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 Микроблейдинг  

 Powder Brows  

 Микроблейдинг + Шейдинг  
 

  Полуперманентният грим има трайност до 3 години, в зависимост от техниката на имплантиране,  

кожата на клиента и личната грижа. Процедурата се прилага чрез ръчен или машинен метод. За да  

се предотврати дискомфорт или болка се използва анестезия. Преди да запазите час задължително  

правим консултация. След като съгласуваме подходящите техника, форма и цвят може да  

резервирате своя час. 



 Времетраене: 2-3 часа 

 Трайност около година.  

 Задължителен е ретуш след 4-6 седмици.  

 За изграждане на нови вежди, попълване на  

липсващо окосмяване и корекция на формата.  

 Процедурата е подходяща за нормална  

кожа!  

 Използва се локална анестезия.  

 Прилага се изцяло с PhiBrows.  

 Ръчен метод.  

 

 

Целта на процедурата е да се постигне  

максимално естествен вид, като се изрисуват  

тънки фини линии като косми. 

 

При наличие на стар перманентен грим и  

остатъци от пигменти задължително се прилага 

лазерна процедура за отстраняването им.  



Симетрията се изчислява с помощта на  

приложението PhiBrows. Изчислява се, докато  

очите на клиентите са затворени, тъй като по  

този начин миметичните мускули, които могат  

да повлияят на симетрията на веждите, се  

отпускат. Процедурата се извършва чрез  

използване на стерилни инструменти за  

еднократна употреба, докато пигментите са от  

най-висок стандарт (пигменти за  

микроблейдинг PhiBrows). Ретуш се извършва  

месец след процедурата, тъй като 10-15% от  

нанесеният пигмент се губи след първата  

процедура. Поставеният пигмент е много тъмен  

през първите 5 до 7 дни. 7 дни по-късно той губи  

до 40% от интензивността си. Грижите след  

процедурата са 70% от общия успех на  

заздравелия резултат. Съвестно се придържайте  

към дадените съвети, защото ако не го  

направите, можете да загубите до 80%  

от имплантираният пигмент. Колко успешна ще  

бъде процедурата зависи от:  

 качеството на кожата  

 грижите след процедура  

 излагането на различни външни влияния. 

 Нито един от тези фактори не е под контрола на  

специалиста, поради което не е възможно да се  

гарантира какъвто и да е краен резултат. 

Микроблейдинг е ръчна, полуперманентна  

техника на хиперреалистично чертане на  

вежди, при която формата на веждите се  

изчислява според морфологията на лицето и  

златната пропорция (1,618). Пигментът се  

нанася ръчно в повърхностния слой на  

дермата. Пигментът се определя според  

естествения цвят на веждите и косата. След  

заздравяването пигментът може да стане с  

няколко нюанса по-ярък в сравнение с  

естествения цвят на косата. 



 Времетраене: 2-3 часа  

 Трайност :2-3 години  

 Задължителен е ретуш след 4-6  

седмици.  

 За изграждане на нови вежди,  

уплътняване на зони с липсващо  

окосмяване и корекция на формата.  

 Процедурата е подходяща за всеки  

тип кожа!  

 Използва се анестезия.  

 Прилага се изцяло с PhiBrows.  

 Машинен метод.  

 

Целта на процедурата е да се постигне  

ефект на грим. 



Кога се прилага, подробности и предимства:  

  С PowderBrows се създава мек прахообразен ефект, който прилича на молив или пудра за вежди и  

е идеален за клиенти, които искат пълни и дефинирани вежди. Тази техника осигурява идеална  

форма на веждите чрез нежно засенчване.  Нанася се кремообразен пигмент в кожата. Ефектът е  

подобен на подчертаването с помощта на сенки, но огромната разлика е, че остава в продължение  

на месеци. Тази процедура е чудесна за всички типове кожа. Препоръчва се при мазна  заради  

трайността след заздравяване.  

 Предимства на PowderBrows:  

 Страхотно за клиенти, които предпочитат ефекта на грима.  

 Естествено изглеждаща пълнота.  

 Плътност.  

 За клиенти, които имат много тънки или много малко косми на веждите.  

 За клиенти, които имат неравномерно окосмяване на веждите си, което води до липси в някои  

части на веждите.  

 За всеки, който е загубил космите на веждите поради скубане или болести.  

 Подходящ за всеки тип кожа.  

 Подходящ за мазна кожа.  

 Най-добри заздравели резултати. 



 Времетраене: 2-3 часа  

 Трайност :около 2 години  

 Задължителен е ретуш след 4-6 седмици.  

 За изграждане на нови вежди, уплътняване и  

попълване на зони с липсващо окосмяване и  

корекция на формата.  

