
крак“) и устните, по шията и деколтето, се 
дължи на частичното блокиране на мими-
ческите мускули на лицето. Това временно 
парализиране на мускулите води до релак-
сация на кожата, изглаждане на линиите и 
бръчките и превенция на тяхната поява.

Освен за третиране на бръчки, ботулино-
вият токсин се използва при лечение на хи-
перхидроза (състояние на свръхизпотява-
не в зоната на подмишниците, дланите или 
ходилата), бруксизъм (скърцане със зъби) 
и за корекция на гингивална (силно откри-
ваща венците) усмивка.  



ИНЖЕКЦИОННИ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

МЕЗОТЕРАПИЯ НА ЛИЦЕ, ШИЯ И РЪЦЕ
Мезотерапията е сред най-ефективните и 
трайни методи за забавяне на процеса на 
стареене на кожата, при който със специа-
лен мезопистолет, директно в дермата, на-
пълно безболезнено, се вкарват биологич-
но активни съставки (витамини, минерали, 
хиалуронова киселина и др.), които хидра-
тират, подхранват, възстановяват кожата 
и стимулират образуването на еластин и 
колаген.

Ефектът е видим още след първата тера-
пия, а периодичното провеждане на проце-
дурата поддържа кожата в неизменно пер-
фектно състояние. 

МЕЗОТЕРАПИЯ ПРИ КОСОПАД
Прецизното инжектиране с мезопистолет 
на специални коктейли от есенциални ами-
нокиселини и витамини е ефикасно реше-
ние за лечение на оредяваща коса и алопе-
ция (локални зони на косопад).    
Целите на терапията са заздравяване 
на космения фоликул и стимулиране на 
космения растеж.

ПЛАЗМАЛИФТИНГ PRP
Процедура, при която чрез мезотерапия 
се инжектира в различна дълбочина в 
избраните зони на кожата, предварител-
но обработен концентрат от собствена-
та кръвна плазма, богата на тромбоцити  
(PRP – platelet rich plasma).

Познатa под различни имена – плазмолифт, 
плазмотерапия, „вампирски“ лифтинг – те-
рапията постига драстичен подмладяващ 
резултат, благодарение на  способността 
на собственото ни тяло да се самовъзста-
новява. Тромбоцитите в нашата кръв имат 
важната функция да стимулират създава-
нето на нови клетки и така възстановяват 
всички структури на кожата, включително 
кръвоносни съдове, съединителнa тъкан, 
космени фоликули и други тъкани.

Методът е изключително ефективен, как-
то за заличаване на бръчки, тъмни кръго-
ве под очите и белези, така и за забавяне 
процесите на стареене на кожата.  Дава по-
разителни резултати при пациенти с хрони-
чен косопад.
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ИНЖЕКЦИОННИ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

КОЛАГЕНО-СТИМУЛИРАЩИ ФИЛЪРИ
Колагено-стимулиращите филъри са се до-
казали като едно от най-безопасните реше-
ния за корекция на средно дълбоки и дъл-
боки бръчки, загуба на обем, лифтиране на 
лицето, изглаждане на шия, подмладяване 
на ръцете и лечение на белези от акне.

Благодарение нa своите активни съставки, 
провокиращи клетките да образуват кола-
ген, те постигат нещо много по-значимо от 
всички други подобни препарати – чувстви-
телно засилват регенерацията на кожата и 
дават видим лифтинг ефект. Това е естест-
вен процес, който продължава няколко ме-
сеца и така удължава значително ефекта 
на филъра до повече от година.

Колагено-стимулиращите филъри са иде-
ално решение за пациенти, които желаят 
максимално естествени и трайни резулта-
ти. Подходящи са и за мъже, тъй като под-
чертават силуета на лицето без да прида-
ват излишен обем.
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ТЕРАПИЯ ЗА ДВОЙНА БРАДИЧКА
Belkyra® е единственият одобрен естетичен 
лекарствен продукт, който премахва двой-
ната брадичка завинаги. 
Иновативно медицинско откритие и нео-
перативна алтернатива на липосукцията, 
Belkyra® е подходяща за хора със здраво-
словен хранителен и двигателен режим, 
които въпреки това са склонни да образу-
ват двойна брадичка. 

