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УВОД 

 

„…дете бяло като сняг, с бузи, алени като кръв…“ 

Цитат- „Снежанка и седемте джуджета“ 

Братя Грим 

 

Кожата е най-големият орган в човешкия организъм. Тя е от изключително значение за 

поддържане на хомеостазата, като предпазва организма от външните условия и участва 

в регулирането на някой процеси вътре в организма.  

От козметологична гледна точка важен е външният вид на кожата, който се определя от 

нейният релеф, цвят, тургор, еластичност, чувствителност. Върху външният й вид 

влияние оказват освен екзогенните фактори като начин на живот, професия, навици в 

ежедневната грижа и редица вътрешни състояния, предизвикващи заболявания или не 

разположение на макроорганизма. 

Когато става въпрос за дадено, видимо за околните променено външно състояние на 

нашата кожа, ние се стремим да го прикрием, ако то предизвиква в нас чувство на срам 

или влияе върху нашето самочувствие. 

При розацея измененията във външният вид на кожата са видими и могат да се 

появяват спонтанно  или да бъдат провокирани от различни фактори.  

Това състояние засяга предимно жени след 30 годишна възраст и най-вече около 

периода на менопаузата, предимно от бялата раса. Лезиите се разполагат предимно по 

бузите и нос, но може да има засягане на кожата на челото и брадичката, т.е. по 

видимите зони от кожата. 

По данни на “National Rosacea Society“ това състояние може да влоши качеството на 

живот при хората при които се е появило. Те могат да спрат работа, да намалят  

значително своите социални контакти, дори да развият депресивни състояния.  
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ПРИЧИНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПРОБЛЕМ 

За да може кожата да изпълнява своите функции – защитна, сетивна, сигнална,  

отделителна, терморегулаторна  тя се нуждае от адекватни грижи и добро „хранене“. За 

доброто „хранене“ кожата разчита на добро кръвообръщение (снимка на кожното 

кръвообръщение в приложение № 4; Снимка 1).  

Въпреки че понастоящем много се знае за клиничното протичане на розацея, все още 

етиологията и патогенезата не са напълно уточнени. Разглежданите етиологични 

фактори могат да бъдат групирани в следните категории:  

1. Генетични фактори – проучванията са показали че около 40% от болните са с 

позитивна фамилна анамнеза. 

2. Вероятно хормонално въздействие се допуска поради по-честото засягане на 

женския пол и по-голямата честота на развитие на болестта в периода на 

менопаузата.  

3. Влияние на климата – счита се че значение има соларната експозиция като 

фактор влияещ върху съдовете и върху дермалната съединителна тъкан. 

Влиянието на слънчевото облъчване се потвърждава от следните факти: 

екзантема засяга типично изпъкналите зони на лицето докато защитените от 

директно слънчево облъчване области като супраорбиталната област и 

субменталните зони са типично свободни от обрив. 

4. Въздействие от химични агенти – никотиновата киселина стимулира флаш 

реакциите, розацея-лайк реакции са описвани във връзка с високи дози витамин 

B6 и B12.   

В патогенетичен план се обсъждат следните фактори: 

 нарушен съдов отговор 

 дермална дегенерация 

 участие на микроорганизми 

Повечето автори приемат, че водещото нарушение при розацея е съдовото увреждане, 

тъй като се наблюдава застой на кръвотока в повърхностните капиляри които са 

дилатирани поради увреда в съдовата им стена. В подкрепа на това е и факта, че в 

началната фаза от развитието на розацея се наблюдава еритем и се формират 

телеангиектазии.  

Вероятно увредата на дермата е вторичен процес, който се развива като последица от 

нарушената трофика поради засягане на съдовете.  

Допуска се участие на кърлежа Demodex folliculorum/приложение № 4 ,снимка № 3/. 



Факултетен номер 183 

 

4 

Кърлежът в незначително количество сапрофитира в кожата на всеки човек, в голямо 

количество той се открива при по-възрастните хора. Demodex folliculorum обитава 

пило-себацейните фоликули в областта на носа, челото, по-рядко около устата. 

Продължителността му на живот е 6-8 седмици. Demodex folliculorum се храни не само 

с мастен секрет, но и с продукти от деструкция на епителните клетки. Активността на 

кърлежа се променя в зависимост от годишното време, увеличава се пролетно-лятния 

период и намалява в есенно-зимния, а е добре известно, че рецидивите на заболяването 

често съвпадат с периода на активното му размножение. 

През последните десетилетия се обсъжда и роля на микроорганизма Helicobacrer pylori. 

Това е най-честата инфекция у човека, за която е добре документирано участието в 

патогенезата на язвената болест. По отношение на връзката с розацея няма единно 

становище. Редица автори приемат, че става въпрос за коекзистиране на две широко 

разпространени в човешката патология болести. Но има и много проучвания, които 

демонстрират подобряване на състоянието при розацея след провеждане на лечение на 

Helicobacrer pylori. 

В обобщение за развитието на розацея допринасят: 

 Екзогенни фактори: заболявания на стомашно-чревния тракт, дисфункция на 

ендокринната система, психосоматични и имунни нарушения, съдова патология, 

прилагани медикаменти, хиперфункция на щитовидната жлеза, нарушена 

функция на жлъчния мехур, засягане функцията на яйчниците, болести на 

сърдечносъдовата система. 

 Ендогенни фактори: влияние на времето, съпътстващи инфекции, горещи 

напитки и лютива храна, алкохол, слънчево облъчване, психо-емоционално 

пренапрежение.    
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

В норма кожата се кръвоснабдява като кръвоносните съдове – артерии, вени и лимфни 

съдове навлизат в нея от подлежащите мускули и тъкани.  

Под хиподермата се образува дълбок съдов сплит - plexus arteriosus subcutaneous 

(profundus). Артериалните клончета на този сплит преминават през retinacila subcutanea 

към дермата като образуват разклонения към мастните лобули. Под дермата се 

образува plexus arteriosus cutaneum, който осигурява храненето на stratum reticulare и 

намиращите се в нея космени фоликули,мастни и потни жлези. Под папиларния слой -

stratum papilare , се намира  повърхностния сплит – plexus arteriosus subpapillaris, който 

е образуван от по-малки артерии. Клончетата на този сплит образуват в папилите 

крайни съдови бримки, насочени с конвексната си част към повърхността на кожата. От 

капилярите кръвта се оттича към венулите и вените, които образуват три аналогични на 

артериите сплита. 

При лица с розацея са установявани явления на вегетативна невроза поради което 

заболяването може да се определя и като ангионевроза в зоната на троичния нерв. 

Проучванията на кожно-мозъчната циркулация за поддържане на мозъчната 

хомеотермия показват, че: 

 е налице характерна топография на екзантема, която съответства на 

анатомичната зона на дренаж от венозната емисарна система на мозъка – v. 

facialis и клоновете й.  Доказано е че притока на кръв към лицето се увеличава 

при волево медиирана (орална топлинна провокация) и пряка гладкомускулна 

стимулация (никотинов тест). Видимото концентриране на еритема по лицето 

може да бъде обяснено с това че съдовете са по-дилатирани, по-многобройни и 

по-близо до кожната повърхност в сравнение с други области на тялото.  

 нормалният физиологичен отговор при повишена температура на околната среда 

е увеличаване на кръвотока от лицето към мозъка. При болни с розацея 

реверсията на мозъчния кръвоток не е адекватна и се развива видим еритем по 

центрофациалната зона.  
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КЛИНИЧНИ БЕЛЕЗИ 

Розацеята обикновено протича в няколко стадия като хода може да бъде с различен 

напредък във времето. Преминаването от един в друг етап на развитие на розацеята не е 

задължително при полагане на адекватни грижи може да се премине в ремисия на 

симптоматиката. 

1. Първи стадий – наблюдават се краткотрайни зачервявания на носа, челото, 

бузите и брадата, а понякога и на цялото лице, врат и деколте. Тези прояви са 

познати като flush реакции и се развиват след стрес, прием на горещи храни, 

прием на алкохол, при резки температурни колебания. Понякога зачервените 

участъци са оточни, но на допир са хладни. С времето еритемът се задържа за 

по-дълго време и стават траен, поради трайното разширение на кръвоносните 

съдове – телеангиектазии. Приливът на кръв в разширените кръвоносни съдове 

повишава функцията на мастните жлези на кожата, особено при съчетание с 

мазна себорея. При наличие на суха себорея се наблюдават залющвания и 

сърбеж. 