 Процедурата е подходяща за всеки тип кожа!  

 Използва се анестезия.  

 Прилага се изцяло с PhiBrows.  

 Комбиниран метод  

 

 

Ефектът от процедурата е естествена визия с  

по-интензивна плътност и цвят. Най-подходящият  

метод за корекция на формата и позицията на  

веждите, както и за изграждане при липса на  

такива. Комбинацията от микроблейдинг с  

микропигментация прави процедурата по- 

трайна. 



Ретуш 

 Времетраене: 2-3 часа  

 За запълване на незадържалата част от  

основната процедура. 

 Използва се анестезия.  

 Прилага се изцяло с PhiBrows.  

 

Рефреш 

 Времетраене: 2-3 часа  

 За освежаване на основната процедура. 

Прилага се след 6-12 месеца,  в зависимост  

от състоянието на веждите.  

 Използва се анестезия.  

 Прилага се изцяло с PhiBrows.  

 

Ретуш или Рефреш се прилагат само от  

специалиста направил основната процедура  

със същите продукти (пигменти), като цвета или  

техниката могат да варират в зависимост от   

търсеният краен резултат.  



ЗА ПЕРМАНЕНТНО ПРЕМАХВАНЕ НА  

 КОСМИ  

 КАПИЛЯРИ 
 
 PHILASER TYPE-HC  
е високоефективен лазер за обезкосмяване и премахване на  
капиляри. 

 
 Намалява видимите капиляри и премахва нежеланите  
косми, подобрявайки текстурата и тонуса на кожата.  
 Ефективно, неинвазивно и нехирургично лечение с 
възстановителен ефект. 
  Допринася за по-гладка и по-равномерна кожа . 

 Подходящ за всеки, който иска да се възползва от най-новите  
технологии за решения на някои от най-големите проблеми на  
кожата някога. 



 Времетраене: индивидуално  

 Процедурата създава  

дискомфорт.  

 Изисква предпазване от  

директна слънчева светлина,  

солариум .  

 Резултатът е индивидуален.  

 Изисква се предварителна  

консултация.  

 Няма ограничения на зоната 

за обработване. 



 Карбонов пилинг  

ОТСТРАНЯВАНЕ НА:  

 Перманентен грим  

вежди  

устни  

 Татуировки  

 

 

 Пигментации 

Единични/ брой Зона  Цяло лице 

До 15 кв.см. До 25 кв.см. Над  25 кв.см. 

консултация 



 PhiLaser Type-R е лазер, разработен от PhiAcademy и принадлежи към 

последното поколение Q-комутационни лазери. Като 

многофункционално устройство лазерът намери своето място в 

индустрията за красота. След пълното разкриване на потенциала 

машината е разработена и специализирана за 4 вида лечение:  

 Премахване на хиперпигментация  

 Премахване на PMU  

 Премахване на татуировки  

 Лечение с въглероден пилинг 



 Времетраене: 40-60 мин.  

 Процедурата е безболезнена.  

 Без послегрижа и възстановителен период.  

 Прилага се за : 

 Минимизиране на пори.  

Изравняване на тена, повлиява пигментации.  

Изглаждане на фини бръчки и други малки  

неравности по кожата.  

Акне.  

Отстранява горния слой мъртва кожа.  

 Стимулира естествените функции на  

кожата.  

 

 

  Карбоновият пилинг е известен още като “Black  

Doll” или “Холивудски пилинг”. Процедурата,  

която звездите си прилагат непосредствено  

преди събитие, защото има мигновен резултат  

и не се изисква послегрижа. 



 Времетраене: до 10 мин.  

 Процедурата е болезнена.  

 Изисква предпазване от директна слънчева  

светлина, солариум.  

 Резултатът е индивидуален.  

 Изисква се предварителна консултация.  

 

 

 

 

 

  Процедурата може да бъде болезнена. 

  Не изисква специална послегрижа.  

  Крайният резултат е видим след 4 седмици.   

  Не се прилага непосредствено след слънчев  

или от солариум тен. 

  Броя необходими процедури могат да бъдат   

изчислени приблизително +-2  в зависимост от  

очакваният резултат.  



 Времетраене: индивидуално  

 Процедурата е болезнена.  

 Изисква предпазване от директна слънчева светлина, солариум. Анестезия се прилага при нужда.  

 Резултата е индивидуален.  

 Изисква се предварителна консултация.  



За отстраняване на хипeрпигментации като лунички, мелазма, старчески петна.  

 Времетраене: индивидуално  

 Процедурата е безболезнена.  

 Изисква предпазване от директна слънчева светлина, солариум и употреба на специализирана  

козметика. 

  Резултата е индивидуален.  

 Изисква се предварителна консултация.  