Терапията с Belkyra® е базирана на инжек-
тирането на препарат, съдържащ дезокси-
холиева киселина - естествена съставка в 
нашия организъм, която спомага за раз-
граждането и абсорбирането на мазнините 
в тялото.

При лечение с Belkyra®, освен видимо на-
маляване на мазнините, се наблюдава стя-
гане на кожата, изглаждане на шията и оф-
ормяне на контура на долната челюст. 





НАШИТЕ МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИЦИ ЩЕ ПОДБЕРАТ ЗА ВАС  
НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ТЕРАПИИ, СЪОБРАЗНО СПЕЦИФИКАТА НА КОЖАТА ВИ, 
СЕЗОНА И ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ.

КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

КЛАСИЧЕСКО МАНУАЛНО  
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ

ВАКУУМЕН МАСАЖ НА ЛИЦЕ С SPM
Отоците и подпухванията на лицето и око-
ло очите са под прицела на вакуумната 
терапия. Подобряването на лимфотока и 
кръвоснабдяването моментално освежава 
кожата, а серия от процедури стимулира 
колагена и подобрява еластичността.

МИКРОПИГМЕНТАЦИЯ
Поставянето на пигмент в средния кожен 
слой има за цел по-трайна естетическа ко-
рекция на визуални дефекти като напр. из-
тънели вежди, белези от изгаряния и вити-
лиго, както и за контуриране на очна линия 
и устни. 

Перманентният грим трае средно около 2 
години (с ретуш 1-2 месеца след първата 
процедура), през които пигмента се абсор-
бира по естествен път от кожата. 
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ТЕРАПИИ MEDIK8
Козметични терапии за лице, разработени 
за решаването на специфични проблеми, с 
помощта на висококачествените продукти 
на водещата марка за професионална ме-
дицинска козметика Medik8:

•  Ексклузивна подмладяваща тера-
пия за околоочен контур

•  Подмладяваща терапия за всеки 
тип кожа

•  Терапия против нежелана пиг-
ментация, за блестяща кожа и из-
равнен тен 

•  Терапия за чувствителна и склон-
на към зачервяване кожа 

•  Дълбокопочистваща терапия за 
лице с анти-бактериално и проти-
вовъзпалително действие 

•  Интензивна хидратираща и въз-
становяваща терапия



КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

КОЗМЕТИЧНИ ХИМИЧЕСКИ  
ПИЛИНГИ:

•  Подмладяващ пилинг 
 (agePeel)
•  Изсветляващ пилинг 
 (WhitePeel)
•  Анти-акне пилинг 
 (betaPeel)
•  Дълбок пилинг 
 (Jessner Peel)
•  Околоочен пилинг 
 (eyePeel) 

МЕДИЦИНСКИ ХИМИЧЕСКИ  
ПИЛИНГИ
Медицинските пилинги се извършват от 
специалист-дерматолог, който работи с 
препарати, комбиниращи базисни разтво-
ри и трихлороцетна киселина с различна 
концентрация.

Тъй като медицинските химически пилинги, 
в сравнение с козметичните, проникват в 
по-дълбоките слоеве на кожата, освен екс-
фолиацията  (излющването), която предиз-
викват, те провокират и по-мощно образу-
ването на нов колаген и ремоделирането 
на дефектния.

Този вид пилинги са един от основните 
методи за третиране на мелазма и повърх-
ностни и средно дълбоки пигментации. Из-
ключително ефективни са при лечението 
на средно тежки и тежки форми на акне, 
както и белезите, които те причиняват.  
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ХИМИЧЕСКИТЕ ПИЛИНГИ СА СРЕД НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ КОЗМЕТИЧНИ 
ТЕРАПИИ, С КОИТО ВИДИМО СЕ ОСВЕЖАВА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО, ДЕКОЛТЕТО 
И РЪЦЕТЕ, ЧРЕЗ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА КЛЕТКИТЕ НА ЕПИДЕРМИСА. 

