... едно име ново, голямо, антично,
          като Термопили славно, безгранично...
                                                                (Ив. Вазов)
Епитет – eпитетът е художествено определение на съществен
признак на някой предмет или явление. Епитетът не само пояснява,
но и засилва изобразителността и изразителността на думата
(към която се отнася), като предизвиква у читателя определени
представи и чувства.

...Специални благодарности на Деница Колева, наш скъп клиент,
подбудител и кръстник, която ни „лепна“ и името Епитет.
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Една романтична притча за
красотата
...или не толковa

Мула разговарял със свой приятел за любовта на живота си. – Мислех, че съм
намерил перфектната жена. Тя бе красива и имаше най-красивите черти, които
човек може да си представи. Тя беше невероятна всякак, но единственото,
което ѝ липсваше, бяха знания. Затова започнах да пътувам и тогава срещнах
жена, която беше както красива, така и интелигентна. Но с нея не можехме да
комуникираме добре. Продължих да пътувам и срещнах жена, която имаше всичко
– перфектен ум, интелигентност, страхотна красота, всичко, което търсех,
но... – Какво стана? – запитал приятелят му. – Защо не се омъжи за нея, веднага
щом я видя? – Е, – започнал Мула – за мое съжаление, тя търсеше перфектния
мъж.
Поука: Идеята за съвършеното е трик, който ние сами си поставяме. Какво
е перфектното? Перфектното е сега. Всичко, което преживяваме или
не преживяваме в момента е перфектно за нас. Когато вече не е толкова
перфектно, то вече няма да е в настоящето.
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Зад завесата

Салон Epithete е дизайнерско място,
създадено за вашият уют и комфорт,
съчетано с полагане на перфектната
грижа. В салона работим само с
висококачествени, доказани на
европейския и световен пазар
продукти и технологии.
С всяка изминала година разши
ряваме спектъра на предлаганите
услуги, които затварят цикъла в
областта на естетиката. Имаме
амбицията и уменията да издигнем
нивото на предлаганите услуги на
перфектно ниво.

„Ние сме семейство от
8 души, които живеят
и творят заедно“
Диана Карова,
управител
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Услуги и цени
Фризьорски услуги
Подстригване

◊ Дамско подстригване със стайлинг
– Къса коса
28 лв.
– Средна коса (до раменете)
35 лв.
– Дълга коса
40 лв.
◊ Дамско подстригване
22 лв.
◊ Мъжко подстригване
20 лв.
◊ Мъжко подстригване с машинка 10 – 15 лв.

Стайлинг

◊ Сешоар
– Къса коса
– Средна коса
– Дълга коса
– Коса с удължения
◊ Стайлинг с маша/преса
– Къса коса
– Дълга коса
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15 лв.
20 лв.
25 – 30 лв.
25 лв.
25 лв.
35 лв.

Боядисване и придаване на
цветни акценти

– Боядисване с L`oreal
– С боя на клиента
– Допълнителна боя
◊ Балеаж
◊ Изсветляване (пране)
– Цяла коса
– Корени
◊ Кичури
◊ Ампула
◊ Официална прическа
◊ Пробна прическа

50 лв.
20 лв.
20 лв.
35 – 50 лв.

от 50 лв.
40 лв.
50 – 70 лв.
15 лв.
50 – 80 лв.

25 лв.

Маникюр и педикюр
Маникюр

Класически маникюр
Френски маникюр
Смяна на лак
Смяна на лак френски
Мъжки маникюр
Shellac маникюр
Shellac френски маникюр
Сваляне на Shellac
Смяна на лак Shellac
Смяна на лак Shellac френски
Декорация на 1 нокът –
печат/рисуване

17 лв.
20 лв.
10 лв.
12 лв.
15 лв.
30 лв.
33 лв.
5 лв.
22 лв.
25 лв.
1 – 2 лв.

Ноктопластика

Изграждане с гел
Поддръжка гел
Изграждане на 1 нокът
Сваляне на гел
Перманентен Shellac лак
Перманентен френски Shellac

Педикюр

Класически педикюр
Френски педикюр
Педикюр с Shellac
Френски педикюр с Shellac
Медицински педикюр
Мъжки педикюр

70 лв.
40 лв.
8 лв.
20 лв.
5 лв.
8 лв.

32 лв.
35 лв.
42 лв.
45 лв.
45 лв.
28 лв.
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Козметични услуги и терапии
Процедури за лице

Лазерна епилация

Лечебна терапия за проблемна кожа с
антибактериален ефект, Babor®
– 50 мин. 					
45 лв.
Лечебна терапия за куперозна
и чувствителна кожа, Babor®
– 50 мин.					
45 лв.
Регенерираща терапия, dr. Babor®
– 50 мин. 					
49 лв.
Луксозна лифтинг терапия, dr.Babor®
– 50 мин. 					
65 лв.
Диамантено микродермабразио
– 30 мин. 					
40 лв.
– Пакет 3/5 процедури – 20% 110/160 лв.
– Д`арсонвал – 5 мин. 			
5 лв.

LPG проблемни зони			
30 лв.
– пакет 5 процедури –25%			
110 лв.
– пакет 10 процедури –35%		
200 лв.
Юмейхо масаж – 60 мин.			

50 лв.