 Микронидлингът представлява  

микроиглена терапия , чрез която се  

прилагат многобройни  

микрообождания, в следствие на които  

кожата е стимулирана да произвежда до  

200% повече колаген и еластин. В  

комбинация с конкретен хиалуронов  

серум могат да бъдат отстранени кожни  

проблеми като акне, пигментации,  

бръчки, белези, широки пори.  

Възстановява функцията на кожата и  

подобрява вида и здравето и . 

 
 Преминава в няколко стъпки:  

 Нанасяне на локална упойка в зоната, която  

ще се третира -15 -20 минути.  

 Прилагане на терапията -около 30 минути.  

 Престой с финална маска -15 минути. 

 Акне  

 Пигментации  

 Бръчки  

 Стрии  

 Белези  



 Времетраене: 60-80 минути.  

 Използва се анестезия.  

 Изисква послегрижа.  

 Препоръчителни са серия от 3 – 4 процедури през 2 седмици, за най-добър резултат. 



Подходящо за:  

Възпалително акне (пъпки,циреи,подутини,абцеси)  
Принцип на работа:  
Специалният спектър на PTF навлиза в кожата и  

ефективно убива пропиони-бактериалното акне. 

Курс на третиране:  
Един курс включва 10процедури в интервал от 3-5 дни в активния период на акнето и 7-10дни в  

неактивния период на акнето.  

Предимства:  
*Безопасно и ефективно  

*Без страничните ефекти, 

които предизвикват лекарствата  

*По-кратък период на лечение- 

продължителността на лечението  

е с 2/3 по-кратка от тази на всяко 

 друго медикаментозно лечение  

*Елиминира пропиони-бактериите, 

намалява дейността на мастните  

жлези и  

производството на кожна мазнина 



Премахва нежеланото окосмяване чрез  

интензивна пулсираща светлина, без да  

нарушава целостта на кожата. Приложената  

върху кожата светлина се трансформира в  

топлина и разрушава поникналите клетки на  

кожния фоликул по СЕЛЕКТИВЕН начин.  

Меланинът на косъма абсорбира светлината и  

я провожда до космената луковица, където  

разрушава клетките хранещи окосмяването.  

Когато тези клетки се елиминират, космите  

умират и отпадат. Преди процедури космите  

не трябва да бъдат изтръгвани (например с  

пинсета, епилатор или кола маска) поне 2  

седмици. Подгответе зоната, като я обръснете  

3-4 дни преди посещение. PTF епилацията е  

ефективна при всички типове кожа, най-вече  

при бяла с тъмни косми. Процедурите са  

трайни, без странични ефекти, по- 

безболезнени от традиционната лазерна  

епилация, по-достъпни като цена.  

 



Противопоказания: 
 

Не се препоръчва PTF Епилация в  

следните случаи: 

 

 Лица под 18 години 

 Лица със сърдечни заболявания 

 Наличие на пейс мейкър  на сърцето 

 Инфекциозни кожни болести 

 Бременни жени, кърмачки и по време  

на  менструация 

 Излагане на слънце или солариум по- 

малко от 7 дни преди и след процедура. 

 Кожа с перманентен грим или  

татуировки. 

 Лица с неизлекувани хормонални  

заболявания.  

 Процедури не се прилагат върху  

щитовидна жлеза, горен клепач, нос, уши,  

мигли, вежди, мъжки полови органи,  

ареоли. 

  За добри резултати се препоръчват около  

8 процедури.В зависимост от зоната те може  

да достигнат до 15, като се прилагат веднъж на  

21-45 дни. След края на курса се препоръчват  

поддържащи процедури по 1-2 пъти годишно  

за премахване на малкото окосмяване, което  

се появява отново. 

  Ще се радвате на ефективно и трайно  

обезкосмяване. В повечето случаи  

окосмяването намалява минимум с 80-85%,  

като малкото косъмчета, които се появяват  

отново през годините растат по-бавно и са по- 

тънки.  



  Кола маската е един от най-масовите използвани методи за обезкосмяване на кожата.  

Предимството, което притежава пред бръсненето е, че косъмчетата се отстраняват от корена, като  

това значително забавя техния растеж и се постига напълно гладка кожа.  След редовно прилагане  

на кола маска космите стават по-фини и тънки. Процесът по отстраняване се свързва с  

дискомфорт. Прилага се при всички типове кожа. След преценка на специалист се нанасят точните  

емулсии преди и след процедура, за да гарантираме качествено обезкосмяване без да нараним  

кожата. Препоръчват се козметични продукти за домашна грижа за по-дълготраен ефект. Резултатът  

е от 3 до 5 седмици в зависимост от фазата на растеж на космите към момента на процедурата.  