ТЕРАПИИТЕ ЕФЕКТИВНО ПОДМЛАДЯВАТ КОЖАТА И ЗАБАВЯТ ПРОЦЕСИТЕ НА 
СТАРЕЕНЕ. ПОДХОДЯЩИ СА ЗА ЛЕКИ ДО СРЕДНО ТЕЖКИ ФОРМИ НА АКНЕ, 
РАЗШИРЕНИ ПОРИ И НЕРАВНОМЕРНА ПИГМЕНТАЦИЯ.



КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАМАНТЕНО МИКРОДЕРМАБРАЗИО 
HYDRAFACIAL
HydraFacial микродермабразио е проце-
дура за премахване на горните слоеве на 
кожата с помощта на апарат, оборудван с 
диамантени дискове, работещ в комбина-
ция с вакуум. 

Ексфолиацията и „изсмукването“ на мърт-
вите клетки засилват регенерацията на 
нови, здрави клетки. В резултат се постига 
изравняване на тена и релефа на кожата, 
стягане на порите, премахване на повърх-
ностни хиперпигментации, засилване на 
кръвната циркулация, подобряване на ме-
таболизма на клетките, засилване на про-
изводството на колаген и намаляване на 
омазняването на кожата.

МИКРОИГЛЕНА МЕЗОТЕРАПИЯ  
С ДЕРМАРОЛЕР
Терапията е естествен метод за стимули-
ране производството на колаген, на кое-
то се дължи доказаната ѝ ефективност за 
подмладяване и регенериране на кожата, 
изглаждане на фини линии и бръчки, из -
светляване на пигментни петна, изглажда-
не и заличаване на белези и стрии.

HYDRAFACIAL MD
HydraFacial MD е комплексна почистваща 
терапия за лице, уникална с многообразие-
то от проблеми, които решава:

•  детоксикация и ревитализация на из-
тощена и състарена кожа

• дълбока и интензивна хидратация 
при суха или повехнала кожа

•  регулация на себума и стягане на раз-
ширени пори при мазна кожа

•  премахване на комедони (черни точ-
ки), пигментни петна и белези от акне 
и розацея

•  изглаждане на фините линии и 
избист ряне на тена

•  възстановяване на увредена от слън-
цето кожа

Терапията съчетава 5 основни стъпки за 
оптимален, незабавен ефект: ексфолиация 
за основно почистване, химичен пилинг за 
дълбочинно въздействие, екстракция за 
отстраняване на черните точки, регенера-
ция за антиейджинг ефект и хидратация за 
сияние и мекота на кожата.

09





ЛАЗЕРЪТ Е ЕДНА ОТ НАЙ-ЦЕННИТЕ ПРИДОБИВКИ НА СЪВРЕМЕННА 
МЕДИЦИНА. В ЕСТЕТИЧНАТА ДЕРМАТОЛОГИЯ ТОЙ Е НЕЗАМЕНИМ ПОМОЩНИК, 
НАТОВАРЕН С МИСИЯТА ДА СЪХРАНИ И ВЪЗСТАНОВИ КРАСОТАТА. ЗАДАЧА, С 
КОЯТО СЕ СПРАВЯ ЕФЕКТИВНО, ТРАЙНО И БЕЗВРЕДНО.

ЛАЗЕРНИ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

4D ЛАЗЕРНО ПОДМЛАДЯВАНЕ
4D лазерното подмладяване е най-иноватив-
ната лазерна терапия за подмладяване на 
кожата на лицето и шията, която гарантира 
видими и максимално естествени резултати 
без болка и възстановителен период.

В процедурата се използват два вида ла-
зерни лъчи с различно въздействие върху 
кожата – свиване на порите, лечение на за-
червявания и кожни несъвършенства, стя-
гащ ефект в средна и долна част на лицето, 
изглаждане на бръчките около носа, уста-
та и очите и шията, дълбока ексфолиация 
и избистряне цвета на кожата.

