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ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА
КОЖАТА С ЕДНА ПРОЦЕДУРА. 

ХИДРАТАЦИЯ И ВИСОКА
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА
ПАЦИЕНТИТЕ ДО 9 МЕСЕЦА
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За едно изпълнено обещание...

— д-р  Мадлен Кокева

      Животът е динамичен, трябва да бъдем бързи 
и гъвкави и да предлагаме комбинирани методи 
с дълготраен ефект, без риск и усложнения. 
За мен е важно да намеря връзката между 
симетрия, правилно моделиране, съобразено с 
натюрела и генетиката на пациента.

"   

"

Създаден през 2005 г., дерматологичен център Magic Line приема 
предизвикателствата на съвремието с всеотдайни усилия и ентусиазъм  
на екип от специалисти да се наложат най-новите световни тенденции, да 
се работи само с най-качествените продукти и оборудване, произведени 
от уважавани международни компании. Авторитетът си Magic Line 
дължи на своя основател и собственик – д-р Мадлен Кокева, един от 
най-изявените специалисти в областта на естетичната медицина. 
Специализирала във водещи световни клиники по дерматология в Бостън 
(САЩ), Париж (Франция), Москва (Русия), Бейрут (Ливан), Одеса (Украйна) 
издават искреното є убеждение, че не е проява на каприз да искаш да 
получиш най-доброто.
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Блага Петрова
Рехабилитатор

Мария Нешкова
Кинезитерапевт

Кристин Колева
Медицински 
рехабилитатор, 
ерготерапевт

Виктория Русева
Рецепционист и 
координатор

Анжела Георгиева
Рецепционист и 
координатор

Умението е това, на което си способен. Мотивацията определя 
това, което правиш. Отношението определя колко добре го 

правиш.

" "
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     Визията трябва да загатва, не 
да демонстрира. Хубаво е тя да е 
максимално естествена, чувствена, 
но не и вулгарна. Убедена съм , че 
естетичната форма трябва да бъде 
продължение на естествената красота 
и в това се крие изкуството. 

— д-р  Мадлен Кокева

"   

"   
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Дермални филъри

ХИАЛУРОНОВАТА КИСЕЛИНА е ефективен 
и безопасен продукт, изключително важен 
компонент на кожата, който отговаря за 
нейната хидратация и тонус. Тя е мощен 
хидратиращ агент.

• Интензивно излагане на слънце

• Замърсяване

• Вредна храна

• Липса на сън

• Тютюнопушене

• Стрес

Какви резултати могат да 
се постигнат с дермалните 
филъри?

• Попълване на повърхностни и дълбоки бръчки 

• Оформяне на носа, скулите, брадичката и 

контура на лицето.

• Попълване на различни видове белези – 

например от акне

• Контуриране и оформяне на устни

• Лифтинг на клепачите и подобряване на 

общия хидробаланс на кожата.

Съвременните тенденции в естетичната меди-
цина залагат на цялостния подход при структу-
рирането на лицето, а не само на попълването 
на отделни бръчки.

В дерматологията хиалуроновата киселина се 
използва за различни естетични корекции и е 
най-популярният дермален пълнител, високо 
биосъвместим, одобрен от  FDA (Агенцията 
за храните и лекарствата на САЩ).

Хиалуроновата киселина е основен компонент 
на кожата, като я поддържа  хидратирана, 
здрава и еластична. В процеса на стареене и 
загубата на хиалуронова киселина кожата еже-
дневно е подложена на вредното въздействие 
на различни външни фактори, които променят 
нейната структура и тя губи своята плът-
ност. Причините за това са:

Притежава множество функции – от това 
да осигури еластичност на кожата до лубри-
киране на ставите като, играе важна роля в 
транспорта на хранителните вещества и 
регулира водния баланс в кожата.
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                                       – синтезиран протеин 
от бактерията Clostridium Botulinum, като в 
миниатюрни дози има за цел да блокира пре-
даването на нервния импулс от неврона към 
мускулното влакно, което води до мускулна 
релаксация, така мускулът не се съкращава и 
не позволява на кожата да се набръчква. Инжек-
тирането на ботулинов токсин в мускулите 
няма как да предизвика негативни реакции в 
организма, ако се използват лицензирани про-
дукти

Дерматологичен център Magic Line, 
работи с официално регистрирани в Европа 
продукти с ботулинов токсин със сертификат 
за качество, състав и концентрация, клинично 
изпитани. 

В зависимост от типа мускулатура ефектът 
от процедурата продължава от 4 до 6 месеца. 
Всеки човек има различен мускулен тонус, т.е. 
различна сила на съкращение на мускулите, 
така че дозата се определя индивидуално 
според мускулните показатели.

БОТУЛИНОВИЯТ ТОКСИН E СЧИТАН ЗА НАЙ - ЕФЕКТИВНИЯ 
НЕХИРУРГИЧЕН МЕТОД ЗА ТРЕТИРАНЕ  НА МИМИЧЕСКИ 
БРЪЧКИ
Приложен в различни части на лицето и шията, 
ботулиновият токсин намалява и дори елими-
нира видимите линии и бръчки, което се дължи 
на релаксиращия му ефект върху подлежащите 
мимически мускули, като подобрява есте-
тичния вид на лицето и заличава белезите на 
умора и стареене на кожата.   
 

Ботулиновият токсин се 
използва при:

БОТОКС

• Динамични бръчки
• Лечение на хиперхидроза – засилено 

потоотделяне на подмишници, длани и 
стъпала

Ботулиновият токсин е 
невротоксин
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РАДИОЧЕСТОТЕН
ЛИФТИНГ

Технологията Sublime по своята същност 
е инфрачервен и радиочестотен неоперативен 
лифтинг, който представлява неаблативна 
(без изгаряне на повърхността на кожата) 
методика за ПОДМЛАДЯВАНЕ.    

Технологията Sublative e фракционирана 
радиочестотна регенерация на кожата, 
насочена към стимулиране на дермалните 
фибробласти, за синтез на нови колагенни и 
еластични влакна. Комбинацията от двете 
технологии се бори успешно с редица проблеми.

• Цялостна регенерация и ревитализация на 
кожата

• Изглаждане на бръчки
• Стягане и повдигане на контурите на 

лицето 
• Заличаване на белези  по тялото
• Заличаване на стрии

След назначен курс на 
лечение от д-р Мадлен 
Кокева пациентът може да 
очаква следните резултати:

E-Two
Радиочестотен лифтинг с 
апаратът E-Two e съчетание 
на две от последните 
технологични нововъведения 
на международната 
компания Syneron-Candela 
и те са Sublime и Sublative.

Едновременното въздействие на двете 
технологии предизвиква контролирано загря-
ване в дермата, водещо до стимулация 
на фибробластите, които са свързани с 
производството на нов колаген. За да бъде 
кожата ви по-здрава, стегната и гладка.
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100% биосъвместимост, 
с пълна резорбция на 
конеца и минимален 
риск от алергични 
реакции.

МЕЗОКОНЦИ-ТРЕДЛИФТИНГ
ТРЕДЛИФТИНГЪТ е нов естетичен метод за уплътнение, 
укрепване и повдигане на отпуснати тъкани със стерилни 
биорезорбируеми мезоконци. Поставянето им цели цялостно 
или частично лифтиране и триизмерно моделиране на лице 
и тяло.

Мезоконците са изработени от изцяло 
биоразградим, биосъвместим, инертен и сте-
рилен материал. В болшинството случаи това 
е веществото полидиоксанон. В следващите 
180-240 дни след поставянето се разгражда 
напълно до вода и въглероден диоксид, като 
се елиминира от кожата чрез естествения 
метаболизъм на тъканите. Същевременно 
контролираното и постепенно разграждане 
активира неоколагенеза – процес, водещ до 
образуване на нови и здрави колагенови влакна.

• Моделиране на лице, шия и  

деколте, горна част на ръката 

(предмишници)
• Освежаване, изравняване на тена

Резултати :

Специално изработените игли правят 
поставянето на мезоконците максимално 
щадящо и безболезнено. Присъствието на 
нишката в тъканите ревитализира кожата, 
подобрява тонуса и блясъка є.

• Изглаждане на бръчки по лицето, шията, 

ръцете

• Намаляване на обеми – моделиране на   
коремна област

• Намаляване на целулитa

Резултатите от процедурата са видими  
веднага след поставянето на конците, като 
ефектът на повдигане и възстановяване 
на контурите продължава да се разгръща в 
следващите 6 месеца. Техниката уплътнява 
съединителната тъкан, моделира конту-
рите на лицето и тялото, стимулира про-
изводството на колаген в кожата, активира 
възстановителните процеси, повишава микро-
циркулацията на кръвта, подобрява мускулния 
тонус.
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ПЛАЗМОЛИФТИНГ
МЕХАНИЗМЪТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗДРАВЕТО И МЛАДОСТТА Е 
СКРИТ В НАШЕТО ТЯЛО – PRP

СЕКРЕТ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ се крие в кръвта и е заложен 
у нас от самата природа, която се е погрижила във всеки 
жив организъм   да  има саморегенериращ   механизъм. 
Същ-ността   на въпроса  е в малките кръвни клетки – тром-
боцити, които съдържат специфични протеини, способни 
да сти-мулират обновяването на клетките.