ВАЖНО: 

Задължително е непосредствено преди процедура зоната да бъде идеално почистена и суха. 

Противопоказания : 

 Разширени вени 

 Инфекция на кожата- обриви, херпеси, кондиломи и други заразни болести.  

 Кожни образувания неподатливи на епилация- висящи бенки, брадавици. 

 Наличие на рани. 
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 Какво представлява?    
Състоянието на организма, замърсения въздух, стреса, неблагоприятните  

климатични условия се отразяват и на нашата кожа. С процедурата „Почистване на лице”  

осигуряваме отстраняване на замърсяванията, регулира се себумната секреция, заглажда се  

кожния релеф.  
 

 Колко често да се почиства кожата?  
   При мазна, комбинирана и кожа с наличие на акне, лицето се нуждае от почистване поне веднъж в  

месеца. Така кожата на лицето ще бъде здрава, чиста и тонизирана. При суха и старееща, без тонус  

кожа, лицето се нуждае от клетъчна стимулация за възстановяване на еластичността и стимулиране  

на естественото производство на колаген. Допринася за изглаждане на фините линии и бръчици.  

Препоръчително е ежемесечно прилагане на Процедурата. 

 Какво включва процедурата?  
Преминава се през няколко стъпки:  

*Почистване с тоалетно мляко, за да отстраним нечистотиите. 

* Лицето се оставя на пара за около 15-20  

минути, за да се омекоти кожата и да спомгне  

отварянето на порите.  

*Четков пилинг, за да се отстрани мъртвия слой  

клетки. 

* Ръчна екстракция.  

* Обработване на кожата с Д’арсонвал- 

високочестотен ток с противовъзпалително  

действие.  

*Поставя се маска на лицето според типа и състоянието на кожата с цел успокояване, регулиране на  

себумната секреция, матиране на кожата.  

* За финал се нанася хидратиращ крем.  
 



ЕКСТРИ ПРЕПОРЪКИ 

 

 Четков пилинг  

 

 Ултразвуков  пилинг  

 

 Алгинатна маска  

 

 Ампула 

 

 Терапия с Д’арсонвал 

 

 

 

 

 Консултирайте се със специалист 
за избора на козметика за 
домашна употреба. 

 Ползвайте само подходящи за 
Вашата кожа козметични продукти.  

 Третирайте кожата спрямо вида и 
състоянието и. 

 Следвайте стриктно препоръките за 
послегрижа. 

 Спазвайте препоръчителния период 
за следващи посещения. 



 Чрез УЗ се въвеждат хидратиращи и  

подхранващи съставки в дълбочина на кожата,  

като резултат от това тя е изгладена и видимо  

подмладена.  УЗ е абсолютно безвреден и  

безболезнен- усеща се леко приятно  

затопляне. Действа противовъзпалително,  

тонизиращо, регенериращо,  

болкоуспокояващо, антиалергично.  

 

 УЗ терапия се базира на механични  

трептения, които упражняват мек натиск върху  

кожата. По този начин се постига микромасаж  

на клетките и подобрява кръвообръщението.   

Придава на кожата блясък и еластичен вид.  

*Процедурата се прилага в комбинация с  

подходящата козметика спрямо състоянието  

на кожата. 

 

Времетраене 15 минути.  



Процедурата е подходяща за всеки тип кожа,  

най-вече за по-зрелите. Целта е да се увеличи  

кръвообръщението, еластичността, да стегне  

мускулатурата, за да придобие лицето свеж  

вид и да съхрани младостта.  

 

Ефекти: 

 
*намаляване появата на бръчки 
*подобряване на тонуса 
*стимулиране на лимфния дренаж  
*стяга кожата 
*избистря тена   
 

*Процедурата се прилага в комбинация с  

подходящата козметика спрямо състоянието  

на кожата. 
 

*Може да се прилага след почистване или като  

самостоятелна процедура.  
 

Времетраене: 20 минути.  



 Оформяне  
Времетраене: 40 минути 
Следвайки основните стъпки, а именно  

демакиаж на очите и уточняване на желаната  

форма с клиента, пристъпваме към  

отстраняване на излишните косъмчета с  

помощта на пинсета. Нежният финал се  

осъществява чрез нанасяне на  

успокояващ крем. 

 

 Почистване  
Времетраене: 10 минути 
След като вече сме придали желаната  

форма, отстраняваме само израсналите   

извън нея косъмчета.  

 

 Боя  
Времетраене: 15 минути 
Боядисването на вежди със специална за тях  

боя придава по-плътен и изразен вид на  

естествените косъмчета или променя цвета им  

спрямо желанието на клиента. 

Очите са най-важната част от лицето.  