Терапията е единствената, която позволя-
ва третиране на всички структурни слое-
ве на кожата на лицето и достигане и до 
най-дълбоките – чрез достъп от вътрешна-
та страна на бузите.

11

РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ EXILIS
Терапията Exilis е сред най-търсените про-
цедури за подмладяване и стягане на кожа-
та на лицето и лифтинг, ефективна дори в 
трудни за повлияване случаи като двойна 
брадичка, отпуснати клепачи и торбички 
под очите.

Чрез специфични радиочестотни вълни 
контролирано се загрява и поддържа тем-
пература около 43° С в дълбоките слоеве 
на кожата. Резултатът е незабавно стяга-
не на съществуващите колагенови влакна 
и стимулиране на клетките да образуват 
нови колагенови мрежи. Така се активират 
собствените възможности на кожата да се 
обновява, което осигурява по естествен и 
безопасен начин желаните резултати: за-
личаване на фините бръчки, видимо стяга-
не на кожата и цялостно освежен външен 
вид.



ЛАЗЕРНИ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ЛАЗЕРЕН ПИЛИНГ
Лазерният пилинг е мощна процедура за 
комплексно третиране на всички признаци 
на стареещата кожа. 

Методът се използва за изглаждане на 
средно дълбоките и дълбоки бръчки, ми-
нимизиране на фините линии, стягане на 
кожата, изсветляване на пигментациите, 
изравняване на тена, свиване на порите и 
изглаждане на белезите. 

Действието на високотехнологичния Er:Yag 
лазер, използван при процедурата, прово-
кира процесите на обновяване на кожата 
и благоприятства образуването на гъста 
мрежа от колаген. Резултатът е по-жизне-
на, стегната и млада кожа.

Есенно-зимният сезон е най-подходящ за 
процедурата, а нейната прецизност е при-
чина за минимален травматичен ефект 
върху кожата. Мечтаното видимо подмла-
дяване може да бъде постигнато на цената 
на възстановителен период, продължаващ 
7 – 14 дни.

ПРЕМАХВАНЕ НА БЕЛЕЗИ,  
ПИГМЕНТНИ ПЕТНА, СТРИИ
Съвременната медицина предлага бо-
гат арсенал от решения за премахване на 
нежеланите естетични недостатъци, но 
най-ефективните и безопасни методи са 
лазерните и IPL (Intensed Pulsed Light) 
процедурите.

Прецизността и вариативността в настрой-
ките на лазера правят терапиите подходя-
щи за повечето видове белези, включител-
но тези от акне и стриите.

IPL-терапията за премахване на хиперпиг-
ментации (лунички, старчески петна, ме-
лазма, др.) е неинвазивна, с минимален 
възстановителен период и дълготрайни 
резултати. 
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ЛАЗЕРНИ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ
Комплексното въздействие прави терапи-
ята с IPL една от най-търсените апаратни 
процедури за подмладяване на лицето. 

Терапията повлиява тънките мрежовидни 
капиляри, някои хиперпигментации и сти-
мулира образуването на колаген. Ефектът 
е видимо освежаване на лицето, заличава-
не на бръчките и изравняване на цвета на 
кожата. 

ЛАЗЕРНА И ФОТОЕПИЛАЦИЯ
Лазерната и фотоепилацията са двата 
най-модерни метода за трайно обезкосмя-
ване, доказали своята ефективност и спе-
челили доверието на милиони клиенти.

За разлика от повечето познати методи за 
отстраняване на нежеланото окосмяване, 
двете процедури гарантират траен епили-
ращ резултат, безболезнени са и могат да 
се прилагат успешно във всички зони на 
тялото и лицето.