• Подобрява регенерацията на кожата

• Кожата става по-хидратирана, плътна,  

еластична и тонизирана

• Противостареещо действие

• Премахва пигментни петна

ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА :Плазмолифтингът се основава на прин-

ципите на PRP-терапията 
(Platelet Rich Plasma – 
богата на тромбоцити 
плазма). Използват се елементи, 
изолирани от плазмата: хормони, про-теини 
и витамини, които в комплекс с тромбо-
цитите ускоряват регенерацията на тъка-
ните и обновяването на клетките.

СЪЩНОСТТА НА МЕТОДА ПЛАЗМОЛИФТИНГ 
се състои в инжектирането на плазма в повърхностните 
или по-дълбоките слоеве на кожата. Това позволява да се 
стартира процес за обновяване на клетките. Получената 
от собствената кръв на пациента тромбоцитната плазма, 
осигурява пълна биосъвместимост при инжектирането в 
организма. Така се  изключва проявата на имуногенни и 
алергични реакции, както и вероятността от отхвърляне. 
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МЕЗОТЕРАПИЯ

Разработен във Франция през 50-те години на 

миналия век. Използван успешно години наред 
в болници и университети за лечение на кост-
но-ставната система, заболявания на пери-
ферните кръвоносни съдове и др. Същността 
на метода е в локалното атакуване на про-

МЕЗОТЕРАПИЯТА Е ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД ОТ КЛАСИЧЕСКАТА 
ФРЕНСКА МЕДИЦИНА

блемни зони с коктейл медикаменти/ вита-
мини, минерали, микроелементи, органични 
киселини/, екстракти от лечебни растения, 
продукти на биотехнологиятаи др., подбрани 
според индивидуалните нужди.
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• Ефективно подмладява кожата

• Възвръща еластичността на кожата чрез 

стимулиране на производството на еластин 

и колаген

• Подобрява кръвообращението

• Засилва обмяната на веществата

• Стимулира развитието на нови клетки

• Стягане и подмладяване на отпусната кожа 
на лице, тяло, шия и деколте

• При бръчки
• Стрии
• При лечение на акне
• При косопад
• Спортни травми и ставни проблеми
• Разграждане на целулит и мастни 

натрупвания

МЕЗОТЕРАПИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА 
ЛОКАЛНО ТРЕТИРАНЕ ЧРЕЗ 
ПОВЪРХНОСТНИ ИНЖЕКЦИИ НА 
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ С РАЗЛИЧНИ 
ЦЕЛИ:

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

Мезотерапията доставя необходимите био-
логично активни съставки непосредствено 
в клетките на кожата и така се осигурява 
продължително действие, което съществено 
влияе на клетъчното подмладяване. Въведени 
в кожата, лечебните средства се включват 
активно в синтеза на колаген и еластин. Така 
се реконструира структурата на кожата 
отвътре, изглаждат се бръчките, възстано-
вява се тонусът и свежестта, възвръща се 
здравият вид.   
 

Мезотерапията е подходяща 
за хора на различна възраст, 
но най-успешно се прилага 
при първи признаци на 
застаряваща кожа с цел да 
се отложи процесът на 
стареене.
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ХИМИЧЕН ПИЛИНГ
 ХИМИЧНИЯТ ПИЛИНГ е нехирургична манипулация, която 
има за цел отстраняване на повърхностните слоеве на 
кожата с помощта на различни по сила на действие 
органични   киселини. Целта на манипулацията е контролирана 
промяна на вида на кожата чрез регенериране на нов 
епидермис.

Практиката показва, че пациентите, които 
се ориентират към процедурата, желаят да 
възвърнат изгубената еластичност, тонус и 
свежест и да забавят признаците на стареене 
на кожата, да постигнат изглаждане на фините 
бръчици. Другата основна група пациенти 
са тези с дерматологични проблеми или с 
последствия от тях, които се подлагат на 
химически пилинг на определен етап от своето 
лечение по препоръка на лекуващия дерматолог. 
Това най-често са пациенти с белези от акне, 
хиперпигментация, множествени актинични 
кератози и плоски брадавици, фотоувреждане.

В зависимост от физико-химичните свойства 
на агента, който се прилага, има три вида 

пилинг: повърхностен, среден и дълбок:

Повърхностните пилинги са 
насочени основно към най-горните слоеве на 
епидермиса на кожата и най-често се състоят 
от глюколова, бадемова (МА) или салицилова 
(СА) киселина в различни концентрации. 

Средно дълбокият пилинг е 
насочени към по-дълбок слой от епидермиса 
за изглаждане на фините бръчици и някои 
белези от акне. Най-често се състои от 
трихлорацетна киселина.             

Дълбокият пилинг обикновено се 
състои от съставка, известна като фенол. 
Този силен пилинг е за лечение на тежко 
фотостареене и бръчки. Дълбоките пилинги 
потенциално могат да предложат най-голяма 
степен на подобрение, но изискват дълъг период 
на възстановяване и носят най-голям риск от 
усложнения, като белези и хиперпигментация.

Опитният дерматолог определя точната 
схема и честота на процедурите, следейки 
реакцията на кожата. Като правило, колкото 
по-повърхностен е пилингът, толкова повече 
поредни процедури могат да бъдат направени.
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ХИМИЧЕН ПИЛИНГ

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
СЪЖИВЯВАНЕ НА КОЖАТА ПО 
БИОЛОГИЧЕН НАЧИН

Този тип дерматологични процедури са насо-
чени към подобряване на качеството на 
кожата посредством стимулиране на био-
логичните процеси, протичащи в нея. Биоре-
витализацията подобрява активността на 
клетките, усилва метаболизма, неутрализира 
свободните радикали и нормализира тъкан-
ното дишане. Това води до намаляване на броя 
и дълбочината на бръчките, а фините линии по 
кожата изчезват напълно. Кожата придобива 
здрав цвят и естествен блясък.

Биоревитализацията се 
прилага при следните 
случаи:

• При намалена еластичност и плътност на 

кожата

• При суха, дехидратирана кожа

• При поява на бръчици

• Отпусната и уморена кожа, сивкав тен

• Подготовка преди естетични процедури, 

пластични операции, както и в съчетание с 

други процедури за по-добри резултати

• След инвазивни процедури върху кожата

• Преди интензивно излагане на слънце; след 

слънчево изгаряне

• За жените след раждане

Резултати от процедурата:
• Гладка и равна кожатa

• Здравословен тен

• Засилен тургор (еластичност) на кожата

• Възстановяване на нарушена кожа при 

изгаряния

• Изравняване на белези

• Заличаване на кожни дефекти
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Acleara® anti-acne therapy

АКНЕ

Устройството Аcleara® е първата 
охладителна система, одобрена за употреба 
от Американската агенция по храните и лекар-
ствените средства (FDA) за третиране на 
различни видове акне – от леко до умерено 
възпалително комедонно и пустулозно, при 
всички видове кожа. Лекият вакуум почиства 
порите, като извежда натрупания секрет на 
мастните жлези, наречен себум. С насоченото 
си нагряване на мастните жлези светлинният 
източник активизира дейността на кожата 
чрез импулси филтрирана светлина, за да уни-
щожи по естествен начин бактериите, предиз-

Терапията е с висока степен на хигиена и 
удобство – не се прилагат упойки или зам-
разяващи гелове. След процедурата се нанася 
хидратиращ и фотозащитен крем.

Acleara® е революционна 
терапия против акне, която 
комбинира ефекта на 
съвременна вакуумна 
технология с филтрирана 
широкоспектърна светлина.

РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕРАПИЯТА:
• По-стегнати пори

• Изчистени  мастни натрупвания, мъртви 

клетки и бактерии

викващи акне, и да намали производството на 
себум.

ТЕРАПИЯ ПРОТИВ
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3. INTRACEUTICALS OPULENCE 
– избелваща терапия
Терапията е мощен антиоксидант. Пред-
ставлява интрадермално проникване с кисло-
родна струя под налягане на серуми с активни 
избелващи съставки: хиалуронова киселина, 
алфа-арбутин, витамини C, А и Е. Има и хидра-
тиращ ефект. Повлиява пигментации в дъл-
бочина, тъмни кръгове под очите, петна от 
изгаряния от слънце, родилни и хормонални 
пигментации. Придава сияен и равен тен на 
кожата. Избелващият ефект се постига без 
излющване, зачервяване, отоци или диском-
форт.