ЖЕНИ

– Интим
– Мишници
– Горна устна
– Брадичка
– Горна устна и брадичка
– Бакенбарди
– Цели крака
– Подбедрици
– Бедра
– Цели ръце
– Предмишници
– Коремна линия
– Цял корем
– Кръст
– Седалище
– Бикини линия
– Вежди
– Пръсти ръце
– Пръсти крака
– Длани
– Ареоли
– Гърди
МЪЖЕ

– Слип
– Бакенбарди
– Уши
– Цели крака
– Подбедрици
– Ръце
– Предмишници
– Коремна линия
– Корем
– Цял гръб
– Кръст
– Рамене
– Гръб и рамене
– Гърди
– Гърди и рамене
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120 лв.
40 лв.
25 лв.
30 лв.
50 лв.
25 лв.
420 лв.
220 лв.
240 лв.
160 лв.
80 лв.
25 лв.
100 лв.
100 лв.
100 лв.
70 лв.
30 лв.
25 лв.
30 лв.
30 лв.
25 лв.
120 лв.
150 лв.
25 лв.
30 лв.
500 лв.
300 лв.
200 лв.
100 лв.
30 лв.
150 лв.
250 лв.
150 лв.
100 лв.
320 лв.
150 лв.
220 лв.

Козметика
Нашите скулптори
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Запознайте се с...

Дияна Карова – имам 25 години стаж като
козметик и 9 години като SPA мениджър.
Запозната съм с концепциите и продуктово
съм обучена за работа с повечето известни
професионални козметични марки като:
dr.Babor, Thalgo, Thalion, Maria Galland,
Guinot, Academie и др. Опитът ми с работа
с апаратура за микродермоабразио,
Intraceuticals, BDR, лазер, LPG, дермосоник,
корпо и други ми дава възможност добре
да комбинирам козметични и апаратни
процедури, като имам специален подход към
всеки клиент. Интересувам се от новостите и
посещавам семинари, които ме надграждат
като професионалист.
Мото в моята работа е: Индувидуален
подход, комбинативност и не на последно
място лоялност и екипност.

Ивет Калчева – завършила съм
професионална гимназия по козметика
и фризьорство през 2012 г. Била съм
на допълнителни обучения за работа с
диоден лазер и LPG и dr. Babor. Отскоро
съм част от екипа и се чувствам
прекрасно.
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Защо избрахме
Babor – лидер в козметичните грижи. Основана от известния
биохимик д-р Майкъл Бабор през 1956 г., компанията е била
непоколебимо фокусирана върху иновациите и се е утвърдила като
истински пионер в областта на професионалната грижа за кожата.
„Начините на научни изследвания в Babor надминават нашите
собствени ограничения. Мисленето е извън рамките и винаги ще
бъдем отворени за неоткритото и новото. Нашата широка, научна и
изследователска работа се фокусира върху осигуряване на грижа за
кожата и запазването на естествената красота.
Ние търсим целенасочени решения при конкретни кожни
проблеми, като се стремим едновременно към красота и естетика.
Интердисциплинарни екипи, включващи дерматолози, генетици,
биохимици, молекулярни биолози, лекари и диабетолози работят в
тандем с реномирани университети и други водещи изследователски
институти за непрекъснати революционни иновации, произведени
в Германия“
		

Др. Майкъл Бабор

◊ не съдържат ПЕГ (полиетилен гликол)
◊ без синтетични силиконови масла
◊ без дразнещи кожата минерални масла
◊ без парафин и парафинови производни
◊ без материали, добити от животни

Снимки: BABOR Laboratory
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Нашите BABOR терапии
Лечебна терапия за проблемна и акнеична кожа
Бъдете с кожата си на чисто! Грижа в чист вид: ВАВОR РURE
Вашата кожа е нечиста и изглежда стресирана? Серията ВАВОR
РURE успява да съчетае в едно нежната и чувствителна, и
същевременно енергичната и ефективна грежа – с помощта
на естествени съставки, съобразени точно с потребностите на
проблемната кожа.
Повишената мастна секреция е причина за мазния блясък,
възпаленията и замърсяванията. Оптималната грижа за този
тип кожа има антибактериално и балансиращо действие, като прави порите по-фини, придава на
външния вид нова свежест и по-бистър вид.
Естествени съставки на ВАВОR РURE имат регулиращ ефект върху
кожната флора и противодействат на замърсяванията на кожата,
така че структурата става видимо по-фина. Дерматологичните
проучвания показват намаляване на замърсяванията в кожата след
28 дневна употреба до 34%.
Серията РURE може много повече! Когато се прилага редовно,
взаимно съгласуваната системна грижа от дневен и нощен
крем, флуид, маска и Риrifyer gel може ефикасно да предпазва
кожата от дразнения и замърсявания.
Цена на терапия – 45 лв.

