
За контакти: д-р Ася Данчева, Медицински център „Дерма София“  
(в бизнесцентър „Комфорт“), София, ул. „Бяло поле“ 3, тел. 0894 33 96 96

Уникалната новаторска 
технология e известна с името 
„Хайфу” (от английското 
съкращение HIFU (High Intensity 
Focused Ultrasound) и при нея 
апаратът Double-S въздейства 
върху кожата с помощта на 
микрофокусиран ултразвук с 
висока интензивност.
Той я „пробива” до рекордните 
4,5 мм, постигайки 
забележително 
стягане не само 
на лицето, но и на 
шията, деколтето, 
лактите и даже 
коленете – задача, 
с която доскоро 
се справяше 
единствено 
скалпелът. Сигурно 
затова лекарите 
наричат процедурата 
и безоперационен 
SMAS лифтинг, а 
абревиатурата се 
разшифрова като 
Superficial Musculo-

Aponeurotic System, в превод 
„Повърхностна мускулно-
апоневротична система”. Ще ви 
бъде интересно да научите, че 
въпросната система (или слой) 
е образувана от колагеновите 
и еластиновите влакна, 
покриващи мимическите 
мускули. Уви, с течение на 
времето те се разтягат и лицето 

се разширява в долната си част, 
бръчките се задълбочават. За да 
се доберем до апоневротичната 
система обаче трябва да 
преодолеем подкожно-мастния 
слой, което не е никак просто: 
по-рано се получаваше само 
след хирургично вмешателство. 
Но неоперативното постигане 
на целта вече е възможно 

– благодарение на 
HIFU. Веднага след 
прилагането му 
контурът на лицето 
става по-отчетлив, 
брадичката се изостря, 
епидермисът в зоната 
на веждите и клепачите 
се тонизира. Освен 
това ултразвукът с 
висока интензивност 
отключва процеса на 
синтез на нов колаген 
за следващите месеци, 
през които видимият 
лифтинг ефект се 
засилва и запазва поне 
за две години напред.

HIFU 
НЕОПЕРАТИВЕН 
ЛИФТИНГ 
С ИЗУМИТЕЛЕН 
ЕФЕКТ

ПОКАЗАНИЯ ЗА HIFU:
• промени, дължащи се 
на възрастта;
• двойна брадичка;
• загуба на скули;
• отпусната кожа под 
брадичката и в областта 
на шията;
• загуба на контура на 
лицето и на долната 
челюст;
• дълбоки назолабиални 
гънки;
• увиснали ъгълчета на 
устата, отпуснати вежди 
и клепачи;

• гравитационна птоза 
(отпускане) на лицето.

ПРЕДИМСТВА  
НА ПРОЦЕДУРАТА  
(достатъчни са само  
една или две за година):
• може да се прилага 
през всички сезони 
без анестезия или 
охлаждане;
• отнема от 45 минути 
 до 1 час;
• не причинява болка;
• не налага социална 
изолация.