ПРЕМАХВАНЕ НА КАПИЛЯРИ  
И МАЛКИ ВЕНИ
Лазерното премахване на разширени капи-
ляри и венички по краката е най-съвремен-
ната, неинвазивна и ефективна терапия за 
справяне с проблема. Методът е безопа-
сен и е подходящ за заличаване, както на 
малки мрежовидни капиляри, така и вени 
до 4-5 mm в диаметър.

ТЕРАПИЯ ПРИ ХЪРКАНЕ 
Редовното хъркане може да бъде сигнал 
за здравословен проблем, а нарушеният 
сън от своя страна става причина за липса 
на концентрация, намалено либидо, пси-
хо-социални нарушения, раздразнителност 
и дори за сънна апнея (нарушение на диша-
нето по време на сън), която се среща при 
80% от хъркащите.

NightLase® е най-новата лазерна терапия 
срещу хъркане и нощна апнея в Бълга-
рия. Тя представлява патентован, безбо-
лезнен, бърз и неинвазивен метод , който 
повишава качеството и комфорта на съня. 
NightLase® ограничава и намалява силата 
на хъркане.
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РАЗНООБРАЗНИТЕ НИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО ИМАТ ЗА ЦЕЛ КРАСИВОТО 
КОНТУРИРАНЕ НА СИЛУЕТА, КАТО ТОПЯТ МАСТНИ ДЕПА, ЗАЛИЧАВАТ 
ЦЕЛУЛИТА И СТРИИТЕ, ПОВЛИЯВАТ ОТОЦИТЕ И СТЯГАТ КОЖАТА.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО

РАДИОЧЕСТОТА EXILIS
Скулптуриращата процедура за тяло BTL 
Exilis Elite® комбинира радиочестота и ул-
тразвук, за да стегне отпуснатата кожа и 
да премахне целулита и мастните натруп-
вания.

Апликаторът за тяло, използван при про-
цедурата, е изключително мощен и достига 
в мастната тъкан  в дълбочина до 2.5 см, 
като предизвиква нейното загряване, кое-
то води до естествено самоунищожение на 
мастните клетки.

Нещо повече - Exilis® предизвиква ремо-
делиране на съществуващия колаген и 
синтезиране на нов. Благодарение на този 
ефект, освен редукция на обиколката, се 
наблюдава и стягане на кожата. 

ВАКУУМЕН МАСАЖ SPM
Вакуумният масаж (SPM, Suction Pump 
Massage) e доказано ефективен метод за 
оформяне на силуета. С цел стягане и пов-
дигане, по специфичен начин се третират 
конкретни зони – корем, бедра, крайници 
или гърди.

Процедурата е особено резултатна за 
лечение на целулит, локално третиране 
на мастни депа и намаляване на обема в 
третираните участъци, лимфно дренира-
не и стимулиране на кръвообръщението в 
проблемни зони (включ. „тежки“, уморени 
крака), подобряване на еластичността, стя-
гане и изглаждане на кожата, както и за об-
лекчаване на болезнени предменструални 
състояния.
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ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО

BODY WRAPPING
Боди рапингът („завиване, опаковане на 
тялото“) е антицелулитна процедура, при 
която с леки масажни движения, съобра-
зени с движението на лимфата, се нанася 
специален висококонцентриран гел. Трети-
раните зони се «опаковат» по специфичен 
начин за по-доброто проникване на гела. 

МЕЗОТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО
Мезопистолетът, използван при процеду-
рата, прецизно и безболезнено инжектира 
лечебни коктейли в зоните с целулит и ло-
кални мастни натрупвания, стрии, белези и 
отпусната кожа.

Комбинация от витамини и ензими, индиви-
дуално избрани за конкретния проблем, се 
инжектират в кожата или директно в маст-
ните депа.

Пълният курс на терапията за целулит и 
локални мастни натрупвания в начален 
стадий осигурява разграждане на мазнини-
те, изравняване на „портокаловата“ кожа, 
дрениране и подобряване на кръвообръ-
щението и качеството на кожата. 