Лечебна терапия за куперозна кожа
Терапия за стресирана, чувствителна кожа, податлива към зачервявания и розацея. Външните
въздействия като слънце, студ и вятър предизвикват раздразнения и зачервявания. Кожата
изглежда изтъняла, понякога се виждат разширени капиляри. Чувствителната кожа се нуждае
от изключително нежна грижая без аромати и оцветители. Резултат след терапията: видимо поспокойна кожа.
Серията CALMING SENSITIVE е вашата успокояваща и предпазваща грижа за чувствителна
кожа без консерванти, емулгатори и оцветители.
Цена на терапия – 45 лв.
КУПЕРОЗА
Най-често от купероза страдат жените с тънка, бяла
и чувствителна кожа. Тази кожа е здрава, но бързо
реагира (зачервява се) при стоене на запрашено
място, след прием на пикантни храни, при резки
температурни промени или веднага след кон
сумация на алкохол. Хората с такава кожа понякога
страдат от усещане за парене, бодежи, сърбеж,
понякога е възникване на зачервяване и дори
възпаление. Куперозната кожа се характеризира и
със спукани капиляри главно в зоните около носа,
на бузите и брадичката.
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Кой е застрашен
от купероза?
Светлите и фини кожи са по-застрашени от купероза.

Регенерираща терапия dr. Ваbог
Терапия за всяка стресирана кожа, нуждаеща се от регенерация, особено:
◊ Козметична подготовка на кожа преди операция;
◊ За козметично третиране на кожата след операция;
◊ За съпътстваща грижа след пилинг с киселини,
в случай на разширени пори и/или ако кожата
е с белези.
Вашата серия е Dr. ВАВОR – една синергия между медицината и козметиката!
Продуктите ускоряват регенерацията на клетките и тяхната обмяна. Благотворно
въздейства като лечение преди хирургични интервенции. Препоръчва се и за укрепване
на кожата след травми.
Цена на терапия – 49 лв

Луксозна лифтинг терапия
Белезите на времето? Те са история!
Дарете кожата си с трайна, нова жизнена енергия!
ВАВОR предлага със своята лифтинг серия НSR® НIGH
SKIN REFINER продукти срещу бръчки с интензивно
въздействие.
Активното вещество КОLLAREN® стимулира здравината
на кожата, като укрепва спойката на повърхностните
слоеве на епидермиса. В допълнение, Liftolution®
нанася върху кожата изглаждаща бръчките мрежеста
структура и така осигурява моментален лифтинг ефект.
НSR® е с Нобелова награда за иновации! Дълбокият
лифтинг ефект ще подпомогне удължаването живота
на вашето ДНК и ще забави естествения процес на
стареене, чрез спиране процеса на гликиране на колагена и еластина, което
води до намаляване на фините линии и бръчки.
Със серията кожата става видимо по-гладка и стегната, подпомогната
от НSR LIHTING CREAM, SERUM, LIFTING CREAM RICH, FOAM MASK, DECOLLETE
CREAM и HSR 28 PERFECT.
Цена на терапия – 65 лв.

Диамантено микродермаабразио
Това е нехирургичен метод за подмладяване на
кожата чрез механична ексфолиация. Бърз, удобен
и неинвазивен начин за почистване на кожата.
Препоръчва се и за мъже и за жени. Подмладява,
изразвнява тена, намалява белезите и почиства
кожата!
Цена на процедура – 40 лв.
Пакет 3/5 процедури – 110/160 лв.
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Интересни факти за кожата
◊ Кожата е най-големият човешки орган, нейната площ е 2 квадратни метра. На
различните части на тялото тя е с различна дебелина. На клепачите е най-тънка
– 0,05 мм, докато на стъпалата и дланите – 1,5 мм.
◊ Някои хора никога не развиват пръстови отпечатъци. Това се дължи на редки
генетични дефекти.
◊ Около 70% от прахта във вашия дом се състои от мъртви кожни клетки.
◊ Кожата ви изхвърля мъртви кожни клетки на всеки 24 часа, за да се подновява
на около всеки 28 дни. За съжаление, този процес се забавя с напредване на
възрастта.

епидермис

дерма

потна жлеза

фоликул

нерв
мастна тъкан

мастна жлеза

Кожата е съставена от три слоя. Това
са епидермис, дерма и хиподермис (или
хиподерма). Хиподермисът е последният
слой, който се състои от колаген и
мазнини. Дермата е средният слой и е
отговорен за 90% от нейната дебелина.
Епидермисът е външният слой, който
служи като защитна преграда между
тялото и околната среда

◊ Всяка минута ние произвеждаме голямо количество кожни клетки, между
30 000 и 40 000.
◊ Кожата е тежка. Тя съставлява почти 16% от общото ни тегло.
◊ Благодарение на кожата тялото успява да поддържа оптимална температура.
Когато ни е горещо кръвоносните съдове се разширяват, така че топлината
може лесно да се освободи през кожата. В моментите, в които усещаме студ,
кръвоносните съдове в кожата се събират.
◊ Когато се родим кожата ни има друг цвят. В първите 6 месеца бебешката кожа
постоянно променя своя цвят.
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10 полезни съвета
за красива кожа на лицето

За лицето трябва да се полагат грижи всекидневно. Как правилно да правите това, ще ви
помогнат да разберете следните няколко много полезни съвети:
◊ Не забравяйте, че здравото лице, това е чистото лице. А за да е то чисто, трябва да
го миете, но не със сапун, а със специални козметични средства, които днес са в
изобилие.