2. Втори стадий – върху променената кожа в областта на бузите и носа могат да се 

забележат надигнати червено-розови лезии - папули или пустули, но за разлика 

от акне не се наблюдават комедони. 

3. Трети стадий – наблюдава се хиперплазия на мастните жлези и разрастване на 

съединителната тъкан, което води до деформация на отделните участъци на 

лицето. Най-често разраства и се деформира носът – ринофима, която 

обикновено се наблюдава при мъже с хроничен ход на заболяването. Носът се 

уголемява и придобива червеникав до лилав оттенък. 

Тези стадии не стриктно проявени, може да има комбинация на проявите. На базата на 

предоминирането на един или друг тип лезии се класифицират се четири основни типа 

на заболяването, като всеки подтип включва най-малко достатъчни признаци за да се 

постави диагноза; пациентите могат да имат характеристики на повече от един  подтип 

в едно и също време. 

1. Rosacea erythemo-telangiectatica - eритемо-телеангиектатичната розацея се 

характеризира основно с центрофациален симетричен, билатерален еритем в 

началото по тип флаш реакции, по-късно с персистиращ характер. Появата на 

телеангиектазии е чест но незадължителен за диагнозата белег. Може да има 

едем и субективна симптоматика на парене. Тези прояви отключват у болния 
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термофобно поведение (приложение № 4 снимка 2 горен ляв ъгъл). 

2. Rosacea papulo-pustulosa - папуло-пустулозната розацея се характеризира с 

персистиращ еритем и развитие на възпалителни лезии с морфология на папули 

и пустули. Обичайно периорифициалните зони са свободни от екзантем. 

Екзантемът наподобява акне, но липсват комедони. Може да има изразен едем 

със заглаждане на нормалния кожен релеф (приложение № 4 снимка 2 горен 

десен ъгъл). 

3. Rosacea hyperplastica - развива се състояние на фациална елефантиаза. 

Класическият вариант е представен от засягане на кожата по носа – rhynophyma. 

Но могат да се обхванат и други области – менто-, гнато-, блефаро- и отофима. 

Кожата в засегнатата област придобива вид на портокалова кора – лъскава, с 

дилатирани пори, прошарена от телеангиектазии. В дълбочина се палпира 

плътен неясно лимитиран инфилтрат, а понякога и нодуларни лезии – този 

вариант се съобщава в литературата и като rosacea conglobata (приложение № 4 

снимка 2 долен ляв ъгъл). 

4. Rosacea ocularis - засягането на очите (очна розацея) може да доведе до редица 

проблеми с очите, някои от които могат да бъдат сериозни. Симптомите на очна 

розацея може да включват: чувство за чуждо тяло в окото или прашинки; сухота 

в очите;  раздразнени и зачервени очи; възпаление на клепачите (блефарит). 

Розацея понякога може да засегне - роговицата прозрачния слой в предната част 

на очната ябълка, като тя се възпалява. Това е известно като кератит. Това 

увреждане може да направи роговицата уязвими за язва и инфекции, които 

евентуално биха могли да застрашат зрението.  Симптомите на сериозни 

проблеми с роговицата включват: болка в очите; повишена чувствителност към 

светлина (фотофобия); влошаване на зрението (приложение № 4 снимка 2долен 

десен ъгъл).  

В хода на развитие на болестта се развиват вторични кожни лезии: 

 ксероза в центрофациалните зони  понякога с видима десквамация и картина 

сходна с тази на себореен дерматит;  

 едем – придружава или последва еритема, в някои случаи е подчертано 

плътен;  

 хиперемия на конюнктивити. 
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ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДЕЛИ 

За правилната диагноза и поставяне на лечение съобразено със симптомите и 

оплакванията, всеки случай се разглежда индивидуално. Трябва да се направят 

консултации с специалисти в областта на дерматологията, които могат да пренасочат в 

зависимост от случая към други лекари в областта на офталмологията, 

ендокринологията и/или гинекологията. 

 Дерматологична 

Осъществяването на лечение при розацея е обект на дерматологията. В зависимост от 

състоянието и наличието на други фактори придружаващи или отключващи розацеята 

може да се приложи лечение с: 

 Метронидазол гел или крем, който се прилага директно върху кожата. Тази 

терапия може да бъде ефективна за леки до умерена случаи. В хода на лечението 

трябва да се избягва силна слънчева светлина и УВ лъчи.  

 Азелаиновата киселина гел има по-изразен дразнещ ефект върху кожата. 

 Ивермектин крем ново лекарство за розацея с папули и пустули, което се 

прилага директно върху кожата веднъж дневно. Странични ефекти не са чести.  

 Перорални антибиотици като тетрациклин или еритромицин, вземат под 

формата на таблетки или капсули.  

 Laser или лечение IPL са насочени към повлияване на телеангиектазии.  

 Хирургия за преструктуриране на носа може да помогне за подобряване 

външния вид на хипертрофиралата кожата (ринофима) на носа. 

Козметологична 

Като придружаваща или поддържаща терапия в козметиката могат да се прилага 

различни терапии и апаратури които трябва да бъдат съобразени с индивидуалният 

казус. Продуктите прилагани в различните терапии трябва да се с малко компоненти и 

да бъдат предназначени както за типа кожа, така и за състоянието в което се намира 

кожата в момента на процедурата. За да бъде постигната висока ефективност в 

даденият случай козметологът трябва да има голяма база от познания и да следва 

предписанията на специалистите ако има такива. За да има резултат от козметичната 

програма има стъпки които трябва да се изминат: 

 за определяне на типа на кожата може да се използва таблицата на L.Bauman 

(приложение № 5.таблица 1),  

 за  определяне фототип  се използва скалата на Fitzpatrick (приложение № 
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5.таблица 2), 

 за определяне степента на фотостареене на кожата се използва класификацията 

на Glogau (приложение № 5  таблица 3).  

За прецизна работа се използва досие на клиент в което се попълва пълна информация 

за клиента както и за включените в програмата процедури. 

Активни съставки използвани при розацея 

Дафиново дърво 

Лаврово дърво (Laurus nobilis) представлява ароматно дърво, принадлежащо към 

семейство Лаврови (Lauraceae).  

Устройство на дафиновото дърво: Лавровото дърво е двудомно и достига 10-18 метра 

височина. Листата му са тъмнозелени, лъскави и ланцетовидни, с дължина 6-12 см и 

широчина 2-4 см. Цъфти с бледожълти цветове, достигащи до 1 см в диаметър. След 

това по женските растения се появяват черни плодчета, тип ягода, които съдържат едно 

семе. 

Разпространение: Родината на дървото е Средиземноморието. Сега се отглежда в Южна 

Турция, Северна Сирия, Южна Испания, Северна и Централна Португалия, Северно 

Мароко, Канарските острови и остров Мадейра. 

Най-добре се развива на варовити и богати почви. У нас по-често се среща като 

декоративно растение. 

Използваема част: Употребяват се листата, плодовете и кората (на младите клончета). 

Химичен състав: Листата и плодовете са богати на етерично масло, наречено 

евкалиптол. Листата съдържат около 1,3% от него, както и рутин, манган, калций, 

калий, фосфор, магнезий, желязо, натрий, цинк. 

Действие: общотонизиращо, детоксикиращо, противотемпературно, 

противовъзпалително, противоревматично, газогонно, възбуждащо апетита, 

контролиращо холестерола, контролиращо кръвната захар, жлъчегонно. 

Някои заболявания и състояния, при които се използва дафиново дърво: при нарушения 

в менструалния цикъл, диабет, високо кръвно налягане, гъбички, ревматизъм, алергии, 

възпаление на венците, холецистити, синузит, камъни в бъбреците, невралгия, 

кашлица,коксартроза 

Екстрактът на листата проявява антимикробна активност срещу някои от най-често 

срещаните патогенни, като Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Aspergillus 

fumigantus и Candida albicans. Той помага за подобряване на здравето на сърдечно-

съдовата система и за намаляване риска от развитие на сърдечни заболявания, също 
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така предотвратява образуването на плаки в артериите и предпазва от артериосклероза, 

инсулт и сърдечни пристъпи. 

Пресните дафинови листа съдържат ензими, които предизвикат производство на 

инсулин. За химичното съединение лауросид, изолиран от лавровото дърво, е доказано, 

че потиска развитието на клетките на кожния рак, приложен в големи дози. 