Правилно оформените и добре поддържани  

вежди могат да направят погледа по –  

изразителен и да придадат едно красиво  

излъчване. Необходимо е формата на веждите  

да е съобразена с тази на лицето. 



 Времетраене: 60 минути 

 Трайност : 

до  10 дни на кожата 

до 30 дни на космите 

 

 

  Оформянето на вежди с къна не само дава  

изразителен цвят и зашеметяващ обем, но и помага  

да се възстановят повредените и слаби косъмчета. 

Дълготраен ефект върху косъмчетата до 30-40 дни. 

Още за продукта: 

 Къната е с натурален произход; 

 Увеличава растежа на веждите до 40%; 

 Без излишни тонове на цветовете; 

 С ефект на перманентен грим, защото освен  

веждите, оцветява и кожата под тях;  

 Дълготраен резултат; 

 Грижа за повредени вежди; 

 Придава обем и плътност; 

Ние предлагаме най- различни цветове, за да  

можем да покрием изискванията на всяка дама. 

 



  Миглопластика е процедура за  

удължаване и сгъстяване на  

естествените мигли трайно. Има  

няколко техники за постигане на  

различни ефекти. Може да  

подчертаем леко погледа Ви,  

запазвайки естествената визия или да го  

направим мега изразен.   

В процедурата се използват само  

продукти със сертификат за качество.  

Не се прилага при алергия към  

Цианоакрилат и болести на очите. 

Ако носите лещи задължително ги  

свалете преди процедура.  

Добрият вид през целия период  

изисква  редовна употреба на  

специализирана козметика в домашни  

условия!  

Препоръчително е посещение за поддръжка след до 3 седмици. 

След над 4 седмици се отстраняват останалите екстеншъни и се  

прилага нов сет.  



 Времетраене: 90 минути 

 

 

 

  Техниката е подходяща за дамите, коити искат  

да запазят естественото си излъчване, като леко  

подчертаят погледа си. 1:1 означава, че към  

всеки естествен косъм се залепя по 1  

изкуствена мигла до пълното запълване на  

естествените мигли, които са в състояние да  

бъдат третирани. Възможен е стайлинг  

спрямо физиологията на лицето. Очакваният  

ефект  е удължаване  наподобяващо резултатът  

от поставяне на спирала.  

 

Не опитвайте да отстраните екстеншъните  

сами.  При нужда от премахване посетете  

Специалист. В противен случай може да  

навредите на здравето си! 



 Времетраене: 120-150 минути 

 

 

  Руски обем се прилага за придаване на по- 

плътен вид на миглите, като чрез тази техника се  

поставят по 3-5 фини екстеншъна на 1  

естествен косъм до запълване на всички  

естествени мигли.. Очакваният ефект   

изразителен поглед ,гъсти пухкави и меки  

мигли. Като цвета, дебелината и дължината им  

се избират спрямо желаният резултат.  

Стайлингът се избира спрямо лицето и  

желанието на клиента.  

 

 

Не опитвайте да отстраните екстеншъните  

сами.  При нужда от премахване посетете  

Специалист. В противен случай може да  

навредите на здравето си! 

 



 Времетраене: 180 минути 

 

 

 

  Руски обем се прилага за придаване на по- 

плътен вид на миглите, като чрез тази техника се  

поставят по 3-5 фини екстеншъна на 1  

естествен косъм до запълване на всички  

естествени мигли.. Очакваният ефект   

изразителен поглед ,гъсти пухкави и меки  

мигли. Като цвета, дебелината и дължината им  

се избират спрямо желаният резултат.  

Стайлингът се избира спрямо лицето и  

желанието на клиента.  

 

Не опитвайте да отстраните екстеншъните  

сами.  При нужда от премахване посетете  

Специалист. В противен случай може да  

навредите на здравето си! 

 



 Времетраене: 60 минути 

 Трайност :4-6 седмици 

 

  Перманентното ламиниране на мигли е много  

ефикасно, предпочитано и трайно средство, придаващо  

изразителен и дълбок поглед без употреба на какъвто и да  

е грим. Ефектът трае до 8 седмици, в зависимост от  

смяната и растежа на естествените мигли. Процедурата  

не е сложна и не крие никакви опасности. 

  Използват се специални еднократни ролки, дълги няколко  

сантиметра, с дебелина в зависимост от желанието на  

клиентката и желания ефект. Миглите се обработват със  

специален препарат – безвреден за очите гел, който ги  

фиксира в желаната форма. След няколко минути той  

се отмива и се поставя фиксатор, а накрая се махат  

ролките. След това миглите нямат нужда от допълнителна  

поддръжка. 

  Тайната на този вид разкрасяване се крие в безвредните  

професионални препарати, които естествено извиват  

миглите с уникален удължаващ ефект и не дразнят очите,  

както масовите гримове. 