2.  INTRACEUTICALS CLARITY 
– срещу акне
Подходяща както за млади проблемни кожи 
(в юношеска възраст), така и за хора на 
по-зряла възраст с хормонални проблеми. 
Действа в дълбочина, като регулира себума, 

има антикоме-
донен, антибак-
териален и хидра-
тиращ ефект. 
Мощно средство 
в борбата срещу 
акнето. Премахва 
пъпките и зачер-
вяванията, успо-
коява кожата .

1. INTRACEUTICALS REJUVENATE – 
подмладяваща и дълбоко хидра-
тираща терапия

Технологията INTRACEUTICALS е изцяло нова и 
позволява третиране върху долния, горния клепач 
и плътно в околоочния контур. Предимството 
на кислородната мезотерапия е неинвазивният 
характер на процедурата, но придружен с макси-
мален ефект.

Терапията INTRACEUTICALS е мощен антиоксидант. Пред-
ставлява интрадермално проникване с кислородна струя 
под налягане и хидратиране с 95% чиста хиалуронова 
киселина и мултивитаминен комплекс.

INTRACEUTICALS

Кислородно обогатяване на дермата с хиалуро-
нова киселина и мултивитаминен комплекс (алое 

вера, зелен чай, вита-
мини А, Е и C). Неза-
бавно изравнява тена 
на лицето,  запълва 
фините бръчки, успо-
коява зачервяванията, 
повлиява много добре 
тъмните кръгове под 
очите и подпухналите 
клепачи. 
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КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ
Колагенът е най-важният белтък в човешкия организъм и 
основен елемент на съединителната тъкан. Свързан е със 
състоянието на кожата, очната ябълка, костите, косата и 
ноктите. 

Според най-новите научни изследвания състоя-
нието на колагена определя биологичната въз-
раст на човека. Освен съвършено козметично 
средство, колагенът има и лечебни свойства. 
Не причинява алергии, не дразни кожата, няма 
странични действия.

• Заличават се старческите бръчки

• Спира деградацията на еластина

• Подобрява се състоянието на кожата – 

пигментация, еластичност, овлажняване

• Премахва комедони, младежко акне, розацея

• Ускорено зарастване след пластична хирур-

гия, инвазивни пилинги, дермабразии

• Ефикасно лекува слънчевите изгаряния

Натуралният колаген е 
трансдермален гел. Нанесен върху 
кожата, той не прилепва директно към 
колагеновите влакна, нито пък прониква във 
фибробластите. Стигайки до бариерата на 
епидермиса, той се разпада на аминокиселини 
– същите, от които е изграден и човешкият 
колаген. Обогатява извънклетъчното 
пространство на всички слоеве на кожата 
с аминокиселини и с витамин С и активира 
фибробластите.    
   Бърз, естествен начин кожата да засияе 
веднага след първата процедура. При стрес 

Резултат от колагеновата 
терапия:

Колагенът не е панацея за всички болести, но 
когато се използва редовно, има невероятен 
ефект върху редица патологични състояния и 
неразположения.

тялото черпи колаген от резервните депа и се 
появяват първите признаци на стареенето. 
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Терапията е ефикасна при:Тя работи с вакуум и специални серуми на 
принципа на технологията Вортекс. Предста-
влява завихряне на течност и въздух, като 
торнадо, благодарение на което серумите 
достигат дълбоко в кожата и помагат за ней-
ното изчистване и регенериране.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНА 
ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО

HYDRAFACIAL

• Премахване на комедони и черни точки

• Хидратиране

• Акне и розацея

• Изглаждане на фини линии

• Пигментни петна

• Торбички под очите

• Слънчево изгаряне

• Детоксикиране

• Неравномерен тен

• Мазна кожа с разширени пори, липса на 

плътност

• Клинично тествана формула, която 

намалява появата на пигментни петна 

по кожата безопасно и ефективно
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HYDRAFACIAL
5 СТЪПКИ НА HYDRAFACIAL!

1Ексфолиация за 
ПОЧИСТВАНЕ

При всеки етап от терапията HydraFacial 
използва различни спираловидни дюзи. Те 
помагат за изглаждане и подмладяване на 
епидермиса, премахване на пигментацията и 
регенериране на кожата, като същевременно 
се подобрява микроциркулацията и лимфния 
дренаж.

2

3 4

Химичен пилинг за 
ДЪЛБОЧИННО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Почистването с химичен пилинг е вид под-
готовка за премахване на замърсяването  
от порите. Химичният пилинг на HydraFacial 
(GlySal) се предлага в три различни варианта: 
за меко, умерено или интензивно въздействие, 
използвани в зависимост от проблемите на 
кожата и желания ефект.

Този етап е за почистване на най-дълбо-
ките замърсявания и регулиране на себума. 
Изчистват   се затворените подкожни коме-
дони. Благодарение на серума Beta-HD, който 
има противовъзпалително и антибактериално 
действие, се прониква дълбоко в кожата и се 
разтварят замърсяванията.

Екстракция за СПРАВЯНЕ 
С ЧЕРНИ ТОЧКИ

Извършва се  антиоксидантна и витаминна 
терапия. Чрез серума се вкарва хиалуронова 
киселина, която е една от най-важните със-
тавки. Комплексът от витамини А и Е, както 
и екстракт от бял чай, съживяват епидер-
миса, стимулират растежа на нови клетки и 
придават еластичност на кожата.

Хидратация за ГЛАДКА 
И СИЯЙНА КОЖА5

Благодарение на специален пептиден дерма-
билдер коктейл се стимулират клетките, про-
извеждащи колаген, за изглаждане на бръчките.

Регенерация за 
АНТИЕЙДЖ ЕФЕКТ
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SKIN MASTER
ПРОЦЕДУРА ЗА ЧИСТА И ЗДРАВА КОЖА

Почистването на лицето с 
ултразвук е деликатна процедура с 
дълбок и ефикасен почистващ ефект на 
порите. Въздействието на ултразвука води 
до дълбоко почистване на кожата от токсини, 
отстранява прекомерното омазняване и 
отпушва мастните жлези. Освен това, 
по време на почистването с ултразвук 
се осъществява микромасаж на кожата и 
заличаване на фините бръчици.

Друг полезен ефект на ултразвук 
пилинга е, че ускорява клетъчното обновяване, 
а младите клетки много по-пълноценно 
усвояват нанесените кремове и маски, 
използвани като ежедневна грижа в домашни 
условия.

Ултразвуковият пилинг не е подходящ 
за пациенти с кожни заболявания – 
витилиго, доброкачествени кожни 
образувания, възпалителни процеси, 
хиперпигментация, златно или платинено 
армиране; при хипертония, сърдечно-
съдови заболявания и през втората 
половина на бременността.

Почистването с ултразвук е 
нетравмираща и напълно 
безболезнена процедура, 
която не оставя следи, зачервявания или 
белези, в резултат на много внимателното и 
нежно въздействие се обновява повърхност-
ният слой на епидермиса, кожата става мека 
и свежа.

Ултразвукът стимулира 
клетъчното обновяване, спо-
собства за дълбокото хидратиране на 
кожата, възстановява клетъчния метабо-
лизъм и осигурява по-дълбоко проникване 
на лечебните козметични препарати. 
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ЛИЦЕ - ШИЯ - ТЯЛО  

Технологията на Venus Concept 
– Venus Legacy™, предизвика 
революция в естетичната 
медицинска индустрия с неин-
ванзивната си технология за 
справяне с целулита и кон-
туриране на тялото; за стягане 
на кожата на лицето и шията.

Venus Legacy™ е първият и единствен 
медицински апарат с FDA сертификат за 
борба с целулита и отпуснатата кожа на 
лицето, шията и тялото, който използва 
технологията 4D™, комбинирайки три 
модерни и изпитани технологии:

• Мултиполярна радиочестота (RF)

• Пулсиращо магнитно поле (PEMF)

• VariPulse™ (VP), с интегриран термометър 

(RealTime Thermal Feedback).

  Съчетанието на трите типа енергии 
прави процедурата уникална и наложи нов 
стандарт в естетичната медицина.

1. Мултиполярна 
радиочестота    (RF)
С мощността си от 150W мултиполярната 
радиочестота (RF) доставя   бърза,  безболез-
нена и плътна топлина в дълбочина. Енергията 
се концентрира само в третираната зона и 
не се разсейва в други части на тялото, под-
ходящо и за пациенти с хормонални проблеми. 

Чрез нагряване на тъканта мембраната на 
мастната клетка изтънява, а аминоки-

селините, от които се състои маст-
ната клетка, се пропускат през нея, 
намалявайки обема си. Загряването 
синтезира произвеждане на колаген и 
еластин за по-гладка и по-еластична 

кожа.