Начин на приложение: Лавровото дърво, благодарение на съдържащите се в него 

етерични масла, се използва в ароматерапията. Втриването му в областта на 

слепоочията облекчава мигрената и главоболието. Масажи с него при различни ставни 

заболявания, намалява значително болката. 

Дафиново дърво в козметиката: 

Етеричното масло се използва в козметичната индустрия. Лавровото масло е 

отличителен белег на сапун Алепо. Етеричното масло спомага за тонуса на лицевата 

мускулатура и на капилярите (приложение №5 , снимка № 1). 

Розмарин 

Розмарин Сем. Lamiaceae (Устноцветни).Розмаринът (Rosmarinus officinalis) 

представлява вечнозелен, разклонен и силно ароматен храст. Принадлежи към 

семейство Устноцветни (Lamiaceae). Растението е известно още с имената: бабин 

косъм, морска роса, индирлия и ливанче.  

 Името "rosmarinus" означава "морска роса". Билката се нарича "ливанче", защото още 

от библейски времена е известно, че е растяла по хълмистите места в Ливан. Притежава 

лечебни свойства и приятен аромат, оприличаван на смесица от мирис на бор и камфор. 

Използва се и с декоративна цел и като подправка.  

Устройство: Розмаринът израства на височина до 1 метър. По-старите стъбла на 

растението са вдървесени, а младите съответно белезникави до червеникаво-зелени. 

Има четириръбести клонки. При растежът си оформя красива туфа в зелено и синьо. 

Листата на билката са теснолинейни, жилави, извити по краищата, вечнозелени и 

ароматни. Имат дължина от 2 до 4 см и ширина от 2 до 5 мм. Горната им повърхност е 

зелена, а долната белезникава, покрита с къси, мъхести власинки, подобно на паяжина. 

Разположени са срещуположно на клончетата, приседнали - с липсващи дръжки. 

Цветчетата  на розмарина са светлосини, прорастващи в горната част на клонките. Те 

рядко могат да бъдат и бели. Състоят се от двуустна чашка, венче с 5 двуустни 

листенца и 2 тичинки. Периодът на цъфтеж обхваща месеците от юни до август. След 

прецъфтяване, билката образува плодчета, които се наричат орехче. 

Разпространение: Розмаринът се установява в страните от Средиземноморието. От там 

се е разпространил в цяла Европа. У нас в диворастящо състояние се среща по 

Черноморието. 
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Използваема част: листата, набрани по време на цъфтежа; цветчетата и филизите; 

извлеченото от билката етерично масло. 

Химичен състав: листата съдържат: етерично масло с цинеол; камфор; тритерпенови 

киселини; танини; горчиви вещества; дъбилни вещества; флавоноиди; розмаринова 

киселина; пектин; смоли и др. В билката се установяват още: камфен, борнеол, борнил 

ацетат, α-пинен, карнозол, карнозна киселина, манган, калий, калций, желязо, мед, 

магнезий, фибри, изобилие от витамини от група В, витамини A и C, кафеена киселина, 

урзолова киселина, бетулинова киселина. 

Етеричното масло от розмарин съдържа 10-20% камфор. 

Приложение: Розмаринът е определян само с една дума - "Стимулант". 

Растението притежава следните свойства: общоукрепващо; спазмолитично; 

болкоуспокояващо; имуностимулиращо; антивирусно; антиоксидантно; бактерицидно; 

антимикотично; антисептично; ароматизиращо; адстрингентно; газогонно; жлъчегонно; 

потогонно; стимулиращо сърдечната дейност и дейността на нервната система; 

стимулиращо менструалния поток; стомашен тоник; стягащо. 

Антисептичните и противовъзпалителните свойства на розмарина се дължат на 

богатият му състав от летливи вещества, флавоноиди и фенолни киселини. На 

розмариновата киселина се дължи потенциалът на растението в лечението на синдрома 

на токсичен шок. Предполага се, че диосмунът (флавоноид, открит в растението), е по-

ефективен от рутина при борбата с чупливостта на капилярите. Розмаролът се открива 

в екстракт от листата на билката и показва забележително висока антиоксидантна 

активност. Розмариновият камфор стимулира кръвооросяването и действа ободряващо. 

Състояния и заболявания, при които се прилага розмаринът: при простудни 

заболявания; при изтощени пациенти, след тежки боледувания; при липса на апетит; 

жлъчни дискинезии - стимулира секрецията и поддържа консистенцията на жлъчката; 

чернодробни заболявания; трудно заздравяващи рани; херпес (стресница); грип; бяло 

течение; ревматични болки;  кожни проблеми, включително кожен рак; при 

метеоризъм; главоболие и световъртеж; бъбречни неразположения; камъни в жлъчката 

косопад и пърхот; целулит; епилепсия; нарушено кръвообращение (като чай и етерично 

масло);с цел превенция от менингит. 

Ароматерапия с масло от розмарин за ободряване и засилване работните способности 

на мозъка и концентрацията: 

Вода от розмарин - Флоралната вода за масажи. 

Приложение в козметиката: употребява се като консервант в козметиката и 

хранителната индустрия.  

Етерично масло от розмарин: то се дестилира от стъблата и листата му. Това, което се 
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получава от цветните връхчета на растението е по-качествено, но и по-трудно за 

извличане. Маслото се използва с лечебна цел, в козметиката и ароматерапията. Влага 

се в парфюмерийна индустрия, употребява се в производството на детергенти (сапуни, 

шампоани, гелове и др.). Често се добавя към лосиони за коса, предотвратяващи 

преждевременното оплешивяване. Приложено външно намира приложение предимно 

със загряваща, обезболяваща и релаксираща цел за тъканите, а прието вътрешно 

действа като тоник на стомашно-чревния тракт и стимулант на нервната система.  

Маслото засилва кръвообращението и лимфният дренаж ,има релаксиращо действие, 

спазмолитично ( приложение №5 , снимка № 2). 

Лайка ,Матрикария 

Сем. Asteraceae (Compositae, Сложноцветни). Лайка (Matricaria chamomilla, Matricaria 

recutita) представлява едногодишно растение, принадлежащо към семейство 

Сложноцветни (Asteraceae). Растението може да се срещне и с имената лайкучка, 

магьосническа тревичка, полска лайка, матрикария, немска лайка,  унгарски лайка, дива 

лайка или ароматно подрумче.  Лайката е най-популярният източник на билкови 

продукти. 

Устройство: матрикарията има разклонени, изправени и гладки стъбла, които достигат 

на височина от 15 до 60 см. Листата са дълги и тесни, дву или триперести. Цветята се 

състоят от бели лъчисти листенца със жълт център. Цъфтят в началото и средата на 

лятото и имат силна, ароматна миризма.  

Разпространение: Билката може да бъде намерена в близост до населените места в цяла 

Европа и умерените ширини на Азия. Широко разпространена е в умерените области на 

Северна Америка и Австралия. Често расте близо до пътища, около депа и по-

култивирани области като плевел. 

Използваема част: Употребяват се цветовете . 

Химичен състав: стерини; багрилни вещества; вит. А и C; етерично масло-богато на 

азулен; салицилова киселина. Една от активните съставки на маслото е терпен 

бизаболол. Други такива вещества са фарнезен, хамазулен, флавоноиди (включително 

апигенин, кверцетин, патулетин и лутеолин), кумарин.  

Действие: противовъзпалително; омекотяващо; успокояващо; антисептично; 

кръвоспиращо; спазмолитично; анксиолитично; антимутагенно; антимикробни 

(доказани ин витро); антиоксидантно (доказани ин витро); значителна антитромбоцитна 

активност (доказани ин витро). Отразени са и свойствата на билката да повишава 

количеството на кърмата. 

Етеричното масло от лайка е потенциално антивирусно средство срещу херпес 

симплекс вирус тип 2 (HSV-2) ин витро. Притежава понижаващо холестерола действие 
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и ускорява времето за заздравяване на рани. 

Приложение: Под формата на запарка, настойка, извлек, инхалация, компреси. 

Регулира менструалната функция, разширява кръвоносните съдове на мозъка; 

разстройства на храносмилателния тракт – стоматити, гингивити, колики, метеоризъм и 

др.; заболявания на горни дихателни пътища – тонзилит, ларингит, ангина; при 

възпаления на външни лигавици – промивки; против нервна възбудимост, главоболие, 

мокри екземи, отоци, изгаряния, потене; за дезинтоксикация . 