 

  С перманентното боядисване на вече извитите мигли с  

абсолютно безвредна къна в графитено черен цвят  

отпада необходимостта от използването на спирала за  

мигли. 

  Процедурата не е подходяща за дами с прекалено къси  

мигли. 
 



 Времетраене:1:30-2:00 ч.  

 Трайност: до 4 седмици  

 Процедурата е подходяща за всеки тип нокти. Заздравява естествената нокътна плочка и удължава  

трайността на декоративното покритие.  

 Всички материали използвани за услугата притежават сертификат за качество.  

 Включва до 2 декорации и цветно покритие с гел лак в приложената цена.  

 НЕ включва изграждане, ламиниране и поправка на счупени нокти. 

 

 Процедурата представлява първоначално поставяне на покритие върху естествените нокти. Придава  

здравина и твърдост. Изравнява и оформя нокътната плочка.  

Изизсква се професионална поддръжка или професионално отстраняване на покритието след  

до 4 седмици. 



 Времетраене: 1:30-2:00 ч.  

 Трайност: до 4 седмици  Процедурата се  

прилага след до 4 седмици от предходно  

посещение. При изминал по-дълъг период се  

налага ново поставяне на покритие.  

 Всички материали използвани за услугата  

притежават сертификат за качество.  

 Включва до 2 декорации в приложената  

цена.  

 НЕ включва изграждане, ламиниране и  

поправка на счупени нокти.  

  След поставяне на покритие или удължаване  

на естествените нокти е необходима  

поддръжка за корекция и попълване на  

израстналата част от ноктите с материал. Тази  

процедура се прилага до 4 седмици след  

последно посещение. След повече от 4  

седмици се препоръчва отстраняване на  

старото покритие и поставяне на ново. 



 Времетраене: 1:30-2:00 ч.  

 Трайност: до израстване на положения  

материал.  

 Процедурата е подходяща за слаби, тънки,  

делящи се нокти. За моментален ремонт на  

спукани или счупени нокти.  

 Съдържанието на копринени власинки  

придава абсолютна здравина на зоната в която  

се поставя материала.  

 Не изисква задължителна поддръжка с  

Карбон гел.  

   

 

(Carbon gel)– е гел с копринени ултра-здрави  

влакна, които се разпределят в мрежата по  

цялата повърхност на нокътната плочка и не  

позволява на дълъг и тънък нокът да се напука  

по време на износване. 

 



 Времетраене: 1:30-2:00 ч.  

 Трайност: до 4 седмици  

 Процедурата е подходяща за всеки тип  

нокти. Заздравява естествената нокътна плочка  

и удължава трайността на декоративното  

покритие.  

 Всички материали използвани за услугата  

притежават сертификат за качество.  

 Включва до 2 декорации в приложената  

цена. 

 

 

 

 

   Материалът е предназначен за оформяне,  

коригиране и укрепване на нокътната плочка.  

Той комбинира най-добрите свойства на  

акрила и гела.  Не предизвиква усещане на  

парене при полимеризация.  



 Времетраене: 1:00 ч.  

 Трайност: до 2 седмици  

 Удължава трайността на декоративното  

покритие. Придава здравина.  

 Всички материали използвани за услугата  

притежават сертификат за качество.  

 Включва до 2 декорации в приложената  

цена. 

 

Забележка: 

Маникюр (почистване на мъртва кожа и  

премахване  на  кожички от околонокътната  

гънка) е отделна процедура, която не влиза в  

цената.  

 

 Притежаваме палитра от над 400 цвята с  

възможност за създаване на индивидуален  

нюанс и неограничени комбинации от цветове.  



 Времетраене 30 минути  

 Процедура за отстраняване на мъртвата  

кожа в околонокътната зона. Оформяне на  

нокътна плочка.  

 Не включва покритие и декорации.  

 Апаратен маникюр- почистване на мъртвата  

кожа с електрическа пила. Не се използват  

режещи инструменти.  

 Комбиниран маникюр- апаратно почистване  

и изрязване на мъртва кожа.  

Европейски маникюр- Избутване и изрязване  

на кожичките в околонокътната гънка. 

  

 

 

 

 Препоръчваме нанасяне на База за  

укрепване  и изравняване на нокътната  

плочка(не е включено в цената).  



 Ръчно рисуваните декорации са  

допълнителна услуга.  

 Времетраене до 30 минути за брой.  

 Включва рисунка и или декоративни  

елементи като камъни, конфети , фолиа и  

други декорации.  

 

 

Галерия от индивидуални ръчно рисувани  

декорации ще откриете на : 

 

 

www.facebook.com/mjnailart  
 

 

Или 

 

 сканирайте QR кода  



 Времетраене: 1:30-2:30 ч.  