VENUS LEGACY 
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Пулсиращите електромагнитни полета 
стимулират по-доброто кръвоснабдяване 
на третираната зона, където клетките 
се насищат с кислород. Радиочестотата 
стимулира директно фибробластите, а 
електромагнитните импулси предизвикват 
тяхната пролиферация чрез освобождаването 
на FGF-2 хормон. Фибробластите произвеждат 
нов колаген и еластин в третираните зони, 
стимулира се процесът на ангеогенеза, а 
притокът на кръв се подобрява.

2. Пулсиращо магнитно поле 
(PEMF)

3. VariPulse™ (VP), с 
интегриран термометър 
(RealTime Thermal Feedback).

Резултати за зона лице, 
шия и деколте : Резултати за зона тяло :

Технологията VariPulse™ регулирано импулсно 
прониква дълбоко в тъканите и стимулира 
кръвообращението. Потокът на кръв в 
третираната зона се подобрява, а витамини, 
минерали и кислород достигат по - лесно до 
клетките. Създават се нови кръвоносни съдове 
и дермални фибробласти. Фибробластите 
на свой ред увеличават колагеновите и 
еластиновите фибри. Именно новият колаген 
и еластин правят кожата по - стегната и 
водят до заличаване на бръчките.

• Намалява видимите бръчки

• Стяга и изглажда кожата

• Редуцира двойната брадичка

• Тонизира кожата

• Намалява торбичките около 

очите

• Повдига зоната около очите, 

скулите, веждите

• Оформя контура на лицето, 

скулите, шията и деколтето

• Редуцира целулита

• Оформя тялото

• Намалява обиколката на 

третираните зони

• Стимулира производството на 

колаген и еластин в кожата
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EXIMIA HR77 е иновативното решение, което 
гарантирано намалява мазнините, подобрява 
кислородната наситеност, отстранява 
излишните сантиметри, моделира и стяга 
тялото, премахва целулита, тонизира и 
подмладява кожата и тъканите. Уникална 
мултифункционална система, разработена 
от лекари за лекари

EXIMIA разработи съвършения неинвазивен 
инструмент, който дава убедителни резултати 
дори само след една седмица.

EXIMIA HR77
EВОЛЮЦИЯ НА СЪВЪРШЕНСТВОТО

Оформянето на тялото в бъдеще няма 
да  става по хирургичен път. EXIMIA HR77 
е перфектното решение за тези, които     

искат да са здрави и красиви.

Процедурата е подходяща за всякакъв тип 
кожа, дава почти незабавни резултати и е 
абсолютно безопасна. Освен ефикасна, има и 
дълготраен ефект благодарение на факта, че 
ускорява естествената способност на 
кожата да синтезира нов колаген.

•  MyTouch

•  Multipolar Laserporation 

•  Endoradiomag

•  Microdermolift

•  Radiolift
Позволява да се създаде реалистичен 3D аватар 
на тялото на пациента и демонстрира не само 
индивидуалната стратегия за оформяне, а и 
поетапните резултати от терапията

Подобрява тонуса на кожата и я подготвя 
за следващата стъпка с нежна ексфолиация, 
която отстранява мъртвите клетки, за да 
гарантира естественото насищане на кожата 
с кислород и подмладяването є.

Патентована терапия, която активира 
процеса на емулгиране на мастните клетки, 
благодарение на лазерното активиране 
на митохондриите и вътреклетъчното 

Патентована ендодермална технология с 
четиристепенен масаж, с която могат да 
се третират дори най-трудно достъпните 
части на тялото. Уникалната въртяща се 
глава засилва ефекта и резултата от про-
цедурата. Радиочестотната част от проце-
дурата е отговорна за незабавния лифтинг 
ефект.

Мултиполярната радиочестотна терапия 
ефективно намалява бръчките, като 
същевременно тонизира кожата и осигурява 
така необходимия лифтинг ефект, в резултат 
на което кожата едновременно се подмладява 
и стяга.

инжектиране на активни липолитични молекули 
с нулеви вреди за кожата и тъканите.

EXIMIA HR77 – Цялостна 
терапия за лице и тяло
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Candela 

Gentle Max Pro Laser
 Gentle Max Pro е интегрирана платформа за естетични 
корекции. Единствена по рода си, тя доставя най-голямото 
разнообразие от процедури – от лазерна епилация за всички 
фототипове кожа до премахване на пигментни и васкуларни 
лезии.

Gentle Max Pro е александритен лазер 
за перманентна епилация и един от най-мощ-
ните и ефективни апарати за епилация на 
световния пазар. С дължина на вълната от 
755 ηm и милисекундна продължителност на 
импулса има най-дълбоко проникване и абсор-
бция на меланина в тази дължина на светлин-
ната вълна, дори в най-дълбоко разположените 
космени фоликули. Подходящ е за обработване 
на по-големи площи, както и на светла до 
матова кожа.   
  

Gentle MAX Pro  премахва    окосмя-
ването по селективен начин, атакувайки кос-
мите в анагенна фаза на растеж (моментът, 
когато могат да се унищожат ефективно). 
Импулсите на лазера се привличат от пиг-
мента на космения фоликул – меланинът. Той 
се превръща в техен проводник, като отвежда 
импулсите до корена на косъма и го унищо-
жават чрез силно нагряване.

Лазерната терапия Gentle YAG Pro премахва 
съществуващите капиляри, но не предо-
твратява появата на нови, която най-често 
е генетично и/или хормонално обусловена. В 
тези случаи е необходимо периодично трети-
ране (обикновено през период от 1-5 години)

Апаратът е много бърз, което го прави 
безопасен и безболезнен, защото импулсите се 
изпращат мигновено към космените фоликули. 
При него не се използва контактен гел, вместо 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРЕДИМСТВА:

• Премахва пигментни лезии

• Подобрява увредената от слънцето 

кожа

• Заличава старчески петна и лунички

• Елиминира васкуларни лезии

• Третира капиляри

• Заличава бръчки

• Премахва хемангиоми

това, разполага с охлаждаща система 
на накрайника, която прави процедурата 
безболезнена.
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Candela Syneron CO2re laser

 CO2RE е последно поколение фракционен въгледвуо-
кисен лазер от Syneron-Candela, който намалява бръчките, 
пигментациите, белезите и подмладява кожата както повърх-
ностно, така и в дълбочина. Допълнително стимулира обра-
зуването на нов колаген в кожата, което допринася за про-
дължителния ефект на терапията.

Лазерът CO2RE е аблативен лазер. Излъчва 
светлина с дължина на вълната 10 600 ηm, 
която се абсорбира от вътреклетъчната 
вода с минимално разсейване на енергията. 
Високоинтензивният лъч се фокусира в малка 
по размери зона от кожата и може да изреже 
като скалпел и да осигури прецизна тъканна 
деструкция (разрушаване) на патологичните 
изменения, без да засегне околната здрава 
кожа.

CО2RE лазерът се използва в 
три режима на работа:

Процедурата е ефeктивна не 
само при различни кожни 
дефекти, но и при:

• Отстраняване на доброкачествени кожни 

тумори 

• Бръчки

• Пигментации

• Белези от акне

• Подмладяване на кожата

• Бенки

Чрез премахване на увредената кожа 
намиращите се в дълбочина клетки изграждат 
нова тъкан с гладка повърхност.

• Фокусиране – за изрязване на кожни тумори 

без кървене

• Дефокусиране – за отстраняване на 

повърхностните слоеве

• Пулсов режим – за ресърфейсинг на кожата 

на лицето
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Palomar laser 
ФОТОЕПИЛАЦИЯ

Фотоепилацията с Palomar е съчетание 
от максимална мощност и ефективност, 
безболезненост и безопасност. Гарантира 
гладка и нежна кожа без нежелано окосмяване 
в кратки срокове и без риск от изгаряне и 
хиперпигментация.

Броят и продължителността на необходимите 
процедури за постигането на максимален 
ефект зависят от типа косми и зоната за 
обработване.

Лазерните процедури за третиране на стрии, 
белези, пигментация и розацея използват 
фракционната лазерна система 
от ново поколение Star Lux 500 
на американската компания 
Palomar Medical technologies. 
Palomar Star Lux 500 e метод за лечение нa стрии с 

Използваната система Palomar 
Lux Y е ефективна за премахването както 
на тъмни и плътни, така и на тънки и светли 
косъмчета, а дори и на такива, приличащи на 
мъх. Фотоепилацията Palomar е 
с висока степен на комфорт и 
ефективност, защото всички параметри 
се настройват индивидуално за всеки клиент, 
като се отчита типът кожа и цветът на 
косъма. Специалната охлаждаща технология 
гарантира процедура без болка.