◊ Когато миете лицето си, няма нужда да го търкате прекалено усърдно, защото ще
нанесете на кожата му невидими вреди, които след това гарантирано ще се възпалят.
◊ Не мийте лицето си с гореща вода. Тя причинява разширяване на капилярите, което
дови до прилив на кръв към лицето и то се „украсява“ с червена мрежа. В резултат
на това, кожата на лицето изглежда нездрава и дори по-лошо – може да изглеждате
по-стари, отколкото сте всъщност!
◊ Потта е най-добрата среда за бактериите. За това трябва по възможно най-бързия
начин да я измивате от лицето си.
◊ Не злоупотребявайте с ексфолиантите. Функцията им е да отделят от повърхността
на кожата мъртвите частици, което открива младата и здрава кожа. Въпреки това,
постоянното им използване нарушава естествения процес на регенерация на кожата,
което води до влошаване на нейното състояние.
◊ Правилното хранене е полезно не само за вашето тяло и вътрешни органи, но и за
кожата. Следете вашата диета – тя трябва да е правилно съчетание от протеини,
въглехидрати и мазнини. Именно мазнините правят кожата еластична. Най-добрият
източник на мазнини са рибата, ядките и растителните масла.
◊ Пийте вода! Липсата на вода предизвиква образуването на бръчки. Пийте ежедневно
необходимите за лично за вас количество чиста вода.
◊ Слънчевата активност предизвиква обезводняване на кожата, което пък, както вече
сте прочели, предизвиква появата на бръчки. Процесът е сходен с този, при който
гроздето се превръща в стафиди. За това, преди да излезете на слънце нанесете
на лицето слънцезащитен крем. Това трябва да стане около половин час преди да
излезете. Ако отивате на плаж, най-добре използвайте водоустойчив крем.
◊ Съществува мнението, че изкуственият загар е по-красив, отколкото естествения. Но
в солариума кожата ви е изложена на много силни ултравиолетови лъчи. Ако искате
кожата ви да изглежда загоряла, но не желаете да и нанасяте щети, използвайте
автозагар.
◊ Здравият пълноценен сън е много важен за вашата кожа. Така че, ако имате
възможност, спете не по-малко от 8 – 10 часа вечер.
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Селекция любими продукти / Проблемна и мазна кожа
CLEANSING CP Set HY-ÖL & Phytoactive Combination /
Комплект за почистване на комбинирана и мазна кожа
Хидрофилно почистващо олио на растителна основа, за нежно, двуфазно, дълбочинно
почистване на всички типове кожа, 200 ml.
Използва се в комбинация с PHYTOACTIVE за съответния тип кожа. Хидрофилното масло
премахва всички мастноразтворими замърсявания, както и излишния себум, а фитоактивният
екстракт (PHYTOACTIVE) – водоразтворимите замърсявания по кожата.
Този нежен двуфазен метод е уникален на козметичния пазар.
Разделянето на мастноразтворими и водоразтворими почистващи продукти повишава
ефективността на почистването. Дълбочинно почистване на порите, отстранявайки всички
замърсявания и същевременно се грижи за кожата.
HY-Oil подпомага за защитата на естествената киселинна обвивка на кожата – не я дехидратира
и не създава чувство на опънатост.
Кожата изглежда освежена и чиста. Идеално подготвена е да абсорбира активните съставки от
следвашите продукти за грижа за кожата.
Хидрофилното олио е и идеално средство за дегримиране.
Водоразтворим растителен екстракт за суха кожа за използване в комбинация с хидрофилното
почистващо олио HY-OilL® според двуфазния метод на почистване на BABOR, 100 ml.
Комбинираното използване на PHYTOACTIVES (phyto = растителен, active = активна съставка)
за специфичния тип кожа и HY-OilL® е метод уникален за BABOR.
PHYTOACTIVES са специални компоненти за грижа за кожата в почистващата серия на
BABOR. Формулирани с подбрани растителни екстракти, изготвени изцяло да задоволят
индивидуалните нужди на кожата.
Техните прекрасни аромати имат аромокологичен ефект.
Резултатът е едно приятно преживяване за кожата и сетивата.
PHYTOACTIVE BASE стимулира кожата и повишава циркулацията.

CLEANSING Enzyme Cleanser
Фина ексфолираща пудра с ензими и витамин C.
Ензимна почистваща пудра, която едновременно действа като пилинг и почиства кожата.
Съдържа витамин С. Подходящ за всички типове кожа. Почиства особено старателно и има
нежен ексфолиращ ефект.

PERFECT COMBINATION Daily Mattifying Cream
Всекидневен матиращ крем.
Крем, който матира кожата и пречиства порите. Регулира баланса на себум/влажност,
идеален в комбинация с Intense Balancing Cream.
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CLEANSING Gel & Тonic 2 in 1
Освежаващ, безмаслен почистващ гел с детоксициращ ефект.
Освежаващ и безмаслен почистващ гел за мазна, проблемна или за кожа с петна.
КЛЮЧОВИ АРГУМЕНТИ
◊ Дълбоко почистващ и ефективен гел в борбата срещу пъпките и петната, подтиска
разпространението на бактериите;
◊ Нежно отстранява грубата кожа;
◊ Не дехидратира кожата;
◊ Също е и идеално почистващо средство за мъже, чиято кожа е склонна към омазняване;
◊ Двойно почистване с гел и освежаване с тоник в едно;
◊ Изглажда порите и има астрингентен ефект, изчиства тена;
◊ Антимикробни и успокояващи компоненти, предодвратяват възпаленията;
◊ Бързо и лесно почиства порите в дълбочина, бори се срещу нови и съществуващи
замърсявания в кожата.
ОСНОВНИ СЪСТАВКИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДИМСТВА
◊ Салицилова киселина – нежно отстранява грубата кожа;
◊ Екстракт от маргарита – бори се с пъпките и петната;
◊ Сорбитол – овлажнява;
◊ Алантоин – подпомага регенерационните процеси;
◊ Пантенол – успокоява, овлажнява;
◊ Екстракт от маргарита – бори се срещу пъпките и петната;
◊ Екстракт от хвощ – астингентент, подпомага оздравителните процеси;
◊ Алкохолно съдържание (15%) – има антимикробен ефект, освежава кожата.
РЕЗУЛТАТЪТ: видимо чиста, гладка и нежна кожа.