Лайката се използва като билково лекарство за болки в стомаха, синдром на 

раздразнените черва, като леко слабително, противовъзпалително и бактерицидно  

средство. Използва като вода за уста против орален мукозит. Тя има акарицидни 

свойства срещу определени акари, като Psoroptes cuniculi. 

Метанолният екстракт от лайка показва силна антиалергична активност, чрез 

инхибиране освобождаването на хистамин от мастните клетки в клетъчно-медиирани 

алергични модели.  

Начин на употреба: чай; извлек; запарка; компреси; инхалация; за промивки на 

лигавици  (В приложение №5 , снимка № 3) 

Черна Боровинка 

Сем. Ericaceae (Пиренови),нисък полухраст, висок около 10-40 см, със силно 

разклонени тънки ръбести стъбла. Листата са с къси дръжки, последователни, 

светлозелени, назъбени, яйцевидни. Цветовете са разположени единично. Плодовете са 

тъмносини, без налеп, сферични, със завръз, който наподобява лунен кратер, 

многосеменни, с приятен сладко-кисел и леко стипчив вкус. Цъфти от май до юли. 

Разпространение: Обикновено расте от 1000 до 2200 м.н.в. по каменисти и тревисти 

места из храсталаците на Витоша, Родопите, Пирин и Стара планина. 

Използваема част: За профилактична цел се събират листата и плодовете. Плодовете се 

берат, когато узреят. Листата се берат през пролетта, изсушават се на сянка или в 

сушилня. 

Химичен състав: плодови киселини; багрило; танини; витамин С и В комплекс; 

антоциани и др. 

Приложение: стомашно-чревни разстройства; диарии; възпаление на венците и 

дихателните пътища; захарна болест; високо кръвно налягане; ревматични заболявания; 

отслабено зрение. 

Действие: Затягащо, антисептично, противовъзпалително и противодиабетично. Отвара 

от боровинки притежава противомикробно действие ( приложение №5 , снимка № 4). 
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Див кестен,Бял конски кестен,Индийски кестен 

Сем. Sapindaceae . Див кестен, Бял конски кестен (Aesculus hippocastanum, White 

chestnut) е голямо широколистно дърво, принадлежащо към семейството на Сапуненото 

дърво.  Сапиндови (Sapindaceae). Известен e като конски кестен, яровка и индийски 

кестен. Дървото е медоносно. От пъпките и цветовете на индийския кестен се 

приготвят цветни еликсири.  

Устройство: дървото достига на височина до 30-36 метра. Формата на короната му е 

куполообразна с много здрави клони. Външните клони по старите дървета са често 

увиснали, завършващи с навити нагоре върхове. Листата са противоположно 

разположени на клончетата, с длановидна форма, слабо назъбени по ръбовете, 

състоящи се от 5 до 7 листчета (приседнали дяла). Всяко едно от листчетата е с 

дължина от 13 до 30 см., при което целият лист може да достигне големина от 60 см. в 

диаметър. Дължината на листните дръжки е от 7-20 см. Цветовете на кестена са бели на 

цвят, с малко червено или жълто на цвят петънце в центъра. Събрани са в изправено 

конусовидно, гроздовидно съцветие (тип метлица), с височина от 10 до 30 см., 

състоящо се от 20 до 50 цветчета. Цъфтежът на кестена е през пролетта. Обикновено 

само от 1 до 5 плода се развиват върху всяка метлица. Състоят се от зелена кутийка с 

остри шипчета (бодли), под нея е разположена здрава капсула, в която се открива един 

плод (рядко два или три), наречен кестен. Всеки кестен е с големина от 2 до 4 см. в 

диаметър, с лъскава кафява повърхност и белезникав на цвят белег в основата. 

Плодовете узряват през месеците септември - октомври. 

Разпространение: родното място на дървото е малък район в планината Пинд, в 

смесени гори, както и в подобни гори на Балканския полуостров и цяла Югоизточна 

Европа. Той често се отглежда по затревените участъци на тротоари и паркове, в широк 

диапазон от умерените ширини на Земята, Азия, Северна Америка. Разпространени са и 

далеч на север по места като Едмънтън, Алберта, Канада, Фарьорските острови, 

Рейкявик, Исландия, Харстад, Норвегия, Северна Великобритания, Ирландия. В 

България се среща из цялата страна, като диворастящо и декоративно растение. 

Използваема част: Използват се кората на стъблото и по-младите клонки, семената 

(плодовете), също така свежите листа и цветовете. Семената се събират през есента при 

разпукването на зелената обвивка. Кората се събира през ранна пролет, преди 

започване движението на растителните сокове и разлистването на дървото.  

ХИМИЧЕН СЪСТАВ: В кората се съдържат: кумаринови гликозиди, англикон 

фраксетин, оксикумаринови гликозиди, дъбилни вещества, ескулин, фраксин, 

ескулетин, тритерпенов сапонин есцин, мазнини, алантонин, смолисти вещества. 

Листата и цветовете съдържат: флавоноиди (изокверцитрин, рутин, астрагалин, 

спиреозид, кверцитрин, кверцетрин), каротеноида лутеин, виолаксантин, пектини, 

танин, холин, пурини. В семената (плодовете) активните вещества са в най-висока 

концентрация. Съдържат белтъци, флавоноиди – спиреозид, кверцетин и кемпферол, 
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дъбилни вещества, сапонина есцин, кумарин, танин, аминокиселини, халин, 

фитостероли, алкалоиди, ескулетин, смола, алантонин, гликозида фраксиндо 3% 

ескулин, масла, въглехидрати, скорбяла, витамини В1, С и К, калий, натрий, магнезий, 

фосфор. 

Левкоцианидин, левкоделфинидин и процианидин A2, пуринови деривати (аденозин, 

аденин), нишесте са други вещества, които се откриват в конския кестен. 

Приложение: Установеният ескулин в дивия кестен, притежава свойствата да повишава 

устойчивостта на капилярите и еритроцитите и да въздейства върху колоидните 

съставки на граничните повърхности на клетката, особено засягащи тези на венозната 

система. Екстрактът от див кестен укрепва венозната стена, прави я по-еластична и 

здрава, също така понижава пропускливостта й. Есцинът в конския кестен понижава 

вискозитета на кръвта, т.е. контролира образуването на тромби (съсиреци) и притежава 

укрепващо капилярите действие.  

Като кратко действие кестенът ефективно и бързо облекчава чувството за тежест в 

долните крайници, намалява отоците и успокоява болките. А като дълготрайно 

действие  заздравява стените на вените, повишава тонусът им и подобрява 

кръвообращението.  

Свойства: капиляроукрепващо; венотонично; аналгетично; понижава съсирваемостта 

на кръвта; болкоуспокояващо; охлаждащо; спазмолитично; противовъзпалително; 

съдосвиващо; венозащитно; тонизиращо.  

Употреба: възпалителни заболявания на храносмилателната система; тромбози; 

катарално възпаление на горните дихателни пътища; кашлица; възпаление на гърлото; 

главоболие; флебити; преумора на краката; безсъние; ревматоидни страдания; 

заболявания на ишиадикуса; невралгии; подагра; травми – навяхване, изкълчване, 

разтягане; синини и отоци, резултат от разширени вени и затруднено кръвообращение; 

болки в мускулите; нощни спазми; хемороиди; анемия. 

Плодовете на кестена се прилагат при бронхит, магарешка кашлица, диария, 

туберкулоза, дизентерия, болестта на Бюргер, рак, тромбофлебит, болки в корема, 

маточни кръвоизливи. 

Множество лекарства с противохемороидно и противоварикозно действие, съдържат 

екстракт от див кестен. Той влиза в състава и на козметични продукти предназначени 

за масаж на тялото. Вкусът му е горчив, парлив и неприятен, затова не е годен за пряка 

консумация (приложение №5 , снимка № 5). 

Витамин Р 

Витамин Р  (Биофлавоноид). Витамин Р (рутин, цитрин, катехини и др.) е комплекс от 

съединения, наричани биофлавоноиди. Те са водоразтворими вещества с растителен 
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произход. Когато се говори за витамин Р, се имат предвид цитрин и рутин. Той действа 

като намалява крехкостта и неустойчивостта на капилярите. 