Свежият колаген изтласква на повърхността 
съединителната тъкан, от която са образувани 
стриите.

  
 
 

Същият принцип на действие осигурява 
доказана ефективност и за отстраняване на 
белези от различен характер (следоперативни, 
от акне, изгаряне), хиперпигментации и 
розацея.ТРЕТИРАНЕ НА СТРИИ, БЕЛЕЗИ, 

ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ И РОЗАЦЕЯ

Не е необходим период за възстановяване. 
Нужно е използването на слънцезащитен крем с 
максимално висок фактор за предотвратяване  
появата на хиперпигментация.

клинично доказани резултати. Ефективността 
му се дължи на високоинтензивните лазерни 
микролъчи, които проникват на дълбочина до 
1 mm в кожата и така осигуряват възможно 
най-висока ефективност на процедурата. 
В резултат се задейства механизъм за 
естествено възстановяване на тъканите 
и интензивно образуване на нови колагенни 
влакна в зоната на стриите.

Ефектът е видим още след 
първата процедура, а пълният 
курс на лечение гарантира 
здрава и гладка кожа.
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"Винаги поставям летвата високо горе! Победата не идва 
сама - трябва  аз да ида при нея! Защото знам,че човек е 
резултат от това, което е направил през живота си!"

 "I have always set the bar high up!  Victory does not come on 
its own, I have to go to it! Because I know that the man is a 
result of his achievements in life!"

- д-р Мадлен Кокева

- d-r Madlen Kokewa



"От 2007-а година, доктор 
Мадлен Кокева е моят 
естетичен дерматолог...
Мисля,  че следите на времето, 
които тя отнема от лицето ми, 
ме държат млад и отвътре:)
Благодаря, доктор Мадлен!"

МИРО MIRO
Певец Singer

"Dr. Kokeva has been my esthetic 
dermatologist since 2007... 
I am convinced that the age signs 
she removes from my face, keep 
me young inside :)
Thank you, Dr. Madlen!"

снимка: личен архив



"Не съм от най-суетните, но да 
се събуждаш всяка сутрин и да 
си доволен от това, което 
виждаш в огледалото е 
прекрасно чувство.Срещата 
ми с д-р Кокева ме направи 
спокойна за това ,какви следи 
ще остави времето върху 
лицето ми. Искрено благодаря!"

"Vanity is not my thing but what a 
wonderful feeling it is to wake up 
every morning, look in the mirror, 
and be happy with what you see. 
My meeting with Dr. Kokeva has 
relieved me from the anxiety 
about the signs of aging that time 
will eventually leave on my face. 
Thank you very much!"

АЛЕКС РАЕВА ALEX RAEVA
SingerПевица

снимка: личен архив



МАРИЯ ИГНАТОВА MARIA IGNATOVA

''Благодаря на д-р Кокева и 
целия екип на Magic line за 
грижата, вниманието и 
отношението. Мярката и 
усещането за естетика са в 
основата на вашия 
професионализъм. Да запазиш 
индивидуалността, в стремежа 
към съвършенство е онова, 
което ви прави различни. Имате 
моето доверие и 
признателност.''

"Many thanks to Dr. Kokeva and 
to the whole Magic Line team for 
their care, attention, and 
approach. The sense of propor-
tion and the feeling for esthetics 
lie at the base of your profession-
alism. Preserving one's individuali-
ty and the strive for perfection are 
the things that make you differ-
ent. You have my trust and grati-
tude."

Телевизионен водещ,  
актриса

TV host, actress

снимка: личен архив



       Madlen Algfari
Writer, psychotherapist      

"I admit that I visited Dr. Madlen Kokeva 
because we have the same name. Natu-
rally, she was recommended by a friend. I 
have placed myself in her hands for more 
than two years now because of her 

"Дойдох при д-р Мадлен Кокева, 
признавам си, заради еднаквото ни 
име. Разбира се, имах и 
препоръка от приятелка. Оставям 
се в ръцете й вече повече от две 
години, заради 
изключителното й 
човешко и 
професионално 
отношение. Заради много 
премерения й подход в 
грижата за външния вид. 
Заради атмосферата в центъра - 
оазис на мило отношение, усмивки, 
грижа и компетентност. Заради 
стремежа й да е винаги "в час" с 
новостите в науката. Заради чувството 
за сигурност и доверието, което ми 
създава и като човек, и като 
професионалист! Със същата 
увереност я препоръчвам на познати 
и приятели, които вече ми благодарят, 
че съм ги насочила към Magic line. А и 
на себе си съм благодарна, че в 
забързаното ми ежедневие, реших да 
си подаря това безценно време и 
внимание към себе си, което дълго си 
дължах и от което няма да се откажа, 
благодарение на магьосниците от 
Мagic line." 

exceptional personal and professional 
attitude. Because she has a very atten-
tive approach to the care for one's 
personal appearance. Because of the 
overall atmosphere in the center - an 
oasis of kindness, smiles, care, and pro-
fessionalism. Because of her striving to be 
abreast of all new scientific discoveries. 
Because of the feeling of safety and trust 
that she has created in me both as a 
person and professional! I am confident 
to recommend her services to friends 
and acquaintances who have already 
expressed their gratitude for having sent 
them to Magic Line. I am also thankful to 
myself because, in my hasty daily rou-
tine, I decided to give myself with this 
precious time and attention, which I 
needed badly and owed myself for long 
and which I am not giving away now 
because of the magicians at Magic 
Line."

Мадлен Алгафари
Писател, психотерапевт

снимка: Момчил Христов за списание INTRO
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About a promise fulfilled...

— Dr. Madlen Kokeva

Life is dynamic and we have to be quick and flexi-
ble in offering combined methods with lasting ef-
fect, without any risks and complications. What is 
important for me is to find the connection between 
symmetry and proper modelling, which should cor-
respond to the patient’s nature and genetics.

"   

"

Established in 2005, Magic Line dermatology center has accepted the challenges 
of the modern world with the dedication and enthusiasm of its expert team to 
establish the newest world tendencies, to work with the highest quality products 
and equipment produced by respected international companies.   
The prestige of Magic Line is connected with its founder and owner, Dr. Madlen 
Kokeva, one of the most outstanding specialists in the field of esthetic medicine. 
She has completed numerous specialization courses in leading world derma-
tology clinics in Boston (the USA), Paris (France), Moscow (Russia), Beirut (Leb-
anon), Odessa (Ukraine) holding the belief that the desire to strive for the best is 
not a whim.
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Blaga Petrova 

   Kristin Koleva 

Maria Neshova

Angela Georgieva Victoria  Ruseva 

Rehabilitation therapist Kinesiotherapist

Medical rehabilitation 
therapist,   
Ergotherapist

Receptionist and 
coordinator

Receptionist and 
coordinator

Ability is what you're capable of doing. Motivation determines 
what you do. Attitude determines how well you do it.

" "
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The appearance should be allusive, not 
demonstrative. It should be maximally nat-
ural and sensual but not vulgar. I am con-
vinced that the esthetic form should be 
continuation of the natural beauty and this 
is the key to the art.

— Dr. Madlen Kokeva

"   

"   
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Dermal fillers

HYALURONIC ACID is an effective and safe 
product, it is an extremely valuable skin com-
ponent, which hydrates and tones the skin. It 
is a powerful hydrating agent.

It has many functions – from skin elasticity to bone 

lubrication. It plays an essential role in the trans-

portation of nutrients and regulation of the water 

balance in the skin. Hyaluronic acid is a major skin 

component keeping the skin hydrated, healthy, and 

elastic. In the course of aging, the skin loses hyal-

uronic acid. It is subjected to many external influ-

ences, which daily change its structure and make it 

lose density:

• Intensive exposure to sunlight

• Pollution

• Unhealthy diet

• Lack of sleep

• Smoking

• Stress

Dermal fillers are used to:

• Fill in superficial and deep wrinkles 

• Contour the nose, cheek bones, chin, and face

• Fill in different scars such as acne scars

• Contouring and augmenting lips

• Lift eyelids and improve the general hydrobalance 

of the skin

The modern tendencies in the esthetic medicine 
focus on an overall approach in facial structuring and 
not just on filling individual wrinkles.

In dermatology, the hyaluronic acid is used for dif-
ferent esthetic corrections and has established itself 
as the most popular dermal filler, which is highly 
biocompatible and has been approved by the FDA.
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Botulinum toxin is a neurotoxin 
– it is a synthetized protein from the Clostridium Bot-
ulinum bacteria. The protein of the bacteria is very 
toxic and in very small doses it can block the impulse 
from the neuron to the muscle fiber. This leads to 
muscle relaxation as the muscle is not contracted 
and the skin does not form wrinkles. The injection of 
the botulinum toxin in the muscles cannot cause a 
negative reaction in the body if the used products are 
licensed.