МАСАЖИ 
МАСАЖИТЕ СА УНИВЕРСАЛНО 
СРЕДСТВО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
И ОТМОРА НА ТЯЛОТО, КАКТО И ЗА 
РЕЛАКСИРАНЕ НА НАПРЕГНАТИЯ УМ. 

Кинезитерапевтите на Естелайн имат екс-
пертни познания и богат опит в различните 
видове масажи:

•  Възстановителни, лечебни и 
спортни масажи

•  Скулптуриращ масаж
•  Мануален лимфен дренаж
•  Рефлексотерапия
•  Аромамасажи
•  Ароматерапия
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ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО

СКУЛПТУРИРАЩ МАСАЖ 
Скулптуриращият масаж е уникална нова 
процедура за корекции на тялото, създа-
дена от руския специалист Андрей Гребен-
ников*.

Терапията, базирана на пантентована мето-
дика, има разнообразни приложения - как-
то за намаляване на обема в някои части на 
тялото, така и за стягане и увеличаване на 
мускулната маса в избрани зони. 

В различните случаи, за да разработи стро-
го персонализиран курс, квалифицираният 
терапевт взима предвид физиологичните 
процеси в организма, желанията на клиен-
та за редукция или увеличаване на обема в 
определени части на тялото и индивидуал-
ните му особености.

Методиката отчита спецификите в метабо-
лизма на пациента и е планирана по перио-
дите на менструалния или лунния цикъл. 
Това е необходимо, защото в определени 
дни организмът по-лесно губи излишните 
мазнини или трупа мускулна маса. 

Когато целта е намаляване на обиколки, 
пълният курс по метода има два етапа: 
намаляване на подкожните мастни депа и 
последващо извеждане на задържаните в 
тъканите течности. 

Подходът при пациентите, търсещи стяга-
не и увеличаване на мускулната маса, е на-
пълно различен. 

В зависимост от целите на индивидуалната 
програма, специалистът използва избрани 
масажни техники в специфична последова-
телност. 

Пълният курс на скулптуриращия масаж  се 
състои от 8-10 едночасови процедури в пе-
риод от един месец. Следва задължителна  
двумесечна пауза. За постигането на мак-
симални и трайни резултати се препоръчва 
провеждането на три курса на терапията.

Корекцията на тялото, постигната благо-
дарение на масажа, се запазва около една 
година, а при правилен хранителен и дви-
гателен режим – и за много по-дълго. 
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*Андрей Гребенников е старши научен сътрудник в Санкт-Петербургския Научно-изследователски институт за 
физическа култура, автор на многобройни научни публикации по въпросите на моделирането на фигурата и 
корекцията на възрастовите изменения и лектор на специализирани научни форуми.





ДЕРМАТОЛОГИЯ

КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ
Клиниката е специализирана в лечението 
на широк спектър дерматологични забо-
лявания като акне, розацея, псориазис, 
бенки, витилиго, екзема, гъбички, вирусни 
брадавици и др. 

Консултацията с опитен дерматолог, мо-
дерната диагностика, изготвянето на инди-
видуална терапевтична програма и внима-
телното проследяване на прилагането ѝ, са 
гаранция за успеха на лечението.

ДИАГНОСТИКА
Прецизната диагностика е в основата на 
успешното лечение.

В Естелайн се правят разнообразни ме-
дицински изследвания, даващи възмож-
ност на дерматолозите ни да назначават 
ефективни терапии бързо и адекватно: 
дерматоскопско наблюдение на бенки, ди-
агностика на пигментации и гъбички със 
светлина, извършване на кожна биопсия, 
изготвяне на микроскопски препарат за 
диагностика на гъбички и др.

ОПЕРАТИВНА ДЕРМАТОЛОГИЯ 
Клиника Естелайн разполага със сектор 
по дерматохирургия, в който се извършва 
превенция, диагностика и лечение на до-
брокачествени и злокачествени заболява-
ния на кожата.

Дерматохирурзите на клиниката изгот-
вят индивидуални терапевтични планове, 
включващи хирургическо отстраняване с 
максимални естетически резултати и мини-
мално време на възстановяване.