Биофлавоноидите, попадайки в човешкия организъм, предпазват клетките, значително 

повишават ефективността на други полезни вещества, например витамин С при 

наличието на биофлавоноиди е почти 20 пъти по-активен и сам се предпазва от 

окисление. 

Източници на витамин Р : основен източник на витамин Р са цитрусите. Високо е 

съдържанието му и в плодовете, вкл. горските: боровинки, малини, къпини, касис, 

шипка, череша, арония, кайсии, грозде. Зеленчуци, богати на витамина: зеле, домати, 

магданоз, копър, зелена салата. Голямо количество има и в елдата, затова консумацията 

й се препоръчва при варикоза за укрепване стените на кръвоносните съдове. Някои 

напитки и екстракти също се характеризират с наличието на биофлавоноиди: чай, кафе, 

вино, жива бира. В замразените плодове витаминът не се запазва. 

Роля и значение на витамин Р : Биофлавоноидите предпазват и укрепват целия ни 

организъм. Отличават се с висока антиоксидантна активност. Те пречат на и 

обезвреждат свободните радикали, повишават имунитета, предпазват ни от вредните 

влияния, предотвратяват развитието на някои заболявания и ранно стареене. 

Витамин Р нормализира структурата на капилярите и я поддържа в оптимално 

състояние; капилярите остават еластични, могат да се разширяват, когато е необходимо 

и не се появяват заболявания. Биофлавоноидите възпрепятстват появата на варикоза, 

колебания в кръвното налягане, образуването на отоци и нарушено кръвообращение. 

Заедно с витамин С те не допускат разрушаването на изключително важната 

хиалуронова киселина, която действа като "цимент" за клетките на кръвоносните 

съдове - укрепва ги и ги свързва помежду им.  

Витамин В₃ 

Витамин В3 (ниацин, ниацинамид,никотинова киселина, витамин РР). Водоразтворим 

витамин, който участва в обмяната на протеините, мазнините, аминокиселините и 

тъканното дишане. Съдържа се във всички продукти, в които има наличие на витамини 

от група В, но в различни количества. 

Растителни източници: бобови култури, зеле, броколи, фурми, фъстъци, пшеничен 

зародиш,  пълнозърнести продукти, слънчогледови семки, билки (мента, маточина). 

Животински източници: говежди черен дроб, сирена, яйчен жълтък, мляко, пилешко 

месо, свинско месо, телешки черен дроб, камбала, риба Тон, пуешко месо. 

Действие: нормализира концентрацията на липопротеини в кръвта; понижава 

холестерола/фосфолипидите; разширява малките кръвоносни съдове и подобрява 

микроциркулацията на кръвта; оказва умерен антикоагулантен ефект; подобрява 
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паметта и координацията на движенията. 

Витамин С 

Витамин С (Аскорбинова киселина).Той повишава защитните сили на организма, 

ограничава заболявания на дихателните пътища, подобрява еластичността на 

кръвоносните съдове (нормализира пропускливостта на капилярите). Този витамин 

действа благоприятно върху функциите на централната нервна система, стимулира 

дейността на ендокринните жлези, помага за по-доброто усвояване на желязото и за 

нормалното кръвообразуване, възпрепятства появата на канцерогенни. Високите дози 

са полезни за страдащи от захарен диабет, за закоравели пушачи, за жени, ползващи 

противозачатъчни лекарства, за стари хора с намалена способност на храносмилателния 

тракт да абсорбира витамини. 

Източник: Витамин С се съдържа в свежите растения -шипка, дрян, касис, офика, 

облепиха, цитрусови плодове, червена чушка, хрян, магданоз, зелен лук, копър, червено 

зеле, картофи, ряпа, зеле, листа на зеленчуци. Използват се и растенията, от които се 

приготвят лекарства (коприва, равнец, горски плодове). 

Този витамин не е устойчив: разлага се при висока температура, при контакт с метали, 

при продължително накисване на зеленчуците, преминава във водата и се окислява. 

При съхранението на зеленчуци и плодове (вкл. горски) количеството вит. С в тях 

намалява, също и при термична обработка.  

Човекът не е в състояние да синтезира витамин С и получава необходимото количество 

чрез храната (главно от плодовете и зеленчуците). Витаминът не се натрупва в 

организма. 

Има още полезни съставки които се включват редица козметични продукти 

предназначени за розацея. Главно в техният състав е липсата на парабени оцветители и 

броят на компонентите е минимален.  

Спирулина 

сем. Spirulinaceae . Спирулина (Spirulina maxima) представляват синьо-зелени 

водорасли. Те са вид микроводорасли, известни също и като цианобактерии. В световен 

мащаб са признати за изключителен източник на белтъчини, поради високото им 

съдържание на такива - около 60%.  

Устройство: Спирулина е планктонна, фотосинтезираща, влакновидна цианобактерия. 

Многоклетъчните цилиндрични трихоми са под формата на отворена лява спирала. 

Разпространение: Spirulina maxima се среща в тропическите и субтропичните води, 

които имат високо съдържание на карбонати и бикарбонати, но някои видове живеят и 

в големи сладководни езера. Спирулина се установяват предимно в солените, 
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крайбрежни води на Източна и Централна Америка и Африка. 

Използваема част: Използва се цялата биомаса на спирулина. 

Химичен състав: Веществата, които се съдържат в спирулина са: белтъчини, 

полиненаситени мастни киселини (линолева, гама-линоленова, арахидонова); лизин, 

цистеин, метионин, фенилаланин, треонин - незаменими аминокиселини; витамини (А, 

B1, B2, B6, B12, B5, B9, Е, биотин), бета-каротен, макро- и микроелементи (калций, 

фосфор, магнезий, калий, манган, желязо, мед, молибден, цинк), ксантофил, 

фикоцианин, контролиращ растежа фактор, антиоксиданти. 

В състава на спирулина влизат и множество пигменти – хлорофил-а, бета-каротен, 

ксантофил, ехиненон, зеаксантин, миксоксантофил, кантаксантин, 3-хидроксиениненон, 

доатоксантин, бета-криптоксантин, фикобилипротеините с-фикоцианин и 

алофикоцианин, осцилаксантин. 

Приложение: Спирулина се използва за консумация като хранителни,в козметични 

продукти маски основно. 

Алфахидрокси киселини 

Млечна киселина   

Алфахидрокси киселина, с голяма молекула .Естествен компонент на кожата  и е част 

от метаболитните процеси участва поддържането на рН, на киселата мантия на 

кожата.Тя също така е и естествен хидратант за кожата –привличайки водните 

молекули към роговия слой и стимулира синтеза на  серамиди/ Серамидите (церамиди) 

са сложни неутрални липиди, принадлежащи към групата на гликолипидите. Те влизат 

в състава на мембранните структури на клетките. Серамидите играят важна роля в 

поддържането на нормалното състояние на кожата и косата. Млечната киселина 

стимулира хомогенната дисперсия на меланина и има антиоксидантен ефект, инхибира 

действието на тирозиназата и блокира меланогенезата. Тя разрушава протеиновите 

мостове между кератиноцитите , в резултат на което намалява дебелината на 

хиперкератинизиралия рогов слой. 

 

Бадемова киселина   

Алфахидрокси киселина ,изолирана чрез хидролиза на горчив бадем, тя е липофилна за 

разлика от гликоловата може да се прилага при 3-4 тип по Fitzpatrick . С голяма 

молекула и времето за пенетрация в роговия слой е по-дълго. Не предизвиква сърбеж и 

възпаление. Стимулира синтез на колаген , еластин и гликозаминогликани в папиларна  

дерма  и има депигментиращо действие също така и антимикробни свойства. 

Индикации- контролира и регулира количеството мазнини. 

  

Апаратура използвана при розацея  

Ултразвук  

Апаратът генерира ултразвукова вълна  с честота  над 20 kHz в зависимост от 

конкретната използвана апаратура.  
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Ултразвуковият пилинг е една от най-популярните и ефективни процедури в 

съвременната апаратна козметология за почистване и подмладяване на кожата на 

лицето. С помощта на ултразвук, лицето се почиства от дълбоките замърсявания, най-

повърхностно разположените клетки на роговия слой и излишното омазняване. 