PURE Daily Purifying Cream
Дневна грижа за младежката кожа с лека консистенция.
Дневна грижа за младежката кожа с лека консистенция. За почистване на кожата, с комплекс
срещу петна.
АКТИВНИ СЪСТАВКИ:
◊ Алпийски стволови клетки: Защита на ДНК, превантивна защита срещу застаряваща кожа;
◊ OsmoTec: катализира, оптимизира процеса на действие на активните съставки в клетките;
◊ Фитосвингосин, фарнесол: предотвратяване на растежа на бактериите;
◊ Харамелис екстракт: стягащ ефект;
◊ Екстракт от хвощ: стягащ ефект, подпомага зарастването на раните;
◊ Активни съставки на комплекс от мая, витамин B и ниацинамид: регулира баланса на
себума;
◊ Витамин E: защита срещу свободни радикали;
◊ Макадемово масло, жожоба масло: за нежна и еластична кожа;
◊ Пантенол, алантоин: овлажняващ и успокояващ ефект.
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Селекция любими продукти /
куперозна и чувствителна кожа
CALMING SENSITIVE Intense Calming Cream
Обогатен, интезивно успокояващ крем W/O (вода/масло) за чувствителна кожа.
За стресирана, чувствителна кожа.
Обогатен, интезивно успокояващ крем W/O (вода/масло) за чувствителна кожа.
АКТИВНИ СЪСТАВКИ:
◊ Алпийски стволови клетки: ДНК защита, превантивна защита срещу застаряваща кожа;
◊ OsmoTec: катализира, оптимизира процеса на действие на активните съставки в клетките;
◊ Алфа бизаболол + джинджифил: успокоява кожата;
◊ Индийски хляб + обикновена тръстика: заздравява естествените кожни бариери;
◊ Витамин Е: защита срещу свободни радикали;
◊ Пантенол: осигурява влага на кожата;
◊ Алантоин: успокоява кожата;
◊ Сквалан: заздравява естествените кожни бариери;
◊ Пчелен восък: забавя абсорбирането на активните съставки, намалява реакциите от
сензорните пренатоварвания;
◊ Бадемово масло: прави кожата еластична и намалява чувството на напрежение.
ПОЛЗИ: Видимо релаксиран, успокоен вид. Кожата става по-малко чувствителна и поустойчива срещу външни влияния.

REFINE CELLULAR Couperose Cream / Крем против купероза
Специалист за кожи, податливи на розацея и зачервяване.
Кремът срещу розацея е специално създаден, за да се намали появата на розацея, временното и
постоянно зачервяване, полупрозрачните червени венички и има за цел тяхното предотвратяване.
Как действа кремът срещу розацея?
Зачервяванията са намалени, а кожата е видимо по-равномерна. За подобряване на външния вид
на кожата при розацея.
Защо да използваме този крем?
С 2% комплекс действащ срещу зачервяванията. Появата на розацея е намалена, като се поддържа
съдова еластичност. Зачервяванията изглеждат видимо намалени. Допълнително балансиране на
кожата. Неутралните цветни пигменти покриват оптически зачервяванията

REFINE CELLULAR Couperose Dual Solution / Двойно решение
против купероза

CLEANSING CP Set HY-ÖL &
Phytoactive Sensitive /
Комплект за почистване
на чувствителна кожа
ОСНОВНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ
◊ BIOGEN PLANT Extract (15%);
◊ Пчелно млечице;
◊ Пантенол;
◊ Алантоин;
◊ Витамин E.
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Специалист за кожи, податливи на розацея и зачервяване.
Какво представлява Couperose Dual Solution?
Couperose Dual Solution e комбиниран продукт – серум и основа,
специално създаден, за да намали появата на розацея, както и
временното или постоянно зачервяване, вследствие на полупрозрачни
червени вени. Целта е предотвратяване на розацеята.
Какъв е резултатът от Couperose Dual Solution?
Зачервяване са намалени, а кожата е видимо по-равномернa.
Подобряване на външния вид, в случай на розацея.
Защо да използваме Сouperosе Dual Solution?
С 2% Комплекс против зачервяванията в серума и в основата, който
предотвратява появата на розацея и поддържа съдовата еластичност.
Зачервяването постепенно изчезва. Допълнителните зелени пигменти
в основата маскират зачервяване от всякакъв вид и визуално изчезват
веднага.

