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Философия на стареене на кожата

     Човешката кожа е съставена от три основни слоя: 
епидермис, дерма и хиподерма 

Мрежа на колагенови 
фибри под електронен 
микроскоп

 Най-голямо значение за стареенето на 
кожата имат процесите в дермата.

 Съединителната тъкан на дермата 
съдържа Фибробласти – клетки, които 
поддържат структурата на кожата чрез 
постоянно производство на нов  колаген, 
еластин и структурни протеини

 Колагенът в дермиса е отговорен за  
еластичността и стегнатостта на кожата
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Философия на стареене на кожата

     Човешката кожа е съставена от три основни слоя: 
епидермис, дерма, хиподерма

Мрежа на колагенови 
фибри под електронен 
микроскоп

 При възрастните кожата губи всяка година 

     ~1-2% от своите дермални колагенови 
депозити, поради деградацията на 
колагеновите фибри и намаляването на 
метаболизма на фибробластите

 В резултат кожата старее: бръчки и отпускане



Основните белези на стареене са : 
• Фини бръчки
• Тънка и прозрачна кожа
• Загуба на подкожна мастна тъкан, водеща до хлътване на бузите 

и очите
• Видима загуба на еластичност на кожата на ръцете и шията
• Костите също намаляват обема си, което предизвиква увисване 

на кожата
• Сухота на кожата, водеща често до сърбеж
• Недостатъчна способност за изпотяване и смутена 

терморегулация
• Посивяване и побеляване на косата
• Оредяване на косата
• Нежелано окосмяване



Как се образуват бръчките?  

• Три основни типа стареене на кожата

    -  Хронологично стареене 

   - Хормонално стареене

   - Фотоиндуцирано стареене

   Стареенето на кожата зависи от генетично наследения "часовник" 
(хронологичното и хормоналното стареене) и от външните 

фактори ( слънчеви лъчи) 

 



Хронологично стареене

• То е следствие от  програмирани генетични 
изменения, които засягат епидермиса, 
дермата и хиподермата, водейки до 
отслабване на опорната функция на кожата. 
Така тя става по-отпусната, а бръчките по 
дълбоки. Тези симптоми са видими след 40 г.  



Хормонално стареене 

• В менопаузата, с понижаване на хормоналната 
активност, стареенето на кожата се засилва. 
Хормоналните изменения увреждат кожата: тя губи 
своята плътност, еластичност, водно съдържание и 
се отпуска. Лицето губи своя овал. 



Фотоиндуцирано стареене 

Действието на ултравиолетовите лъчи (UVA) върху 
кожата:

 Ултравиолетовите лъчи увреждат механизмите за 
обновяване на клетките и водят до нерегулярно 
свръх производство на меланин: кожата става 
неравна, тенът на лицето губи своята хомогенност-
появяват се множество хиперпигментни петна, 
бръчките се задълбочават. 



Фотоиндуцирано стареене 

• Според специалистите, слънцето състарява кожата 
повече от всичко друго. 

• Затова ние дерматолозите препоръчваме:

    -  да се ограничава времето на излагане на слънце 

    -  да се предпазва кожата от вредното му влияние. 

  Прекаленото излагане на слънце води до разрушаване 
на колагена и еластина, които придават на кожата на 

лицето мекота и еластичност



Мимика на лицето (Миостареене)

• Миостареенето на кожата е предизвикано от 
естествените, повтарящи се движения на лицето и те 
определят морфологията на бръчките (форма , 
местоположение, брой).
-  Когато лицето се мърда, кожата образува гънки. 

    -  С времето и повторенията  кожата се свива и вече 
не се отпуска : появява се бръчката. 

    -  бръчките на лицето започват да се появяват в 
зоните, където се произвеждат повече движения. 



Поза по време на сън

• Поставянето на лицето в една и съща позиция върху 
възглавницата по време на сън, години наред  води 
до образуването на бръчки. Тези бръчки, наричани 
линии на съня, в крайна сметка се гравират върху 
лицето. Жените, които имат склонност да спят 
настрани най-вероятно ще видят тези бръчки в 
областта на брадичката и бузите.

•  Хората, които спят по гръб не образуват този тип 

бръчки. 



Гравитация 

• Гравитацията постоянно упражнява своето 
въздействие. Във възрастта между 50 и 60 години, 
когато еластичността на кожата драстично намалява, 
ефектите на гравитацията стават очевидни. 
Гравитацията, съчетана с намаляването на обема на 
лицевите кости, води до увисване на върха на носа, 
удължаване на ушите, падане на клепачите, 
формиране на бузи, горната устна почти изчезва, 

докато долната става по-подчертана. 