Физиологичен ефект: При преминаването през дадена среда ултразвукът намалява своя 

интензитет, което води до неговото отслабване. Това се дължи на феномени като 

разсейване, абсорбция, отражение, пречупване и лъчева дивергенция. Биологичните 

феномени зависят както от основните характеристики на ултразвука – честота, 

интензивност, така и от характеристиките на средата. При среща на ултразвуковата 

вълна с кожата в граничната зона има голяма разлика между плътността на средата и се 

получава високо акустично съпротивление, което определя отразяване на ултразвука в 

приблизително 100%, т.е в кожата няма да проникне енергия и ще липсва биологичен 

ефект. Това е причината винаги да се използва контактна среда – вода, вазелин, течен 

парафин или контактен гел.  

Ултразвуков пилинг и фонофореза: акустичното съпротивление намалява, отразява се 

само 0,1% от ултразвуковите вълни, а останалата енергия прониква в кожата и може да 

упражни биологично действие. Степента на абсорбция зависи от честотата, колкото по-

бързи са механичните трептения, толкова по-силно ще бъде абсорбирането и 

количеството енергия, което прониква в дълбочина е по-малко, т.е по-високата честота 

означава по-повърхностно действие. Най-висока е абсорбцията на границата на 

структурно различни тъкани – епидермис/ дерма; мастна тъкан/ фасция и мускули; 

мускули и кости. Честота 1mHz прониква на 40 mm в тъканта. Честота 3 mHz прониква 

от 3 до 5 mm, а честота 2 mHz – до 11 mm. Топлинен ефект: УЗ предизвиква 

микротрептения на клетъчно и субклетьчно ниво. Най-голяма част от неговата енергия 

се преобразува топлинна енергия. Локалната температура се увеличава, засилва се 

кръвната и лимфна циркулация, което води до доставяне на по-голямо количество 

кислород. В резултат на това се засилва метаболизма. Основната клетка в 

съединителната тъкан е фибробласта. При активиране на неговата функция се засилва 

синтеза на еластични и колагенни влакна, което води до заздравяване и уплътняване на 

дермата и ефект на стягане на кожата и заглаждане на бръчките. Механичното действие 

се дължи на едновременните бързи осцилации на ултразвуковите вълни в тъканта. Това 

води до периодична компресия и декомпресия на тъканта. Микромасажа има 

непосредствен ефект на подобряване на лимфния дренаж в кожата, повишаване на 

еластичността й, увеличаване на тонуса и подобряване на клетъчния метаболизъм. 

Фонофореза: трансепидермалната проницаемост се осъществява по три пътя: 

трансепидермално (през епидермалните клетки), трансфоликуларно (през космените 

фоликули) и трансаднексиално (през порите на потните жлези).  

Под въздействие на ултразвука:  се променя рН на кожата, междуклетъчните 

пространства се отварят,  порите се разширяват ,увеличава се трансепидермалната 

проницаемост. Този ефект на ултразвуковата енергия се използва за метода на 
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фонофореза.  

Показания за пилинг с ултразвук: Процедурата е показана при всяка възраст и всеки 

тип кожа. 

Противопоказания: сърдечни заболявания ; пейсмейкър или други устройства; 

силиконови или метални импланти ; тромбоза или флебит; бременност; епилепсия; 

каквато и да е форма на рак; оперативна интервенция в рамките на предходните 6 мес.  

Терапия с LED светлина 

Изпращат се  светлинни вълни до ядрото на клетката. Стимулира митохондриите, които 

представляват „електростанцията“ на клетката. Тази светлина в кожа е под формата на 

фотони, за да се стимулира клетъчната регенерацията и производство на колагена и 

еластина да се намалят на възпаленията и да се ускорят заздравителните процеси. 

Същевременно се подобрява микроциркулацията и метаболизма на клетките, което 

допринася за подновяване и обновяване на кожата. 

Всеки тип светлина излъчва вълна с различна дължина и осигурява ефективно 

третиране на множество кожни проблеми. Степен на проникване на вълната: 

Синята достига до ниво епидермис като действието е антибактериално и главно се 

използва за третиране на акнеична кожа. 

Синьо-зелената намалява появата на спукани и разширени капиляри. 

Зелената светлина достига до ниво дермо-епидермална граница, обхващайки 

епидермиса и базалния слой. Регулира процеса на меланогенеза в кожата и намалява 

пигментацията.  

Жълтата светлина достига до ниво средна дерма и има за цел да възстанови кожата и е 

с противовъзпалително действие.  

Червената светлина достига до ниво дълбока дерма и хиподерма като основната й 

функция е да регенерира кожата, да я направи по-стегната и да стимулира синтеза на 

проколаген. Същевременно се подобрява микроциркулацията и метаболизма на 

клетките, което допринася за подновяване и обновяване на кожата (приложение №5 

Визуализация 1 http://www.souhssz.com/) 

Кислородотерапия 

Под въздействие на кислорода се засилва клетъчния метаболизъм. Кислородът се 

състои от два атома свързани чрез стабилна ковалентна връзка. Историята на 

приложението на кислород за целите на естетичната медицина започва с неговото 

локално приложение с цел заздравяване на рани. 

Действие: Всички основни класове структурни молекули в живите организми като 

http://beautyforce.bg/%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0
http://beautyforce.bg/%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%8F-9067
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протеини, въглехидрати и мазнини, съдържат кислород. Кислород съдържат и много 

неорганични съединения, които са съставна част от черупки, зъби и кости. Кислородът 

се произвежда от цианобактерии, водорасли и растения по време на фотосинтезата и 

участва в клетъчното дишане при сложните организми. Кислородът трябва да премине 

чрез дифузия през горните слоеве на епидермиса и едва тогава достига до базалните 

клетки, които имат добре развити митохондрии и могат да го усвоят за енергия. 

Начин на приложение: Тъй като кожата няма собствен дихателен апарат чрез 

налягането оказвано от кислорода се повишава трансепидермалната проницаемост.     

Безиглена мезотерапия с кислород - съвременен метод за повлияване на загубата на 

еластичност, набръчкването и неравномерната пигментация.  

Кислороден спрей - кислородът и активните субстанции в концентриран серум се 

прилагат от дистанция върху кожата. 

Кислородна ароматерапия - базира се на вдишването на кислород и чисти есенциални 

масла за общо тонизиране и енергизиране на организма. 

Показания: Основно три състояния на кожата реагират най-добре на кислородна 

терапия: акне, розацея и старееща кожа. Насищане с кислород и добавяне на 

антибактериално действащи вещества.  

Противопоказания: отворени рани; непосредствено след хирургични интервенции; 

системни автоимунни болести; невродегенеративни заболявания; остри възпаления и 

хеморагична диатеза; хипертония; бъбречна недостатъчност; сърдечна недостатъчност  
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

Клиентка на Л.В. на 53г. идва в салона, за да получи информация относно оплакванията 

си и как може да подобри вида на кожата си (досие на клиента в приложение). 

Данни от анамнезата 

Оплаква се от парене и зачервяване на лицето от много опъната кожа „като в 

менгеме“. Иска да изчезне чувството на пламване и да подобри вид на кожата си. “Да 

стане по-мека.“ Има направени консултации с дерматолог ,кардиолог и ендокринолог. 

Приема хапчета за високо кръвно, и магнезий. Има операции на щитовидната жлеза и 

премахнат жлъчен мехур. Има слухов апарат. Не използва фотозащита. 

Обективни данни 

Касае се за кожа с телеангиектазии в областта на бузи,нос, брадичка, чело. Има 

единични хиперпигментни макули. Наблюдават се дълбоки бръчки в назолабиалната 

област, около очите и челото.  

Няма изменения на кожните придатъци и по лигавиците и полулигавиците. 

Физикалното изследване установява: 

 Тип кожа по Bauman  - DPSW (Приложение №5. Таблица №1) 

 Фототип по Fitzpatrick – II (Приложение №5. Таблица №2) 

 Степен на фотостареене по Glogau  -III (Приложение № 5. Таблица №3) 
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КОЗМЕТИЧНА ПРОГРАМА 

При клиентката е приложена програма с цел подобряване общото състояние на кожата 

и укрепване на стените на капилярите , намаляване дълбочината на бръчките, 

подобряване и хидратиране на кожата. В съветите и препоръките за домашна грижа са 

включени козметични продукти подпомагащи изготвената програма както и рецепти за 

домашни маски и самомасаж. Обяснено е значението на използването на фотозащита и 

редовното й прилагане (Приложение № 2). 