Селекция любими продукти / Регенерираща терапия

BIOGEN CELLULAR Ultimate Repair Gel-Cream
Особено лек, интензивен крем за регенериране и успокояване на кожата.
Особено лек, интензивен крем за регенериране и успокояване на кожата.
За мазна или комбинирана кожа, която е стресирана и се нуждае от регенерация, и поспециално
◊ за козметична подготовка на кожата преди операция;
◊ за козметично третиране на кожата след операция;
◊ за оптимално подпомагане на кожата при образуване на белези.
КЛЮЧОВИ АРГУМЕНТИ
◊ Интензивно стимулира регенерацията на кожата и образуването на нови клетки;
◊ Тъканта на белега се регенерира по-добре и става по-незабележима;
◊ Успокоява интензивно кожата и подпомага възстановителния ѝ процес;
◊ Щателно регенерира естествената бариера на кожата с дълготраен ефект;
◊ Подобрява плътността и гъвкавостта на кожата;
◊ Придава на кожата гладък, равномерен и изчистен вид.

DERMA CELLULAR Collagen Booster Cream
Колагенов крем за лице
Крем за коригиране на бръчките и отклоненията в здравината на тъканта. Интензивно
реструктурира и изпълва кожата от отвътре. За всяка нуждаеща се кожа с очертани
линии и намаляваща еластичност. Предотвратява формирането на бръчки и
преждевременно стареене.
КЛЮЧОВИ АРГУМЕНТИ
◊ Революцията в грижата за кожата: ефективна алтернатива на инжекциите с колаген
или хиалурон;
◊ Реструктурира и изпълва интензивно кожата от отвътре и намалява появата на
бръчки и линии с изключителни резултати;
◊ Видимо и при допир подобрение в стегнатостта и тонуса на кожата;
◊ Увеличение на еластичността и гъвкавостта на кожата, което може да се усети.
ОСНОВНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ
◊ Палмитойл трипептид-3: Реструктурира мрежата от колагенови и еластинови
фибри, за да формира плътна и равномерна структура и по този начин увеличава
плътността и стегнатостта на кожата видимо и при допир;
◊ Трипептид-2: Защитава колагеновите и еластинови фибри срещу ензимната
деградация;
◊ Хиалуронова киселина: доставя и обвързва влагата в кожата;
◊ Морски колаген: доставя и обвързва влагата в кожата;
◊ Пантенол;
◊ Натурални растителни масла: сквалан, сусамово масло, масло от авокадо, масло от
макадамови ядки.
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Селекция любими продукти /
Луксозна лифтинг терапия
HIGH SKIN REFIGNER Extra Firming Cream
Луксозен лифтинг крем с 24-часово действие с интензивен стягащ ефект
КЛЮЧОВИ АРГУМЕНТИ
◊ Външните въздействия играят ключова роля в остаряването на кожата и главно засягат
колагеновите и еластинови фибри в съединителната тъкан. Това се дължи на собствените
ензими на кожата, чиято активност се стимулира особено от външни фактори;
◊ Този крем с 24-часово действие блокира тази реакция. Биотехнологично произведеният
трипептид, ECM-Protect® предпазва колагеновите и еластинови фибри от ензимно разграждане. Кремът
видимо подобрява еластичността, оставяйки кожата по-гладка и по-стегната;
◊ Овлажняващите масла и пшеничните протеини просто изглаждат фините линии и бръчки.
ОСНОВНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДИМСТВА
◊ ECM-Protect®;
◊ Tripeptide – Защитава колагеновите и еластинови фибри;
◊ Multitendyn – Има лифтинг ефект;
◊ Пантенол – Задържа влагата и успокоява кожата;
◊ Пшенични протеини – Изглажда и стяга кожата;
◊ Макадамово масло, масло от сладък бадем – Лекува кожата и задържа влагата;
◊ Масло от семена на манго, масло от царевични кълнове – Лекува кожата, оставяйки я мека и плътна и
създава приятно усещане върху кожата.

HIGH SKIN REFIGNER
Extra Firming Eye Cream
Специален крем за областта около
очите с интензивен лифтинг ефект
◊ HSR® Лифтинг комплекс незабавно и
видимо намалява фините бръчки и линии и
кара умората да изчезне;
◊ Възстановява еластичността на деликатната кожа около очите с
дълготраен ефект;
◊ Използвайте два пъти седмично, също и като околоочна маска;
◊ Естествените успокояващи активни съставки са изключително
нежни за кожата около очите;
◊ Офталмологично и дерматологично тестван;
◊ Без аромат;
◊ 100% толерантен към кожата.
ОСНОВНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДИМСТВА
HSR® Лифтинг комплекс
◊ Multitendyn, фитинова киселина – Има лифтинг ефект и защитава
срещу причиненото от околната среда остаряване на кожата;
◊ Пантенол – Овлажнява;
◊ Растителни церамиди и фосфолипиди – Подобрява качествата на
кожната бариера и балансира съдържанието на липиди;
◊ Масло от ший – Защитава срещу дехидратиране;
◊ Макадамово масло – Лекува кожата и запазва влагата;
◊ Масло от царевични кълнове – Лекува кожата, оставяйки я мека
и плътна;
◊ Масло от семена на манго – Дава на кожата приятно усещане.
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HIGH SKIN REFIGNER
Extra Firming Serum
Луксозен активен серум против бръчки.
а особено интензивен стягащ ефект,
видим веднага след нанасянето.
АКТИВНИ СЪСТАВКИ:
◊ HSR Lifting Integral Complex: видимо
намалява дълбочината на бръчките;
◊ Microstim: подобрява структурата
на стените на капилярите, като
снабдява с хранителни въщества и
кислород отвътре;
◊ Pro-Tight: подобрява структурата на
повърхността на кожата;
◊ Silicon: подобрява структурата на
съединителната тъкан и заздравява
кожата.
РЕЗУЛТАТ:
Кожата веднага става по-гладка,
стегната и изглежда по-свежа и млада.