Тютюнопушене 

• Тютюнопушенето води до биохимични 
промени в организма, които ускоряват 
стареенето. 

• Проучвания показват, че човек, който пуши по 
10 цигари дневно за период от 10 години, има 
по-голяма вероятност да образува дълбоки 
бръчки и груба кожа в сравнение с непушач. 

• пушачите добиват жълтеникавосивкав, 
нездравословно изглеждащ, оттенък на 
кожата. 



Женската кожа на 30 години 
• Остаряването всъщност започва на 30. Поради 

разрушаването на колагена и еластина се появяват 
повече финни бръчици, деликатната кожа под очите 
започва да изтънява. 

• Най-често кожата става по-суха и чувствителна 

• Спуканите капиляри се забелязват като червени 
точки, а към края на това десетилетие започват да се 
появяват и т.нар. соларни хиперпигментни петна 
вследствие на периодичното излагане на слънце 



Женската кожа на 40 години 

• По-дълбоки линии  се оформят около устата и очите, 
бразди се появяват на челото, кръговете под очите се 
превръщат в торбички. 

• Кожата на повечето жени става значително по-суха.

• Преди и по време на менопаузата кожата на лицето 
става по-чувствителна, губи голям процент от своята 

еластичност 
• Според специалистите на тази възраст е добре да се 

прави консултация за състоянието на кожата поне 
един път годишно. 



Женската кожа на 50 години 

•   В този период кожата придобива характерен вид, 
обусловен от фините бръчици. 

•   Това е защото след менопаузата, организмът има 
много по-малко естрогени, а без него кожата става 
по-тънка и крехка, по-неспособна да задържа 
влагата. 

•   Загубата на еластични влакна в кожата се ускорява 
значително след 50, тя се сбръчква, може да започне 
да увисва и повяхва, и при някои жени се наблюдават 
трайни промени в израза на лицето.



Методи и средства за ревитализация   

(подмладяване) на кожата 
• Нехирургичното лечение:
  1. Локално третиране с кремове и лосиони
  2. Възстановителни процедури - чрез минимално инвазивните и 

нехирургични техники се цели да се подобри вида на кожата

   - Химически пилинг
   - Фотоподмладяване
   - Мезотерапия
   - Инжектиране на попълващи средства (дермални филъри)
   - Ботулинов токсин

  3. Превенция - чрез прилагане на фотозащитни средства и 
избягване излагането на ултравиолетовите лъчи 



Методи и средства за ревитализация   

(подмладяване) на кожата 

• Хирургично лечение (Естетична хирургия) 

Корекция 
на нос,уши
клепачи,
устни

Увеличаване 
на бюст

Пластика на
коремна 
стена,
Липосукция



Локално третиране на кожата 

• Прилагането на локални средства като 
кремове и лосиони е метод, който има 
предимството да е неинвазивен, лесно 
приложим и по-достъпен .

• Локалното лечение има и някои недостатъци 
- ефектът от него настъпва сравнително 
бавно 

   - за запазването му е необходима значителна 
продължителност на въздействието 



Химически пилинг 
• Пилингът е манипулация за контролирано 

унищожаване на повърхностните кожни слоеве чрез 
прилагане на химически агент. Води до отстраняване 
на увредения най-горен слой на кожата и 
подобряване на тургорът й. 

• Пилингите се разделят на повърхностен, средно-
дълбок и дълбок.

•  Най-популярни са пилингите с алфа-хидрокси 
киселини (АХК) и трихлороцетна киселина (ТХК). 

• Химически пилинг се прилага при неравномерна 
пигментация на кожата, поява на фини бръчки, 
белези и др. 



  Фотоподмладяването 

• Метод чрез облъчване със светлинна енергия 
на определени участъци от кожата 

• Облъчените участъци абсорбират светлинната 
енергия и така се симулира микротравма под 
повърхността на кожата, без да се нарушава 
нейната цялост. По типа на зарастване на раните, 
този процес стимулира продукцията на нов 
колаген. 

• Колагенът помага за възвръщане на здравия вид на 
стареещата кожа и заличава фините бръчки . 



Какво е мезотрапия?

