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Хронологично стареене

• скъсяване на теломерите,
•  натрупващи се мутации в митохондриалната ДНК,
•  оксидативен стрес, 
• генетични мутации с намаляване на нивото на някои хормони и др.



Преждевременно стареене

•Фотостареене 80%
•Гравитацията
•Позата, в която спим
•Тютюнопушенето
•свободните радикали
•мимики
•Небалансирана диета
•Химични агенти и лекарства
•Недостатъчно сън
•Стрес



Анатомо-
физиологични 
особености
• Увеличено производство на MMP

• нарушени сигнални патеки на TGF-
beta.

• намален биосинтез на колаген

• увеличено разграждане на 
колагеновите влакна.

• Намалена възстановителна 
способност на кожата

• Намален брой на меланоцити и 
Лангерхансови клетки



Клинични белези

• Повърхностните бръчки 
• Мимическите бръчки 
• Дълбоките бръчки

• Загубата на обем 
• Хипер и хипопигментации
• Увисване на кожата



Терапевтични модели Facelift

• 1932 Hollander прави първият лифтинг
• 1973 година Skoog въвежда SMAS лифтинга
• 1988 Psillakis et al. представят субпериостален лифинг
• 1992 Stuzin et al. и Mendelson въвеждат развитата SMAS техника, при която се разрязват 

тъкани под сухожилията, за да се лифтира ефективно назолабиалната бръчка



Терапевтични модели- Peels

• Механичен- диамантено/кристално 
дерма и микродермабразио

• Химичен- AHA к-ни, салицилов, 
полихидрокси, трихлороцена к-на, 
фенол

• Билков пилинг
• Лазерен и радиочестотен пилинг



Микронидлинг

 Много тънки, стоманени 
иглички  (0.2 mm-2.0 mm)

 Микроканали в епидермис 
и дерма

 Освобождаване на 
растежни фактори

 Неоваскуларизация и 
неоколагеногенеза

 приложение на специални 
разтвори



Endospheres Therapy

• Подобрява кръвообръщението

• Дренира

• Релаксира хиперконтракциите 
на мимическите мускули

• тонизира атрофиралите 
муслулите

• Стимулира синтеза на колаген

• Хигратира

• Детоксикира

• Лифтира тъканите 



Представяне на клиничен случай

Анамнеза
•Е. С. е жена на 56 години, домакиня
•процедурата фейслифтинг 
•отрича вредни навици
•Менопауза
•Няма алергии и придружаващи заболявания
Статус
•Bauman: DSWP
•Fitzpatrick: 2-ри фототип
•Glogau: м/у 2 и 3-ти тип



Козметична програма

Процедури
1. Химичен пилинг (15.3.17)   
2. Микронидлинг (22.3.17) 
3. Ендосфера (29.3.17) 
4. Ендосфера (5.4.17)
5. Микронидлинг (12.4.17) 
6. Ендосфера (19.4.17) 
7. Ендосфера (26.4.17) 
8. Ендосфера (3.5.17) 
9. Микронидлинг (10.5.17) 

Домашна грижа

• Серум с вит. С
• Хидратиращ дневен крем с 

хиалуронова к-на
• Подхранващ нощен крем с 

хиалуронова к-на
• UV защита