 Трайност: до 4 седмици  

 Процедурата е подходяща за всеки тип  

нокти. Заздравява и удължава естествената  

нокътна плочка и удължава трайността на  

декоративното покритие.  

 Всички материали използвани за услугата  

притежават сертификат за качество.  

 Включва до 2 декорации в приложената  

цена. 

 

 Препоръчваме удължаване на нокти  

непосредствено преди повод или събитие.  

 Не отстранявайте покритието сами , защото  

има голяма вероятност да увредите трайно  

естествените нокти. Правилно приложена и  

отстранена Ноктопластиката не може да   

навреди на здравината и състоянието на  

ноктите Ви. 



 При счупване, отделяне или друга повреда  

може да бъде извършена поправка на  

определени нокти.  

 Не е задължителна цяла поддръжка.  

 Времетраене на процедурата: около 30  

минути.  

 Задължително с предварително уговорен  

час.  

 Не се включва в цена на поддръжка! 

 

  При повреда или счупване посетете  

специалист възможно най-скоро. Дългото  

задържане на отделено покритие от нокът  

може да доведе до инфекции. Не ползвайте  

промишлени лепила за залепяне на покритие  

или части  от нокти, те могат да повлияят на  

здравословното Ви състояние.  



Подстригване 
 

Дамско  

 
Включва предварително измиване с подходяща 

козметика и подсушаване.  

 

Мъжко 

 
Включва измиване с подходяща козметика  и  

подсушаване след  продстригване. 

 

Дамска официална прическа 

 
  Включва измиване и подготовка на косата с  

подходящата за избрания стайлинг козметика.  

Времетраенето зависи от сложността .  

 

Плитка 



КЪСА СРЕДНА  ДЪЛГА 

СЕШОАР 

БОЯ 



ОМБРЕ 
 ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ + 
ТОНИРАНЕ 

 БОЯ  

БАЛЕАЖ 
 ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ + 
ТОНИРАНЕ 

 БОЯ 

КИЧУРИ 
 ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ + 
ТОНИРАНЕ 

 БОЯ 

Неподредени кичури в 

края на дължината на 

косата с ефект на 

преливане  от 2 цвята.   

Плавна преливка между 

два цвята около средата 

на дължината на косата. 

Класически кичури по 

цялата дължина на косата 

с шапка или фолио. 

  



СЕШОАР БОЯ 
 Оформянето на косата със  

сешоар има приложение 

както при ежедневните  

прически, така и за направа  

на прическа за специален  

повод. Качественото  

оформяне на косата става  

посред обработването на 

малки сектори, така че  

топлината да достигне до  

всеки косъм и го промени в  

желаната форма. Важно  

условие е темтературата  

на използваните уреди да  

бъде съобразена с текстурата  

на косата, както и 

използването на продукти за  

защитаване от топлината.  

Крайният резултат е 

„холивудски“ вълни, къдрици  

или идеално изправена коса. 

В наши дни мотивите, които  

карат жените да  

прибягват към оцветяващите  

продукти са разхубавяване,  

промяна на естествения цвят,  

прикриване на бели коси,  

промяна на оттенъците.  

Разнообразната и  

обширна гама от продукти в  

салона, отговаря на тази  

съвкупност от нужди.  

Продуктите, които се използват  

от професионалистите  

изискват много предварителни  

знания и изкусни техники, за да  

се получи желаният от клиента  

резултат, без косата да бъде  

увредена, да бъде жизнена и  

блестяща. 

Процедурата става след  

предварителна БЕЗПЛАТНА  

ДИАГНОСТИКА. Определя се 

състоянието на косата, желания  

цвят, ниво на изсветляване, вида  

и количеството необходими  

материали, както и  

необходимите грижи вкъщи  

според избраната техника.  

 В зависимост от естеството на  

пигмента, чиято цветова сила  

искаме да намалим  

различаваме два типа  

изсветляване: 

-    Изсветляване на  

естествения цвят на косата. 

-    Изсветляване на вече  

боядисана коса. 

ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ 



Кератинова терапия 

 
 Прилага се с помощта на специализирана  

преса,чрез ултразвук и загряване. Така  

Кератина влиза в дълбочина и реструкторира  

косъма. Придава здравина и блясък. Има  

дълготраен ефект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подхранваща терапия с маска  

или ампула 

PLEX 

 
  Терапията има силно възстановяващо  

действие и представлява система от няколко  

стъпки. Професионално нанасяне на продукт  

и домашна грижа за пълен и дълготраен  

ефект.  