Magic Line – Sofia Dermatology 
Center works with officially registered in Europe 

Depending on the muscle type, the effect of the pro-
cedure can last from 4 to 6 months. The muscle 
tone is different for different people, i.e. the strength 
of muscle contraction and the dose is administered 
individually depending on the muscle indicators.

BOTULINUM TOXIN IS CONSIDERED THE MOST EFFECTIVE NON-SUR-
GICAL METHOD FOR THE TREATMENT OF MIMIC WRINKLES.

Injected in different parts of the face and neck, the 
toxin decreases and even eliminates visible lines and 
wrinkles because it relaxes the underlying mimic mus-
cles, which improves the esthetic appearance of the 
face and erases the signs of fatigue and skin aging. 
  When can it be injected?

BOTOX

• Dynamic wrinkles

• Treatment of hyperhidrosis – intensive sweating 

of armpits, palms, and feet.

botulinum toxin products accompanied by a quality 
certificate, composition and concentration, and clin-
ically tested.
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INSTANT LIFTING

The E-Two device for radiofre-
quency lifting combines two of 
the latest technological innova-
tions by the international com-
pany Syneron-Candela – Sub-
lime and Sublative.

The Sublime technology is an 
infrared and radiofrequency non-surgical lifting, 
which means a non-ablative (without burning of the 
skin) rejuvenation method.  

Sublative is fractional radiofrequency, which 
regenerates the skin. It stimulates dermal fibroblasts 
to synthesize new collagen and elastin fibers.   
The combination of the two technologies success-
fully fights series of skin conditions.

• Overall skin regeneration and revitalization
• Wrinkle smoothing
• Contour tightening and lifting
• Scar reduction

• Stretch marks elimination

After treatment course pre-
scribed by Dr. Madlen Kokeva, 
the patient may expect the fol-
lowing results:

E-Two

The simultaneous action of the two technologies 
provokes controlled heating in the dermis, leading to 
stimulation of the fibroblasts and production of new 
collagen for healthier, tight, and soft skin.
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100% bicompatibility, 
full resorption of the 
thread and min-
imal risk for allergic 
reactions.

MESOTHREADS - THEADLIFTING
Threadlift is a new esthetic method for augmentation, strength-
ening, and lifting of loose tissue by sterile and bioresorbable 
mesothreads. The purpose is full or partial lifting and 3D facial 
and body modelling.

Mesothreds are produced from entirely bioresorb-
able, biocompatible, inert, and sterile materials. In 
most cases, the substance is polydioxanone. It is 
resorbed completely 180 to 240 days after the pro-
cedure to water and CO2 and is eliminated through 
the skin by natural metabolic processes. Controlled 
and natural resorption activates the neocolagenesis 
– a process leading to the formation of new and 
healthy collagen fibers.   

• Modelling of face, neck, decol-

lete, and upper arm

• Fresh and smooth look

• Smoothing of wrinkles on the face, 

neck, and arms

RESULTS:

Special needles make the insertion of the meso-
threads safe and painless. The threads revitalize 
the skin and improve its tone and brightness.

The results are visible right after the insertion, while 
the lifting and contouring effect is being revealed 
in 6 months. The treatment augments the connec-
tive tissue, shapes the contours of face and body, 
stimulates collagen production in the skin, activates 
reconstructive processes, raises blood microcircu-
lation, and improves muscle tone.

• Reduction of volume – modelling of the abdomen

• Reduction of cellulite deposits
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Plasmolifting
THE MECHANISM FOR THE RESTORATION OF HEALTH AND YOUTH 
IS HIDDEN IN OUR BODY - PRP

The secret to rejuvenation is hidden in our blood and is a 
part of our nature, which has taken care to set a self-re-
generation mechanism in every living organism. The core 
of the issue lies in the small blood cells – the thrombocytes, 
which contain specific proteins capable of stimulating 
cellular renewal.

• Improves skin regeneration

• The skin becomes more hydrated, elastic, and 

toned

• Anti-age effect

• Removes pigment spots

Effect:

Plasmolift means
injection of plasma in the superficial or deeper skin layers, 
which triggers the process of cell renewal. Since the throm-
bocyte plasma is derived from the patient’s own blood, it is 
entirely biocompatible and all immunogenic and allergic 
reactions are avoided. Any chances of rejection are also 
avoided. 

Plasmaolifting is based on the principles of the 

PRP-therapy (Platelet Rich 
Plasma). Elements isolated in the plasma 
are being used: hormones, proteins, and vitamins, 
which together with the thrombocytes accelerate 
tissue regeneration and cellular renewal.
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MESOTHERAPY

Developed in France in the 50s of the last century. 
It has been used successfully for years in hospitals 
and universities for the treatment of the bone-joint 
system, disorders of the peripheral blood vessels, 
etc.

MESOTHERAPY IS A CLASSICAL MEDICAL METHOD.

The method consists of the local attack on the prob-
lematic zone by a cocktail of vitamins, minerals, 
microelements, organic acids, extracts from herbs 
extracts, biotechnological products, etc. according 
to the patient’s individual needs.
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• Effectively rejuvenates the skin

• Restores skin elasticity through the stimulation of 

the production of collagen and elastin

• Improves circulation

• Accelerates metabolism

• Stimulates the development of new cells

MESOTHERAPY MEANS LOCAL 
TREATMENT THROUGH SUPERFI-
CIAL INJECTIONS IN PROBLEM-
ATIC ZONES WITH DIFFERENT 
PURPOSES:

MAJOR ADVANTAGES:

Mesotherapy provides the necessary biologically 
active ingredients directly to the skin cells thus 
extending the effect and cellular rejuvenation. Once 
injected into the skin, the healing preparations take an 
active part in the synthesis of collagen and elastin and 
reconstruct the skin structure from the inside, smooth 
out wrinkles, restore tone, brightness, and the healthy 
complexion.    
   
  

Mesotherapy is suitable for 
people of different ages but it is 
most effective for the first signs 
of aging in order to postpone 
the aging process.

• Tightening and rejuvenation of 
loose skin on face, body, neck, 
decollete 

• In cases of wrinkles and stretch 
marks 

• For the treatment of acne and hair 
loss

• Sports traumas and problems with 
joints

• As well as for the disintegration of 
cellulite and fatty deposit
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CHEMICAL PEELS 
Chemical peel is a non-surgical manipulation, which removes 
the superficial layers of the skin by organic acids of different 
potency. The purpose is controlled change of the skin appear-
ance through the regeneration of new epidermis.

The practice shows that the patients who do this 
procedure want to postpone the signs of skin aging, 
to restore lost skin hydration, tone, and brightness, 
to erase fine lines, and to bring back the elasticity 
of the skin.

Another major group of patients with similar derma-
tological problems or with consequences of such 
problems turns to the chemical peels at a certain 
stage of their treatment program according to the 
recommendation of their dermatologist. Most often, 
these patients treats acne scars, hyperpigmenta-
tion, multiple actinic keratosis, flat warts, and photo 
damage.

Depending on the physical and chemical 
properties of the agent, the peels are of three 
types: superficial, medium, and deep.

The experienced dermatologist can determine the 
exact treatment scheme and the frequency of the 
procedures by observing the skin reaction. As a 
rule, the more superficial the peel is, the more pro-
cedures are needed.

Superficial peels affect the uppermost epi-
dermal layers of the skin and most often consist of 
glycolic acid, mandelic acid (MA) or salicylic acid 
(SA) in different concentrations. 

Medium peels affect a deeper layer of the 
epidermis. They most often consist of trichloroacetic 
acid (TCA) in different concentrations – usually 20 to 
35%. They erase fine wrinkles and some acne scars 
become less visible. These peels cannot improve 
deep wrinkles and furrows. 
Deep peels contain an agent called phenol. 
Phenols damage the deeper layers of the derma. 
These peels are strong and are suitable for the treat-
ment of severe photo aging and wrinkles. The deep 
peels offer the highest stage of improvement but 
they require long recovery time and bear the highest 
risk of complications such as scars and hyperpig-
mentation.
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BIOREVITALIZATION
BRINGING THE SKIN TO LIFE IN A BIOLOGICAL WAY

This dermatological procedure improves skin quality 
through the stimulation of skin’s own biological 
processes. It improves cellular activity, accelerates 
metabolism, neutralizes free radicals, and normal-
izes tissue breathing. This reduces the number and 
the depth of the wrinkles and the fine lines disappear 
completely. The skin becomes healthy and restores 
its natural glow.