Искате изваяни крака, стегнат корем и тяло като модел?
Ние имаме LPG!!!

Работи... Но как точно?
Технологията се прилага при: целулит, отпусната кожа, локални
мазнини, задържане на вода в тялото, бричове и паласки.
Освен анти-целулитното си действие, LPG апаратите също така:
◊ Разбиват мастните натрупвания;
◊ Скулптурират тялото;
◊ Стягат и изглаждат кожата.
Как действа? Благодарение на техниката LipomassageTM, LPG е
изключително ефективен за жени и мъже, които искат да се отърват от
упоритите мастни натрупвания, устойчиви на физически упражнения
и диети.
◊ Методът на действие е 100% механичен;
◊ Процедурата не причинява болка, не пука капиляри, не образува
хематоми.

LPG

Програми:
Скулптуриране
При целулит
Фиброзен целулит
След бременност
Локални мазнини
Брич
Паласки
Бирени кореми
Схващания
Оформяне
За оформяне на силуета
Стягане
За отпусната кожа Anti-age
Дрениране
При оточни крака
Бременност
Венозна недостатъчност
19

Ето какво сваляме след
процедури с LPG

Преди

Преди
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Преди

След 20 сеанса

След 14 сеанса

Преди

След

Преди

След

След

Диоден лазер (технология на 21 век) –
„ЗЛАТНИЯТ СТАНДАРТ НА ЛАЗЕРНАТА ЕПИЛАЦИЯ“
Диодната лазерна епилация с дължина на вълната 808 nm е най-новата технология в
областта на лазерната епилация. Тя е въведена в медицината преди 7 – 8 години и е
единствения представител на „най-високия клас перманентна епилация“. Диодната
лазерна епилация е почти безолезнена и с най-дълга трайност на ефекта (над 10 – 12 години).
Това е причината диодната лазерна епилация да носи името „златен стандарт в лазерната
епилация“. Разработката ѝ е целяла избягването на недостатъците на гореописаните
лазери и постигане на най-продължителния във времето ефект. Преизчислено в цена
към брой процедури и продължителност на ефекта, този вид лазерна епилация всъщност
е най-изгоден като цена! При диодната лазена епилация дължината на вълната е
808 nm, което позволява лазерното лъчение да се усвоява основно от меланина в космения
фоликул, но не и от този в кожата. Затова загряването на кожата е много малко и рискът
от зачервявания и изгаряния е минимален. Така, при идентично усещане на „бодежи“,
енергията при диодния лазер спрямо другите е много по-висока и това довежда до подобри резултати за по-малко процедури. Диодната лазерна епилация е много щадяща за
кожата, тъй като няма изгаряне на косъма и риск от изгаряния на кожата, но пациентът не
вижда моментален ефект. Разработката на диодния лазер е целяла избягването на риска
от изгаряния а не създаването на моментен илюзорен ефект от на момента изгорелия
косъм. След процедурата самият косъм остава закотвен в кожата и след 15 – 20 дни с
излющването на кожата пада. Понякога пациентите мислят, че косъмът продължава да
расте, но всъщност той бива избутван от долния нов слой на кожата.

21

Лазерна епилация

Elysion PRO премахва нежеланото окосмяване
от всички типове кожа (от 1-ви до 6-ти фототип
според скалата на Fitzpatrick) през цялата
година. Той е едниственият диоден лазер,
с който може да се прави епилация и през
лятото. Отзивите на клиенти са изключително
положителни,
касаещи
постепеното
подобрение и редуциране на окосмяването
на третираната зона веднага след първата
процедура, с дълготрайни резултати.

22

ELYSION-PRO бе награден за най-добър
диоден лазер за епилация

Диодният лазер за епилация Elysion-Pro на Cocoon Medical, бе обявен за найдобрият апарат в своята категория от престижното професионално списание за
естетика Vida Estética. Нещо, което ние отдавна си знаехме, но вече е официално
и световно известно!
Наградата бе връчена на изпълнилия директор на компанията производител
д-р Виера по време на един от най-престижните форуми в Испания –
Cosmobeauty Barcelona 2017.
Мениджърът на медията и домакин на церемонията по награждаването
Стивън Булон, обяви, Еlysion-Pro е избран за най-добър апарат заради своята
ефективност, гъвкавост и съчетаването на редица технологични иновации.
Elysion-Pro е един от малкото в света диодни лазери, с които може да се
прави епилация и през лятото при пълна безопасност. Платформата се
отличава с наличието на две различни дължини на вълните (755 nm и 810 nm) и
с висока мощност (2000 W), техническите спецификации за работа на всякакъв
вид на кожата и косми през цялата година с максимална скорост, безопасност
и ефикасност.
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Процедурите с Elysion PRO позволяват ефективно
премахване на косми дори от най-чувствителнaта
кожа на лицето. Подходящата дължина на вълната
гарантира достигането до точната дълбочина
на фоликулните косми и е подходяща за всички
типове кожа от 1 до 6, като най-светлите кожи
са тези, които позволяват голямо количество
енергия под формата на импулс да навлезе
подкожно с най-малък риск от нежелани ефекти.
Ето защо по-тъмни типове кожа са най-силно
ограничавани от лазерни епилации, но не и от
диодната епилация на Elysion, която третира дори
най-тъмния фототип.