Снимковият материал е направен и заснет с помощта на професионалистите от салон 

„Александра“ (Приложение № 3) 

Козметични процедури 

Първа процедура – за по-добро почистване на кожата съм използвала ензимен пилинг 

с активни съставки от папая и пъпеш. Целта е по-щадящо да се отстранят част от 

клетките в роговия слой. Като основно стъпка в процедурата е прилагането на серум и 

въвеждането на активната съставка с помощта на фонофореза с прекъснат режим на 

работа. Активната съставка в серума е витамин В₃ който подпомага доброто 

кръвообръщение и спомага за по-здрава кожа. След това съм приложила хидратираща 

маска с боровинка и лайка. Целта е антисептично успокояващо и хидратиращо 

действие. Завършихме със хидратиращ крем с хиалуронова киселина и фотозащитен 

крем с физична фотозащита SPF 30 (приложение № 3 процедура № 1. снимка № 1). 

Втора процедура - отново ензимен пилинг. Серумът за фонофорезата (както при 

първата процедура) е с витамин Р намалява крехкостта и неустойчивостта на 

капилярите. Маската е с витамини С и витамин Е. Съдържа и спирулина, авокадово 

масло и фитодермина - биотехнологичен продукт получен чрез ензимна конверсия на 

нишесте. 

Като завършваща част е използван хидратиращ крем с хиалуронова киселина и 

фотозащитен крем с физична фотозащита SPF 30 (приложение № 3 ,процедура № 2 

.снимка № 1). 

Трета процедура – подготовка –измиване на лице, ензимен пилинг. Същинска част –

нанасяне на маска с активни съставки маслиново масло,лайка ,див кестен. 

Заключителна част – хидратиращ крем и фотозащита с SPF 30%. Тази процедура цели 

освен повлияване на състоянието на кожата и допълнителна хидратация за 

предстоящата процедура която ще бъде с химичен пилинг. 

Четвърта процедура - прилагане на алфахидрокси киселина с цел по-добро 

премахване на повърхностните клетки на роговия слой. С цел предстоящите процедури 

с активни съставки да имат по-добра пенетрация. Използвала съм бадемова киселина с 

концентрация 30% времето за престой по протокол е 2 минути. В протокола са 

включени предпилингова подготовка –обезмаслител, самата киселина и неутрализатор. 
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След премахване на алфахидрокси киселината съм нанесла маска с хидратиращо и 

успокояващо действие. Като финален продукт – силно хидратиращ и отново 

фотозащита. 

Пета процедура - в петата и шестата процедура е прилагана LED светлина която цели 

да въздейства на капилярната стена и подпомага пенетрацията на активните съставки в 

серумите. Състава на серумите е боровинка и витамин С, главно заради 

антиоксидантното и противовъзпалително действие. Като заключителен етап от 

процедурите е нанасяна на маска с допълващо действие към основната част от 

процедурите.  

Домашна грижа 

Домашната грижа включва  правилен подбор на продукти за почистване на грима, 

тонизиране и хидратиране на кожата. 

За почистване на грим –тоалетно мляко с лайка или розмарин, розова вода. Тоник с 

чаено дърво, алое вера , лавандула. Хидратиращ крем – с лайка , див кестен витамини 

В, С, Е, слъцезащита. 

Като по-интензивна грижа в домашни условия препоръчах използването на маски с 

някои от активните съставки в козметичната програма. Като вариант предоставих 

рецепта за изготвяне на домашна маска с извара.  

На клиентката беше направено и обучение за изпълнение на самомасаж  по схемата на 

Сьобие. Техниката на масажа – раздвижване на кожата по отношение на подкожната 

тъкан чрез кръгообразни движения. Към самомасажа е изготвена и програма от 4 

упражнения за мимическата мускулатура на лицето. Продължителността на 

самомасажа и гимнастиката е общо 15 до 20 минути. 

Относно появата на флаш реакции предоставих на клиентката си информация за това 

какво от храните и напитките би могла да ограничи или избягва в дневното си меню. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През кожата ние опознаваме света и той ни опознава чрез нея. Кожата пламва от гняв 

или срам, изчервява се от любов или смущение, пребледнява от шок, настръхва от студ 

и очакване или се поти от усилие или страх. Всяка емоция поражда реакция в кожата, 

която може да бъде измерена електрически. Както пише Джозеф В. Клаудер, “Душата 

влияе на кожата по-силно от всеки друг орган...Кожата е орган, който по значението си 

в изразяването на емоциите е сравним само с очите”. 

Започнах да пиша моята курсова работа с цитат от приказката на братя Грим 

„Снежанка и седемте джуджета“, защото всички приказни герой са рисувани и 

описвани по сходен начин. А в тази приказка се илюстрира най-добре представата за 

здраво дете.  

Но в темата разглеждана от мен става въпрос за друга приказка. Моята героиня е жена 

на 53 години и има този така поетично обрисуван от доста автори вид на кожата с бял 

тен и розови бузи, но при моята героиня  не е бленуван този вид на кожата, защото 

червенината при нея разказва друга приказка – една тъжна приказка за чувство за 

отхвърленост и липса на утвърждаване от страна на околните, пораждащо горчивина и 

неудовлетворение. 

В приказките има феи, магьосници, рицари – в реалността това са хората които ни 

лекуват или се грижат за нас. Много важна глава от приказката за розацеята е 

посещението при съответният специалист, който би могъл да ни разкрие подробности 

за състоянието ни и при необходимост да предпише съответното „лековито биле“ или 

да препоръча консултация с друг специалист. 

Опитах се в тази курсова работа да откроя и моята роля в приказката – ролята на 

медицинския козметик. Това което направих за моята героиня и според мен беше най-

важното предоставих й информацията която аз съм успяла да придобия от многото 

„приказки“ които съм прочела. Моята героиня осъзна няколко много важни неща, напр. 

колко е важно да се използват слънцезащитни кремове не само през лятото, колко е 

важно правилното подбиране на  храна и на последно, но не и по значение място 

правилното използване на козметиката и честите посещения при козметик.  
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човека “ трери том  „Ангиология и лимфни органи“; издателство „Софтпрес ЕООД“ –

София ; страници- 207; 

Филис А. Балч , д-р Джеймс Ф. Балч -2005г. „Рецепти за лечение с храни и хранителни 

добавки“; издателство „Кибела“ ; страници -1175; 

Франц Гуске – 1967г. „Козметика“ , издателство „Техника“- София , страници -318; 

Интернет източници: 

Билки. БГ- https://www.bilki.bg/ 

http://www.medinfo.bg 

http://www.bbc.com 

Плюс . БГ Всичко за здравето - https://www.plus.bg/ 

Фрамар – - https://framar.bg/ 

American academy of dermatology - https://www.aad.org/public/diseases/acne-and-

rosacea/rosacea ; 

Canadian dermatology association - http://dermatology.ca/public-patients/skin/rosacea/ 

National rosacea society - https://www.rosacea.org/ ; 

NHS choices - http://www.nhs.uk/conditions/Rosacea/Pages/Introduction.aspx 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Протоколи за работа на приложените процедури: 

Почистване/измиване на лице 

1, Подготовка на : 

1.1 козметик, работно място, клиент. 

2, Същинска част: 

2,1 измиване на околоочен контур; 

2,2 измиване на устен контур; 

2,3 измиване на цялата зона лице и деколте; 

2,4 подсушаване; 

2,5 тонизиране. 

Нанасяне на ензимен пилинг 

1, Подготовка на : 

1,1 Козметик, работно място, клиент, подготвяне на продукта ако не е готова форма. 

2, Същинска част: 

2,1нанасяне на продукта с четка , шпатула или пръсти ,на равномерен слой по цялата 

зона която ще се третира; 

2,2 в протокола за работа с ензимен пилинг има няколко варианта за оклузия и 

активиране на ензимите –пара , фолио на цялото лице или на отделни зони; но поради 

спецификата на случая те не са използвани. 

2,3 времето за престой е 10/15 минути; 

2,4 измиване на цялата зона лице и деколте; 

2,5 подсушаване; 

2,6 тонизиране. 

Химичен пилинг: 

1, Попълване на картон на клиента; 
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2,Получаване на информирано съгласие; 

3, Подготвителна фаза  

3.1 – подготовка на необходимите материали; 

3.2- обезопасяване на козметика-маска, ръкавици , облекло ;  

3.3-обезопасяване на клиента- боне/лента за коса,предпазване на дрехите, предпазване 

на зони очи устни, ноздри /могат да се предпазят очите с тампони и носните отвори 

също/; 

4, Метод на приложение-  

4.1 Отваряне а плика с неутрализатора като тампона остава вътре. 