BIOREVITALIZATION IS 
APPLIED IN THE FOLLOWING 
CASES:

• Reduced skin elasticity and thickness

• Dry and dehydrated skin

• Fine lines 

• Grayish tan and tired skin

• Preparation before esthetic procedures, surgery 

as well as in combination with other proce-

dures for better results 

• After invasive procedures

• Before intensive sun exposure; after sunburn

• After childbirth

The results are :

• Smooth and soft skin

• Healthy complexion

• Strengthened elasticity

• Recovery of damaged skin after burning

• Flattening of scars

• Elimination of skin defects
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Acleara® anti-acne therapy

SYSTEM

Аcleara® device is the first cooling system 
approved by the FDA for the treatment of different 
types of acne – from mild to moderate inflammatory 
comedonal and pustular acne in all skin types.

Light vacuum clears the pores and extracts the 
accumulated secretions of the sebaceous glands 
called sebum. The light source heats the sebaceous 
glands and activates the skin through pulses of fil-
tered light in order to destroy naturally the bacteria, 
which cause the acne, and to reduce the production 
of sebum.

Acleara® is a revolutionary 
therapy against acne, 
which combines the effect 
of modern vacuum tech-
nology with filtered 
broad-spectrum light.

RESULT:
• tight pores, cleaned from sebaceous 

accumulations, dead cells, and bacteria

The therapy offers a high level of hygiene and com-
fort – no anesthesia or ice gels are applied. After 
the procedure, the doctor applies hydrating and sun 
protection creams.

ACNE CLEARING
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3. INTRACEUTICALS OPULENCE 
– bleach therapy
This therapy is a powerful antioxidant. It is based 
on the intradermal penetration of serums with active 
bleaching ingredients with the help of a low-pressure 
oxygen stream. The serums contain hyaluronic acid, 
alpha-arbutin, vit. C, A, and E. The therapy also has 
a hydrating effect. It is beneficial for pigmentation 
in depth, dark eye circles, sunburn spots, and hor-
monal pigmentation. It makes the skin complexion 
radiant and smooth. The bleaching effect is achieved 
without any flaking, redness, edema or discomfort.

2.  INTRACEUTICALS CLARITY 
– anti-acne

The therapy is suitable for young problematic 
skins (teenagers) and for adults with hormonal 

problems. Its 
action is in depth – 
it regulates sebum, 
has anti-come-
donal, anti-bacte-
rial, and hydrating 
effect. The therapy 
is a powerful tool 
for fighting acne. It 
clears out pustules 
and calms the skin.

1. INTRACEUTICALS REJUVE-
NATE – Rejuvenation and deep 
hydratation therapy

INTRACEUTICALS technology is completely new 
and allows treatment of upper and lower eye lid as 
well as the entire periorbital area. The advantages of 
the oxygen mesotherapy is that it is non-invasive but 
the effect is significant.

INTRACEUTICALS therapy is a powerful antioxidant. It is based 
on the intradermal penetration of a stream of low-pressure 
oxygen and hydration with a 95% pure hyaluronic acid and a 
multivitamin complex. 

INTRACEUTICALS

Oxygen enrichment of the derma with hyaluronic 
acid and a multivitamin complex (aloe vera, green 

ea, vitamins A, E, and 
C). The therapy imme-
diately smooths out 
facial complexion, fills 
in fine wrinkles, calms 
inflammations, lightens 
dark circles and calms 
swollen eyelids.  
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COLLAGEN THERAPY
Collagen is the most important protein in the body and a major 
component of the connective tissue. It is related to the skin 
condition, the eyeballs, the bones, hair, and nails.

According to the most recent studies, the state of 
the human collagen determines the biological age. 
Apart from being the perfect cosmetic agent, the 
collagen also has healing properties. It causes no 
allergies, irritations and has no side effects.

• The age wrinkles are eliminated

• The degradation of elastin is stopped

• The skin condition is improved – pigmentation, 

elasticity, hydration 

• Comedones, youth acne, and rosacea are elimi-

nated

• It accelerates the process of healing after plastic 

surgery, invasive peels, dermabrasion

• Effectively heals sun burn

Natural collagen is a transdermal 
gel. Applied to the skin, it does not stick to the 
collagen fibers. It does not penetrate into the fibro-
blasts. Reaching the epidermal barrier, it is disinte-
grated into amino acids – the same amino acids, 
which constitute the human collagen. It enriches 
with amino acids and vitamin C the extracellular 
space at all skin layers and activates the fibroblasts.

The skin is illuminated right after the first procedure 
and the body begins to produce collagen at accel-
erated rate. When under stress, the body consumes 
collagen from the reserves and this is the reason for 
the first signs of aging. 

Results from the collagen ther-
apy:

Collagen is not a remedy for all diseases but when 
used regularly, it has a tremendous effect on a 
number of pathologies and disorders.
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It consists of vacuum and special serums and is 
based on Vortex technology. Liquid and air are 
whirled like a tornado, which makes the serums 
penetrate deeply into the skin and help for its clear-
ance and regeneration.

A NEW GENERATION TECHNOLOGY FOR A COMPLEX 
FACIAL CARE.

HYDRAFACIAL

• Removal of comedones and black spots

• Hydration

• Acne and rosacea

• Smoothing of fine lines

• Pigment spots

• Under eye sagging

• Sunburn

• Detoxication

• Uneven complexion

• Oily skin with expanded pores, lack of 

density.

The therapy is effective in the 
following cases:
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HYDRAFACIAL

1Exfoliation for 
CLEANING

Different spiral nozzles are used at every HydraFa-
cial stage. They ensure smoothing and rejuvenation 
of the epidermis, eliminate pigmentation, regenerate 
the skin, improve microcirculation and lymphatic 
drainage.

2

3 4

Chemical peels for DEEP 
EFFECT

The chemical peel is a kind of preparation for the 
elimination of the accumulated dirt in the pores. 
HydraFacial (GlySal) chemical peel is offered in 
three different variants: for mild, moderate or inten-
sive treatment depending on the skin condition and 
desired results.

This stage is for the cleaning of the deepest dirt and 
regulation of the sebum. The closed subcutaneous 
comedones are extracted. Beta-HD has anti-inflam-
matory and anti-bacterial effect. It penetrates deeply 
into the skin and dilutes the dirt.

Extraction of 
BLACK SPOTS

Antioxidant and vitamin therapy. Hyaluronic acid, 
which is one of the most important constituents, is 
injected through a serum. Vitamin A and E complex 
as well as the white tea extract revitalize the epi-
dermis, stimulate the growth of new cells, and bring 
elasticity to the skin

Hydration for SMOOTH 
AND RADIANT SKIN5

The collagen-producing cells are stimulated by 
a special peptide Dermabuilder. The wrinkles are 
smoothed out.

Regeneration for 
ANTI-AGE EFFECT

HYDRAFACIAL IN 5 STEPS
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SKIN MASTER
PROCEDURE FOR CLEAN AND HEALTHY SKIN

Another beneficial 
effect of the ultrasound peel is 
that it accelerates cellular renewal and 
the new cells are much more recep-
tive to applied creams and masks 
used as a home care.

Ultrasound facial cleaning is a delicate procedure with a deep 
and effective cleansing effect on the pores. The ultrasound deep-
ly removes toxins from the skin as well as excessive sebum and 
unclogs sebaceous glands. Apart from that, the ultrasound clean-
ing makes a micro massage on the skin and eliminates fine wrin-
kles.

Ultrasound stimulates 
cellular renewal and deep 
skin hydration; it restores cellular 
metabolism and ensures deeper pene-
tration of the healing cosmetic prepa-
rations. The ultrasound cleaning is a 
non-traumatizing and painless proce-
dure, it leaves no traces, redness or 
scars. The impact is very delicate and 
gentle; it regenerates the upper epi-
dermal layer. The skin become soft and 
fresh.

The ultrasound peel is not suitable for 
patients with skin disorders like vitiligo, 
benign skin formations, inflammations, 
hyperpigmentation, gold or platinum skin 
reinforcement; in cases of hypertonia, 
heart diseases and during the second 
half of pregnancy.
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FACE - NECK - BODY

• Multipolar radiofrequency (RF)

• Pulsating magnetic field (PEMF)

• VariPulse™ (VP) with an integrated thermometer 

(RealTime Thermal Feedback).

The combination of the three energy types makes 
the procedure unique and has established a new 
standard in the esthetic medicine.

1. Multipolar radiofrequency 
(RF)

150W of multipolar radiofrequency (RF) delivers 
fast, painless, and dense heat in depth. The energy 
is concentrated in the treated zone and is not dis-
persed to other parts of the body. The therapy is 
suitable for patients with hormonal problems. By 

heating the tissues, the membrane of the fat cell 
becomes thin and the amino acids, which 

constitute the fat cell, can pass through it, 
thus reducing volume. The heat promotes 
collagen and elastin synthesis for smooth 
and elastic skin

VENUS LEGACY 

Venus Concept – Venus Legacy™ 
technology is a breakthrough in 
the esthetic medicine. А non-inva-
sive technology for the treatment 
of cellulite, body shaping and for 
the tightening of face,neck and 
body skin.