НОКЪТНА ХИРУРГИЯ
Нокътната хирургия е специализирана дей-
ност, с която се лекува врастване на нокти-
те, премахват се доброкачествени и зло-
качествени нокътни тумори и се извършва 
биопсия на нокът при диагностика на някои 
неспецифични лезии.

Врастналите нокти, най-често на палците 
на краката, са обичайна причина за опе-
ративна интервенция на ноктите, когато 
конвенционалните методи на лечение са 
неуспешни. Нокътната авулзия представ-
лява частично или пълно премахване на 
нокътя – процедура със 100% ефективност 
и минимален риск от рецидив.
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ЛАЗЕРНА ДЕРМАТОЛОГИЯ

ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ И РОЗАЦЕЯ
Лазерните Nd:Yag процедури дават отлич-
ни резултати в лечението на  акне, както и 
при  контролиране на симптомите на роза-
цея.

ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛЕЗИ
Нашите специалисти разчитат на два вида 
лазери: аблативният Er:Yag лазер има за 
цел да замести нарушената тъкан на беле-
га със нова и здрава, като провокира про-
цеса на заменяне на дефектния колаген с 
нормален, а Nd:Yag лазера се използва 
при зачервени белези и такива на нивото 
на кожата.

ПРЕМАХВАНЕ НА ХЕМАНГИОМИ И 
СЪДОВИ ОБРАЗУВАНИЯ
Лазерното лечение на хемангиоми и съ-
дови малформации е най-ефективната и 
безопасна терапия, която е с минимален 
възстановителен период.
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ЛЕЧЕНИЕ НА ВИРУСНИ БРАДАВИЦИ, 
МОЛУСКИ И КОКОШИ ТРЪН
Вирусните брадавици, молуските и коко-
шия трън се причиняват от различни видо-
ве вируси и са заразни, като предаването 
им може да стане във всяка възраст. 
Лазерното лечение на вирусни брадавици 
е най-съвременната терапия, която е под-
ходяща и за деца.

ПРЕМАХВАНЕ НА ФИБРОМИ
Най-ефективното премахване на фиброми 
е чрез аблативния Er:Yag лазер. Лъчът из-
парява доброкачественото кожно образу-
вание в  основа му и го премахва деликат-
но, без да остава белег.

ЛЕЧЕНИЕ НА ГЪБИЧКИ НА НОКТИТЕ
Лазерната терапия ClearSteps™ е ревoлю-
ционно лечение на гъбички по ноктите.
Предимствата ѝ пред класическите тера-
пии, са бързината, безопасността и липса-
та на странични ефекти, присъщи за меди-
каментозните терапии.

ОБУЧЕНИ И СЕРТИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ГАРАНТИРАТ УСПЕХА НА 
ПРОЦЕДУРИТЕ И БЕЗОПАСНОСТТА ИМ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ. НАШИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЯТ С ВИСОКОКАЧЕСТВЕНАТА АПАРАТУРА НА 
ВОДЕЩИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛАЗЕРИ В ОБЛАСТТА НА ДЕРМАТОЛОГИЯТА И 
ЕСТЕТИКАТА – FOTONA.
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КЛИНИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ

ЛАЗЕРНО ЛЕЧЕНИЕ  
НА СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЯ 
Неконтролираното изпускане на урина се 
дължи на повишено налягане в коремната 
област в комбинация със слабост в задър-
жащия апарат на пикочния мехур и уретра-
та. 

Факторите за развитието на стрес-инкон-
тиненция при жените са разнообразни: 
анатомични нарушения, бременност и раж-
дане, операции в тазовата област, въз-
растови изменения, травми в слабините, 
наднормено тегло и др.

IncontiLase® е патентована, неинвазивна 
лазерна терапия за лечение на лека до уме-
рена степен на стрес инконтиненция чрез 
неагресивно, термично стимулиране на ко-
лагеновото образуване, свиване и стягане 
на вагиналната лигавица и богатата на ко-
лаген съединително-тъканна пластина по 
предната стена на влагалището. 