4.2 изваждане на тампоните с разтвор за обезмасляване на зоната , като внимателно се 

обтрива кожният участък който ще се третира. 

4.3 нанасяне на разтвора в избрания кожен участък с лек натиск на ампулата , за да 

изстискаме разтвора за химическото есфолиране. Използваме апликатора така , че да 

покрие еднаква цялата избрана кожна област за предвиденото време на приложение в 

зависимост от избраното средство за химическа ексфолиация и характеристиките на 

клиента. 

4.4 Следва процеса на неутрализация с тампоните които са предварително подготвени. 

 Прилагане на крем маска  

1, Подготовка на : 

1.1 козметик, работно място, клиента,и продукта ако той не е в готова форма. 

2, Същинска част: 

2,1нанасяне на маската с четка, шпатула или пръсти , на равномерен плътен слой; 

2,2престоят на маската е 10/15 минути; 

2,3 преди да се пристъпи към отмиване на маската могат да се направят лек 

повърхностен  масаж с  приоми от лимфен дренаж с навлажнени крайни фаланги ;  

2,4 измиване на цялата зона лице и деколте; 

2,4 подсушаване; 

2,5 тонизиране. 
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Ултразвук / фонофореза 

1, Подготовка на : 

1,1 Козметик, работно място, клиента и апаратурата. 

1,2 Ексфолиация на третираната зона 

2, Същинска част: 

2,1 Нанасяне на продукта който трябва да е в гел форма. Гелът може да бъде обогатен с 

подходящи серуми , които са стабилни и са показани за въвеждане с ултразвук. 

2,2 изпълнението може да бъде направено с постоянен и прекъснат режим на работа на 

апаратурата. В този случай се използва прекъснат импулс , защото е по-щадящ за 

състоянието на розацея. 

2,3 Работим с бавни кръгови, зигзагообразни ,спираловидни движение по линиите ; 

2,4 Времетраенето в този случай е 10 минути по 5 на всяка страна;  

2,5 измиване на цялата зона лице и деколте; 

2,6 подсушаване; 

2,7 тонизиране. 

LED светлина 

1, Подготовка на : 

1,1 Козметик, работно място, клиента и апаратурата. 

1,2 Ексфолиация на третираната зона 

2, Същинска част: 

2,1 Нанасяне на продукта който трябва да е в гел форма. Гелът може да бъде обогатен с 

подходящи серуми. 

2,4 Работим с бавни кръгови, зигзагообразни ,спираловидни движение по линиите ; 

2,4 Времетраенето в този случай е 7 минути по 3минути и половина на всяка страна; 

2,5 измиване на цялата зона лице и деколте; 

2,6 подсушаване; 

2,7 тонизиране. 



Факултетен номер 183 

 

38 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Процедура №1 снимка №1 

 
Процедура № 2 снимка №1 
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Процедура №3 снимка № 1 

 

Процедура №4 снимка № 1 
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Процедура №5 снимка № 1 

 
Процедура №6 снимка № 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Снимки кръвоток на шия и глава снимка №1/атлас по анатомия на човека том 3/ 

 

Снимка №2 

http://www.medinfo.bg  

 

 

http://www.medinfo.bg/
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Demodex folliculorum снимка № 3 –източник http://www.bbc.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Таблица №1 класификация тип кожа по L.Bauman 

 O/P O/N D/P D/N  

S OPST ONST DPST DNST T 

S OPSW ONSW DPSW DNSW W 

R OPRT ONRT DPRT DNRT T 

R OPRW ONRW DPRW DNRW W 

Легенда: 

D, суха; N, не пигментирана; O, мазна; P, пигментирана; R, резистентна; S, 

чувствителна; T, гладка; W, с бръчки. 

 

Таблица № 2 класификация на фототип по Fitzpatrick  

ТИП БЕЛЕЗИ РЕАКЦИЯ НА UV 

I Бяла кожа, сини очи ,руса или 

рижа коса 

Винаги изгаря ,никога не пигментира 

II Светла кожа ,сини очи,светла 

коса 

Лесно изгаря,рядко пигментира 

III По-тъмна кожа ,пъстри или 

кафяви очи 

Понякога изгаря,винаги пигментира 

IV Светло кафява кожа , тъмни очи Минимално изгаряне, лесно 

пигментира 

V Тъмно кафява кожа ,тъмни очи Рядко изгаря, винаги пигментира 

VI Черна кожа ,черни очи Никога не изгаря,винаги пигментира 
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Таблица №3 фотостарее на кожата по класификацията на Glogau 

I-ВА ГРУПА  

Класификация: Лек стадий на Фотостареене 

Засегната 

възраст:  

Обикновено 28-35 години 

Характеристика:  Няма бръчки 

Описание:  Начален тип Фотостареене, характеризиращ се с леки пигментни 

промени, няма Кератоза, бръчките са минимални, без нужда от 

коригиращ грим. 

Препоръчителна 

грижа: 

 Ежедневна защита на кожата против слънцето; Хидратиращи 

продукти и серуми, съдържащи плодови киселини (Alpha hydroxy 

acids) 

 и антиоксиданти; Ензимен или пилинг с плодови киселини; 

 Микродермабразио. 

 

II -ВА ГРУПА  

Класификация: Умерен стадий на Фотостареене 

Засегната 

възраст:  

 35-50 години 

Характеристика:  Поява на множество мимически бръчки 

Описание:  Начално към умерено Фотостареене – видими кафяви петна,  

палпируема, но не видима Кератоза, започва появата на фини 

 линии по бузите, особено при усмивка; налага се използване  

на коригиращ грим. 

Препоръчителна 

грижа: 

Ежедневна защита против слънце; Хидратиращи продукти и  

серуми, съдържащи плодови киселини, ретинол, антиоксиданти; 

Ензимен пилинг, пилинг с плодови киселини или Химичен пилинг; 

Микродермабразио; Подобряване състоянието на меките тъкани 

с Дермални филъри; Инжектиране на Ботулинов токсин в някои от 

мимическите бръчки; Процедури за стягане на кожата. 

III -ВА ГРУПА  
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Класификация: Напреднал стадий на Фотостареене 

Засегната 

възраст:  

50-65 години 

Характеристика: Постоянни бръчки и линии 

Описание:  Напреднало Фотостареене: видими дисколорации,  

поява на по-тъмни петна, капиляри (teleangiectasias), 

 видими кератози, налага се постоянно използване на коригиращ 

грим. 

Препоръчителна 

грижа: 

Ежедневна защита против слънце; Серуми и хидратиращи  

продукти, съдържащи плодови киселини, ретинол, антиоксиданти 

Серуми, съдържащи потискащи меланина агенти;Ензимен пилинг, 

по-дълбок пилинг с плодови киселини или Химичен пилинг; 

 Микродермабразио; Лазерен ресърфейсинг; Подобряване 

състоянието на меките тъкани с Дермални филъри, Инжектиране 

на Ботулинов  

токсин за изглаждане на мимическите бръчки; Процедури за стягане 

на кожата; Естетична хирургия; 

IV -ВА ГРУПА  

Класификация: Тежък стадий на Фотостареене 

Засегната 

възраст:  

60-75 години 

Характеристика: Множество дълбоки бръчки и линии 

Описание:  Тежка форма на Фотостареене: жълто-сивкав цвят на кожата, 

наличие на преканцерогенни промени, които могат да преминат в 

ракови образувания, наличие на множество постоянни бръчки, 

невъзможност да се използва коригиращ грим поради неестетичния 

му вид (натрупване в бръчките и тяхното подчертаване). 

Препоръчителна 

грижа:  

 

Ежедневна защита против слънце; Дълбок химичен пилинг; 

Дълбоко дермабразио, Дълбок лазерен ресърфейсинг;  

Подобряване състоянието на кожата и запълване на липсващи обеми 

с Дермални филъри; Естетична хирургия 

 

 

 



 
 
Лаврово дърво снимка № 1/ 

 
Розмарин снимка № 2 

 
Лайка снимка №3 

 

 

Черна боровинка снимка № 4 

                                                                                                    

Див кестен снимка № 

5

 

Спектър на светлината визуализация 1 

 