 

 

Ламиниране 

 
 Терапия за заглаждане на порьозна коса и  

запечатване на цъфтежи.  За ламинирането се  

използва специализирана преса за коса с  

инфрачервени лъчи и ултразвук. Придава  

здравина, блясък и мекота, Инфрачервената  

технология използва електромагнитни вълни,  

които действат директно върху вътрешната  

структура на косата, за да произведат най- 

добрите резултати при стайлинг с температури  

с 30% по-ниски от други  преси. 



ЕКСТРИ ПРЕПОРЪКИ 

Допълнителна боя  60 мл.  

 

Допълнителна доза 

изсветляващ продукт 

 

Скалп протектор при  

боядисване 

 

Ампула  

 

Plex към боя  

 

Протеин 

 

 Преди боядисване косата да бъде 
измита преди не повече от 2 дни.  

 Не употребявайте оцветяващи 
продукти непосредствено преди 
боя, защото това може да повлияе 
на избора на продукт и резултата.  

 Давайте максимално точна 
информация за предходни 
процедури и ползваните за тях 

продукти. 

 Употребявайте препоръчаните за 
вашият скалп и коса продукти в 
домашни условия.  

 Поискайте да бъде попълнена 
клиентската Ви карта.  

 Спазвайте стриктно инструкциите за 
домашна грижа, за да постигате 
най-добри резултати. 



Поставяне 
 

с клипси 

 

с капси 

 

стикери 
 

Сешоар/ Стайлинг 
 

Специализирани  

терапии 
 

 



  За да гарантираме най-добри резултати, ние препоръчваме консултация и пробен грим. Така ще  

сте сигурни в избора си на стил и специалист. Поради естеството на услугата финалната визия не  

може да бъде дефинирана, тя е индивидуален резултат спрямо Вашите изисквания. Услугата се  

прилага от висококвалифициран специалист с професионални продукти. Възможнa е  

почасова ангажираност на специалист извън The House Beauty Salon. 

 Вечерен  

 Дневен  

 Сценичен  

 Сватбен  

 Пробен  

 +посещение  



 Уши  

 Нос  

 Пъп  

 
Със специализирани системи за пробиване  

директно с медицинска бижутерия.  

 

Studex® System 75  
е доказано най-безболезнената и щадяща  

система в света за поставяне на обици. 

 

Studex® Universal System 
е доказала се, класическа система за  

пробиване на уши. 

 

Всеки чифт обици за пробиване е стерилизиран и  

поставен в отделна опаковка. 



ЗА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРОДУКТИТЕ 

Апаратурата и оборудването в The House  

Beauty Salon са от най-висок клас. Доказано  

ефективни и безвредни. Технически изправни и  

безопасни. Използват се само по  

предназначение от обучени и сертифицирани  

специалисти.  

 Всички продукти използвани в процедури  

са за професионална употреба със  

сертификати за качество, състав и произход.  

 Може да получите професионални  

насоки  при избора на козметични продукти за  

домашна употреба и да закупите на място. 

ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ 

Екипът на The House Beauty Salon  е изграден 

от висококвалифицирани специалисти в най-

добрите академии в България и света. Освен 

изключителен професионализъм от нас ще 

получите и приятелско отношение. Всеки 

клиент получва своето индивидуално 

внимание. 

ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ 

Следим тенденциите в Бюти бранша. 

Предлаганите  актуални процедури се 

прилагат само след предварително 

проучване за трайност и ефективност. За 

всяка процедура в каталога имаме 

преминато професионално обучение и 

сертификат.  



 Препоръчваме консултация със специалист преди да направите избора си 
на продукти за домашна грижа.  

 Всяка процедура има препоръчително време за следващо посещение.  

 Препоръчителният период не е задължителен и не дава срок на годност на 
резултати и издръжливост.  

 Поискайте да попълним Личен картон за посещения, ако процедурата Ви го 
изисква. 

 Крайният резултат и времетраенето на ефекта зависят изцяло от 
послегрижата и спазването на препоръки дадени от специалиста.  

 Поискайте вашият личен картон да бъде попълнен при всяко посещение.  

 Спазвайте хигиенни изисквания, както в салона така и в домашни условия. 

 Посещавайте процедура само след спазени предварителни насоки и 
хигиена. 

 При съмнения за алергии или проявата на такива отговорността е изцяло на 
клиента.  

 При неспазване на послегрижа, препоръки и предварителна подготовка и 
изисквания(ако има такива) не  носим отговорност за резултати.  

 Всички срокове на трайност и времетраене са приблизителни и 
индивидуални.  

 Спазвайте уговорените часове за посещения. При закъснение от над 15 
минути часът ви автоматично отпада. 

 В случай, че не посетите резервиран час без предупреждение, ще може да 
резервирате нов след заплащане на 50% от стойността на пропуснатата от 
Вас процедура. 


