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За контакти:

Как се появяват бръчките?

Появата на бръчки се дължи на различни фактори, но основният е свързан със загуба и промяна в 

структурата на колагена и атрофия на еластичните влакна. Тези процеси значително се активират с 

напредване на възрастта, като с времето фините линии и бръчките стават все по-дълбоки и видими. 

Как работи  Магическата писалка – “Гума за бръчки”?  

“Гумата за бръчки” е високотехнологична система, която използва най-съвременни технологии - ин-

телигентната IC CMOS Silicon  Valley Chip  technology и биомиметичнa технология (от bios — живот,  и 

mimesis – имитирам).  

      За редуциране на бръчките се използва специален електрод,  който осъществява  микро въздействие  

през повърхността на бръчката в основния дермален слой. Той изпраща безвредна, безболезнена bionic 

вълна, която  “имитира” фотонна  енергийна вълна за  активиране  процеса на отделяне  на  коензим.

     В резултат на тези процеси плавно и постепенно се ‘’изтриват като с гума’’ фините линии и дълбо-

ките бръчки и се предотвратява появата на нови, което хирургически операции, интервенции с лазер, 

инжекции и др.

Какво се постига с използването на уреда?

      Стимулиране на естествената активност и обновителните процеси в кожата; 

      Активиране на производството на колаген и  h-EGF  (човешки епидермален растежен фактор);

      Репариране на еластичните влакна.

Ефекти от Магическата писалка 

       Видимо намалява и  премахва мимическите 

бръчки и бръчките около очите  ‘’пачи крак’’;

      Ефективно премахва торбичките под очите и подпухналостта;

      Изсветлява тъмните кръгове около очите;

      Изтрива  като гума  бръчките, фините линии и оформя очите;

      Забавя образуването на бръчки и процеса на стареене.

Специален подарък към всеки уред: VB серум за околоочния контур.

Магическа писалка “Гума за бръчки”

„Изтрийте“ бръчките 

от вашето лице
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SKY FACE GALVANIC SPA+ естествената красота на вашето лице

Революционна, високо-технологична система за цялостна грижа
и лечение на кожата в домашни условия

Клетките на кожата се подновяват на всеки 28 дни. Но с течение на времето деленето на клетките 

се забавя, броят им става ограничен, еластичността на кожната тъкан намалява. В резултат на  това 

кожата става тънка, суха, набръчкана и нееластична.  Под въздействието на външни фактори  като 

слънцето, стреса, нездравословното хранене, замърсяването на околната среда, цигарите и алкохола, 

този процес се засилва. Поради намаленото производство на колаген, кожата изтънява и загубва 

способността си да запазва влагата, увеличават се признаците на стареене. 

Защитните мембрани в епидермиса изолират кожата от вредните агенти в околната среда и я 

защитават от увреждане. Но в същото време те блокират усвояването на хранителните вещества на 

козметичните продукти.

Едва 15% от полезните съставки се абсорбират, когато козметичните продукти се прилагат само с 

ръка! Доказано е, че когато използваме галваничната система за грижа за кожата Sky Face Galvanic 

Spa+,  60-70% от активните козметични компоненти могат да бъдат напълно усвоени! Това помага за 

редуциране и предотвратяване появата на бръчки в областта на лицето и за цялостно подобряване 

жизнеността на кожата, тя става по-здрава и лъчезарна. Sky Face Galvanic Spa+ е високо-технологичен 

уред за цялостна грижа и лечение на кожата в домашни условия, а ергономичният му дизайн, гладко и 

нежно следва контурите на лицето.

Как работи SKY FACE GALVANIC SPA+?

Действието на уреда се основава на комбинирано въздействие на галваничен ток (отрицателен и 

положителен поляритет), инфрачервени лъчи, вибрации и микро-масаж.

През 1791 година италианският учен Луиджи Галвани открива електропроводимостта на тялото. 
Галваничният ток е най-нежния, но най-ефективен импулсен ток. Повече от 50 години лечебните 
и оздравителни свойства на галваничния ток се използват с козметична цел в SPA - центровете 
и козметичните салони за специални процедури - за подмладяване и възстановяване на кожата, за 
подобряване на кръвообръщението и концентрацията на клетъчната енергия. 