Venus Legacy™ is the first and only FDA certified 
medical device for the treatment of cellulite and 

facial, neck, and body skin laxity, which uses 4D™ 
technology combining three modern and 
tested technologies:
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The pulsating electromagnetic fields stimulate the 
blood flow to the treated zone where the cells are 
saturated by oxygen. The radiofrequency directly 
stimulates fibroblasts, while the electromagnetic 
impulses cause their proliferation through the 
release of FGF-2 hormone. The fibroblasts pro-
duce new collagen and elastin in the treated zones. 
The process of angiogenesis is stimulated and the 
blood flow is improved.

2. Pulsating magnetic field 
(PEMF)

3. VariPulse™ (VP) with an 
integrated thermometer (Real-
Time Thermal Feedback).

FACE-NECK-DECOLLETE BODY

VariPulse™ technology penetrates deeply into the 
tissues through a regulated pulse and stimulates 
blood flow. The blood flow in the treated area is 
improved, while the transportation of vitamins, min-
erals, and oxygen to the cells is facilitated. New 
blood vessels and dermal fibroblasts are created. 
The fibroblasts increase collagen and elastin fibers. 
The new collagen and elastin make the skin tighter 
and eliminate wrinkles.

RESULTS:

• Reduces cellulite

• Shapes the body

• Reduces the circumference of the treat-

ed zone

• Stimulates the production of collagen 

and elastin in the body

• Reduces visible wrinkles

• Tightens and smooths skin

• Reduces double chin

• Tones the skin

• Reduces sagging under the eyes

• Lifts the zone around the eyes, 

cheeck bones, and eye brows

• Shapes cheeck bones and the 

contour of face, neck, and decol-

lete
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EXIMIA HR77 is an innovative solution that 
guarantees fat reduction, improves oxygen con-
centration, removes extra centimeters, shapes and 
tightens the body, eliminates cellulitis, and tones 
and rejuvenates skin and tissues. A unique multi-
functional system developed by doctors for doc-
tors.

EXIMIA HR77 is the perfect solution for all 
who want to be healthy and beautiful.   

EXIMIA has developed the perfect non-invasive 
instrument, which gives satisfying results for no 
more than a week.

EXIMIA HR77
EVOLUTION OF PERFECTION

THE FUTURE OF BODY SHAPING WILL NO 
LONGER DEPEND ON SURGERY

The procedure is suitable for all skin types. It is 
safe and shows immediate results. It is efficient 
and the effect is lasting because it accelerates the 
natural ability of the skin to synthetize new colla-
gen.

•  MyTouch

•  Multipolar Laserporation 

•  Endoradiomag

•  Microdermolift

•  Radiolift

The procedure is suitable for all skin types. It is 
safe and shows immediate results. It is efficient 
and the effect is lasting because it accelerates the 
natural ability of the skin to synthetize new collagen

Improves skin tone and prepares the skin for the next 
step by gentle exfoliation, which removes dead cells 
and guarantees natural oxygen saturation and skin 
rejuvenation.

An effective patented endodermal technology con-
sisting of 4-staged massage, which can treat even 
the most hardly accessible parts of the body. The 
unique rotating head increases the effect of the 
procedure. The radiofrequency part is responsible 
for the immediate lifting effect.

The multipolar radiofrequency therapy effectively 
reduces the appearance of wrinkles, tones the skin, 
and ensures the needed lifting effect thus rejuve-
nating and tightening the skin

The patented Multipolar Laserporation therapy acti-

vates the process of emulsification of the fat cells 
due to the laser activation of mitochondria and to 
the intercellular injection of active lipotytic mole-
cules, which are harmless to the skin and tissues.

EXIMIA HR77 - Complete 
therapy for face and body 
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Candela 

Gentle Max Pro Laser
Gentle Max Pro is an integrated platform for esthetic corrections. 
Its uniqueness is in that it delivers the highest range of procedures 
– from laser hair removal for all skin phototypes to the removal of 
pigment and vascular lesions.

Gentle MAX Pro laser therapy eliminates 
the existing capillaries but it does not prevent the 
formation of new ones because this is most fre-
quently due to genetic and/or hormonal reasons. 
Periodic treatment (normally every 1-5 years) is 
recommended.

The device is very fast, which makes it safe and 
painless because the pulses are directed imme-
diately to the hair follicle. No contact gel is used 
because the handpiece is equipped with a cooling 
system, which makes the procedure painless.

ADDITIONAL ADVANTAGES :

• Removes pigment lesions

• Improves sun damaged skin

• Eliminates age spots and freckles

• Eliminates vascular lesions

• Treats capillaries 

• Erases wrinkles

• Removes hemangioma

Gentle Max Pro is an Alexan-
drite laser for permanent hair removal and is 
one of the most powerful and effective hair removal 
devices on the world market. With a wave length 
of 755 ηm and a millisecond pulse it ensures the 
deepest penetration and the highest melanin absorp-
tion, even in the deepest hair follicles. The laser is 
suitable for the treatment of bigger areas and for 
light to dark skin.

Gentle MAX Pro selectively removes 
hair by attacking the hair in the anagen phase (the 
moment it can be destroyed effectively). Laser 
pulses are attracted by the pigment in the hair fol-
licle, the melanin. Melanin acts like a conductor and 
leads the pulse to the hair root where the heat can 
destroy it.
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Candela Syneron CO2re laser
CO2RE is a last generation factional CO2 laser produced by 
Syneron-Candela, which reduces the number of wrinkles, 
pigmentation, scars, and rejuvenates the skin both superfi-
cially and in depth. It stimulates the production of new colla-
gen in the skin, which adds to the lasting result of the thera-
py.

CO2RE is an ablative laser. It emits light with 
10 600 ηm wave length, which is absorbed by the 
intercellular water at a minimal energy dispersion. 
The highly intensive beam is focused on a small skin 
area and can cut with the precision of a scalpel and 
ensure precise tissue destruction of pathological 
changes without affecting the surrounding tissue.

The procedure is efficient not 
only for different skin defects 
but also for:

• Elimination of benign skin tumors

• Wrinkles

• Pigmentation

• Acne scars

• Skin rejuvenation

• Moles

After the removal of the damaged skin, the cells 
located in depth construct new smooth tissue

CО2RE is used in three work 
regimes:

• Focusing – for cutting of skin tumors with-

out bleeding

• Defocusing – for removal of superficial 

layers

• Pulse – for facial skin resurfacing
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Palomar laser 

PHOTOEPILATION

Photoepilation with Palomar is a combination of 
maximal power and efficiency, no pain, and safety. It 
guarantees soft and smooth skin without unwanted 
hair in short time without any risk of burning and 
hyperpigmentation.

TREATMENT OF STRECH MARKS SCARS, 
HYPERPIGMENTATION, AND ROSA-
CEA

There is no recovery period after the procedure. The 
patients have to apply a sun block in order to avoid 
hyperpigmentation.

The system Palomar Lux Y is effec-
tive both for dark and thick and for thin and light 

hairs, even for hair fuzz. Palomar pho-
toepilation ensures a high level 
of comfort and efficiency because 
the parameters can be adjusted individually for each 
patient depending on the skin type and the hair 
color. The special cooling technology makes the 
procedure painless. 
The number and the duration of the needed proce-
dures for a maximal effect depend on the hair type 
and the treatment zone.

The laser procedures for the treatment of stretch 
marks, scars, pigmentation, and rosacea are per-

formed with the help of the new genera-
tion Star Lux 500 fractional laser 

system produced by the Amer-
ican company Palomar Medi-
calTechnologies. Palomar Star 
Lux 500 is a stretch mark healing method with 
clinically proven results. Its efficiency is due to the 
highly intensive laser micro beams, which penetrate 
to a depth of 1 mm into the skin and make the proce-
dure extremely effective. They trigger a mechanism 
for natural tissue restoration and intensive formation 
of new collagen fibers in the stretch mark area.

The new collagen pushes up the connective tissue, 
which forms the stretch marks, to the surface.    
  

The effect is visible after the first 
procedure and the complete 
treatment course guarantees 
healthy and smooth skin.

The same action of the laser is effective for removal 
of scars of different origin (post-operative, acne, 
burning), hyperpigmentation, and rosacea.



Едно изпълнено обещание!
A promice fullfilled!
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гр. София 1407

бул. “Джеймс Баучер” 83-85, ет. 1

02 / 952 19 35; 02 / 952 19 37

0882 515 788; 0884 443 161

 office@magicline.bg

www.dr-kokeva.com

Aesthetic & DERMATOLOGy 
Dr. Madlen Kokeva