    Най-общо казано мезотерапията представлява 
инжектиране чрез игли на коктейл от: 

•  витамини , минерали , лекарства 

•  аминокиселини  , хиалуронова киселина 

    Инжектиранията се правят в епидермиса, дермата 
или хиподермата в зависимост от целите на 
приложение.



Какво е мезотрапия?

    

Различните видове коктейли имат за цел: 

• изглаждане на кожата, 

• удебеляване на дермата, 

• подобряване на храненето на кожата, цвета и тургора
• предотвратяване на образуването на бръчки, 
• стягане на кожата, лифтинг ефект  

• антицелулитен ефект 



• Най-често се използва за оформяне контурите на 
тялото и за  показания като целулит, бръчки, 

плешивост, стрии и други. 
• Броят на процедурите се определя от вида на 

третирания проблем и неговата тежест, и може да 
варира от 3 до 15-20 терапии през интервал от 1 до 

3-6 седмици. 

Какво е мезотрапия?



Какво представляват филърите?

    Пълнителите или филъри са инжектируеми 
материали, които се използуват за различни 
естетични корекции, като попълване на бръчки, 
уголемяване на устни, моделиране на скули, 
оформяне на овала на лицето, корекция на белези и 
др. 

       Най-общо те се разделят на три групи: 
• временни, заместващи естествената тъкан 
• временни, заместващи и стимулиращи образуването 

на нова тъкан от организма 
• постоянни 



Ботулинов токсин

• Познати са няколко типа ботулинов токсин, от които 
за медицински цели се използва основно тип А . 
Инжектирането му в нищожни количества директно в 
мускулатурата предизвиква нейната релаксация, 
изглаждането на надлежащата кожа и 
съществуващите бръчки. Прилага се успешно при 
третирането на мимическите бръчки на лицето. 

• Дълготрайност на ефекта 4-6 месеца 
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Специална грижа за подмладяване и Специална грижа за подмладяване и 

естествена красотаестествена красота  
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• Тайната на естествената  красотата  се намира вътре 
във всяка жена – тя се изразява в процеса на 
ежедневно стимулиране на метаболизма  в клетките 
и тъканите на кожата,косата и ноктите.Така има 
непрекъснат процес на  регенериране 
-отстраняване на загиналите клетки и растеж на 
нови клетки за наистина естествена красота

Merz + Co, Consumer International   January 2010
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За стимулирането на естествената красота  е 
необходимо да се приемат        “ добре 

балансирани по състав “  жизнено-важни 
вещества и нутриенти действащи 

специфично в/у кожата косата и ноктите. 
 

Естествена красота с 

Меrz Spezial Dragees
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• Меrz Spezial Dragees са специално 
разработена формула действащи специфично  
за активиране  процеса  на  регенериране на 

кожата, косата и ноктите. 
Доказан ефект в проучвания

Водещ продукт за красота в Германия

Merz + Co, Consumer International   January 2010
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Истинска Красота отвътре само в 
 2 дражета дневно Меrz Spezial   

      Само две дражета дневно      
Меrz Spezial, 

   са достатъчни за естествена     
красота отвътре

Merz + Co, Consumer International   January 2010

         Видим ефект само след 3 седмици



 Ревитализация на кожата с
  локални козметични средства 

от



Ароматите на 2011 година

Какви ще бъдат актуалните 
аромати през пролетта?



Ароматите на 2011 година

 ще ухаят на плодове - по-богати, кристално чисти, 
елегантни, изискани и най-важното - пълни с живот.

В известни марки парфюми като 

  Royal Desire by Christina Aguilera
  Play It Lovely, Play it Sexy и Play It Spicy by Playboy 
 Christian Dior J`adore 

преплитат игриво различни плодови нотки (мандарина, бяло грозде, праскова, 
портокал и др.)  с аромата на къпина. 



 копринено нежна грижа за 

вашата кожа

 нежен лукс за тялото и духа 

 Хармонично съчетаните 

душ-гел и лосион за тяло 

правят кожа нежна, мека и 

гладка 

 Насладете се на невероятно 

приятния аромат на къпина – 

плодов, екзотичен, женствен

Blackberry by Bettina Barty



 Душ гел         

500 мл

Blackberry by Bettina Barty

 Лосион за ръце и тяло 

500 мл

Препоръчителна 
цена 

10,73 лв.



Добре познатите продукти на Bettina Barty



Добре познатите продукти на Bettina Barty



Добре познатите продукти на Bettina Barty



Благодаря за вниманието!
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