Ефект от въздействието на галваничен ток:

Премахване на бръчките и освежаване на тена - Замърсяването на околната среда и възрастта 

отчетливо забавят метаболизма на меланин и са причина за появяването на лунички и тъмни петна на 

повърхността на кожата.

Хидратиране.- Кожата губи почти половината от влагата всеки ден и не може да я задържи в 

дълбочина, а обикновените хидратиращи козметични продукти я овлажняват само на повърхността.   

Йонната процедура поддържа нивото на влага в клетките в продължение на 24 часа

Ефект на инфрачервените лъчи:

Неутрализира вредното действие от UV-лъчите, премахва спуканите капиляри, оставяйки кожата 

равномерно тонизирана и сияйна.

Активизира кръвообръщението и междуклетъчната обмяна.

дълбочинно и ефективно почистване на кожата;

видимо намаляване дълбочината на съществуващите бръчки и 

предотвратяване появата на нови;

доставка на влажност и хранителни вещества на клетъчно ниво;

ускоряване на метаболизма на кожата;

подобряване на кожната текстура;

намаляване на старческите и слънчеви петна и  изсветляване на тена;

рестартиране на “гените на младостта“.

Основни оперативни програми: 
 

Почистване (cleaning) – въздействие с положителни йони, инфрачервена светлина и микро-

вибрация.

Представлява дълбоко почистване на порите. Чрез специфично въздействие се убиват стафилококови 

и други вредни бактерии  и се повишава устойчивостта и резистентността на клетките Премахват 

се замърсяванията и мъртвите клетки, в резултат на което се подобрява възможността на порите 

”да дишат”. Омекотява се и се почиства себумът, което прави процедурата идеално приложима за 

намаляване на омазняването при мазна и комбинирана кожа. 

 

Микро-масаж  (massage) – въздействие с отрицателни и положителни йони, инфрачервена светлина 

и микро-вибрация. Функция за лимфо-дренаж и премахване на токсините от кожата. Микро-масажът 

подобрява еластичността на кожата, което я прави по-тонизирана и  млада. Вибрациите стимулират 

тъканите в дълбочина, ускоряват метаболизма, пропускливостта на клетъчните мембрани и съживяват 

клетките. Тази функция може да бъде изключително полезна за пушачи. Подготвя кожата за третия 

етап

 

Подхранване (nutrient) – въздействие с отрицателни йони, инфрачервена светлина и микро-

вибрация.

Ефективният галваничен ток спомага за по-пълноценното абсорбиране на полезните и подхранващи 

вещества до най-дълбоките слоеве на кожата. Тези ключови съставки възстановяват от стреса, 

увеличават клетъчната енергия, възобновяват клетъчните функции, помагат за съживяването и 

укрепването на вашата кожа. Намалява  тъмните петна и луничките, изсветлява и изравнява тена; 

подобрява пигментацията и чувствителността,  причинени от дехидратация и премахва фините линии 

и бръчки. Ободрява и подмладява  излъчването. 

Лифтинг ефект (lifting)- въздействие с отрицателни и положителни йони, инфрачервена светлина. 

Бръчките са причинени от загуба и промяна в структурата на колагена и атрофия на еластичните 

влакна. На принципа на клетъчния резонанс, това „устройство за красота“ ще стимулира дермата за 

генериране на колаген и непрекъсната тренировка на еластичните влакна ще спомогнат за премахване 

бръчките. В същото време се разлагат ненужните мастни клетки (резултатът е - слабо лице и 

съвършен овал).  Леките вибрации по ключовите зони на лицето, засегнати от застаряването и появата 

на бръчки, помогат и за свиването на разширените пори, за стягането на кожата, подобряването на 

нейната текстура и еластичност и мигновен лифтинг-ефект. Възвръща се блясъкът и младостта на 

кожата. 

За всеки закупен уред получавате пълен набор професионална висша козметика 

VB collagena clinic& Aloe professional

SKY FACE GALVANIC SPA+ 