Процедурата е безболезнена (без аблация, 
рязане, кървене или конци), а възстановя-
ването е изключително бързо (без аналге-
тици и антибиотици).

ЛАЗЕРНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПОЛОВИ 
БРАДАВИЦИ (КОНДИЛОМИ)

ВАГИНАЛНО ПОДМЛАДЯВАНЕ
Синдромът на вагинална релаксация пред-
ставлява увеличаване на вътрешния диа-
метър на вагиналната стена, най-често в 
резултат от естествено раждане (особено 
след второ и следващи), вродена слабост 
на съединителната тъкан с напредване на 
възрастта и др. 

Лазерните терапии за вагинално подмла-
дяване се утвърждават като достъпен, нео-
перативен метод за стягане на влагалище-
то, базирани на термо-стимулиращ ефект 
на лазера върху колагена на вагиналните 
стени. Последващото преструктуриране и 
стимулиране на нов синтез на съединител-
ната тъкан водят до затягане на вагиналния 
канал и в резултат на това – до по-голямо 
сексуално удовлетворение.

Клиника Естелайн предлага най-новата 
неоперативна лазерна терапия за лече-
ние на синдром на вагинална релаксация 
IntimaLase® на водещия производител на 
медицински лазери Fotona.



КАКВО Е ПОЛЕЗНО ДА ЗНАЕТЕ, КОГАТО ПЛАНИРАТЕ ДА НИ ПОСЕТИТЕ?

• Записванията на часове за прегледи и процедури може да стане на телефон 
02/405 8000 или 0988 15 61 61, както и на нашия сайт www.aestheline.com.

• Запитванията за допълнителна информация относно терапии, цени и др. могат да 
се правят по предпочитан от пациента начин: с имейл до адрес info@aestheline.
com, с лично съобщение на нашата Фейсбук страница или със специалната блан-
ка на сайта ни. Когато избирате някой от тези варианти за връзка с нас, ни да-
вате възможност да подготвим изчерпателен и максимално полезен отговор на 
Вашия въпрос.

• На разположение на посетителите на клиниката е платен закрит паркинг с авто-
матичен достъп. Паркингът се намира на ниво – 2 (под паркинга на магазин Lidl), 
с вход  вдясно от входа на хотел Suite.

• При посещение за първичен преглед при дерматолог, носете пълната медицин-
ска документация по случая, с която разполагате: резултати от изследвания, 
епикризи, рецепти от проведени лечения и др.

• Услугите и продуктите в дерматологична клиника Естелайн могат да бъдат пла-
тени в брой, с кредитна или дебитна карта на ПОС-терминал.

ВАШЕТО УДОБСТВО Е ВАЖНО ЗА НАС!



През март 2017 г. нашият екип стартира 
информационната инициатива „На среща 
със специалиста – всичко за кожата“ за 
всички заинтересовани да научат как да 
поддържат своята кожа здрава и красива.

Всеки месец в приятната и изискана 
обстановка на конферентната зала на кли-
никата обсъждаме разнообразни теми от 
сферата на дерматологията и естетичната 
медицина.

По време на безплатните съботни семина-
ри специалистите на Естелайн представят 
на достъпен език  ценна информация и 
полезни съвети за здравето на кожата, 
демонстрират на живо различни процеду-
ри и отговорят на всички въпроси, които 
вълнуват участниците.

Tемите и датите на предстоящите  
семинари публикуваме редовно  

на сайта на дерматологична клиника 
Естелайн на адрес:  

 
www.aestheline.com. 

БЕЗПЛАТНИ СЕМИНАРИ В ЕСТЕЛАЙН



Дерматологична клиника Естелайн
ул. „Йордан Йосифов“ 1А

Хотел Suite, ет. 3
Студентски град, София 1700

тел.: 02/405 8000
мобилен: 0988 156 161

info@aestheline.com
www.aestheline.com