Типове кожа според скалата на Фицпатрик

Elysion премахва окосмяването по селективен
начин, атакувайки пигмента на космения фоликул –
меланин, чрез лазерни импулси, които причиняват
температурно разрушаване на клетката на фоликула
без да увреждат кожата.

Ползите от Elysion?
Дълготрайно обезкосмяване, което се постига за кратък период от време,
като в същото време се подобрява състоянието на кожата. Премахват се така
наречените „обърнати косми“ и се подобрява състоянието при проблеми с
фоликула, пъпки и т.н

Elysion PRO притежава охлаждаща система, която защитава кожата от високи температури
и по този начин прави епилацията безболезнена. Системата за охлаждане се нарича
„crystal freeze“. Системата работи като поддържа постоянно ниво на температурата
от 6 градуса на накрайника независимо от температурата в помещението. Системата
произвежда приятно усещане на кожата, което прави обезкосмяването безопасно,
безболезнено и комфортно
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Профил на художниците
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Запознайте се с...

Ванина Стоянова – вече 9 години се
занимавам с маникюр и педикюр. Имам
специален интерес към ноктопластиката.
Ежегодно посещавам различни курсове за
най-новите тенденции, форми и иновации
в областта. Предлагам качествена и
професионална грижа за вашите нокти,
изящни декорации и винаги актуални
предложения за най-новите тенденции!

Кита Топалова – от 2012 г. се занимавам
с маникюр, ноктопластика и педикюр,
като отделям специално внимание на
медицинският и измененията на нокътната
плочка. Редовно посещавам семинари
и лекции по темата, за да поддържам
ппрофесионалното си ниво.
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Запознайте се с...

Вася Бонева – от 4 години работя като
маникюрист. Винаги са ми харесвали поекстравагантните и необичайни маникюри,
затова и започнах сама да си ги правя. Така
от хоби, моето занимание се превърна
в обичайната ми работа, която върша с
удоволствие!

Надя Цинцирска – занимавам се
професионално с маникюр от 2011 г.
Завършила съм обучение по маникюр,
ноктопластика и терапевтичен педикюр.
В екипа на салона съм от 2015 г. Имам
индувидуален подход и обичам да
обгрижвам клиентите. Винаги, когато мога,
посещавам семинари и обучения.
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Защо се

в

CNDTM (Creative Nail Design) е световен лидер в
професионалния маникюр и грижата за ръцете
и краката. Компанията е основана през 1979 г.
в Калифорния, САЩ, и се съсредоточава върху
напредъка на технологиите в маникюра. CNDTM
се развива в областта на проучванията, работи за
подобряването и развитието на продуктите, развива
обучението на професионалистите и се стреми да
отговаря възможно най-пълноценно на нуждите на
клиентите. CNDTM работи активно за превръщането
на грижата за ноктите в основна част грижата за
красотата и модата.
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Любопитни факти за маникюра и лака за нокти
История на лака за нокти
Смята се, че прародина на съвременния лак за нокти е древен Китай, където още през 3000 г. пр.н.е.
китайците са боядисвали ноктите си с естествени багрила. Самата процедура е отнемала часове,
докато се постигне желаният цвят. Основни цветове са били червено и розово.
◊ Най-използваните цветове в Египет са били червено или кафяво, като червеният цвят се е считал
за символ на кралската власт.
◊ През XIX век за оцветяване на ноктите са използвани специални масла, които са боядисвали найвече в червен цвят. По-късно за повече блясък нокътя се полирал с кожа. През XX век се появява
паста за лакиране на нокти, но тя вече се нанася с четчица. Съвременният лак се появява в началото
на миналия век, а негов създател е Мишел Менард.
◊ В древна Гърция срещаме професията „Cosmet“ (не е трудно да се отгатне, откъде произлиза
днешната „козметика“). Гърците и гъркините се обръщат към тях, за да скрият всякакви дефекти.
Интересен факт: козметиците никога не лакират лунулата на ноктите, тъй като гърците я свързватс
Луната, т.е. тя е божествена.
◊ В Русия има много суеверия, свързани с ноктите. И днес старите жители на някои селища се опитват
да докажат, че ноктите трябва да се режат само в четвъртък.
◊ А в Европа, и в частност Франция, първите козметични средства се появат едва през 1565-66
година по време на царуването на Катерина Медичи. По това време не е прието ноктите да са
в ярки тонове – това е достатъчно, за да те обвинят в магьосничество. Предпочитат се нокти с
естествена дължина, т.е. къси. А цялата технология на маникюра се състои в почистване на ноктите
и полирането им до блясък със специална пръчка, обвита във велур.
◊ Дълго време маникюра се счита за придобивка само на заможното общество и служи като визитна
картичка за принадлежността към по-високите социални слоеве.
◊ Постепенно на мода идват по-дългите нокти, които се изпиляват в различни форми. А самият
обичай да се лакират нокти в Европа идва с появата на първия червен лак за нокти (появява се
едва през 1932 г. в Съединените щати).
◊ „Френският“ маникюр е предложен за първи път от ORLY през 1976 г. Компанията се намира близо
до Холивуд, Калифорния. Продуцент от филмово студио моли Джеф Пинк (основател на ORLY) да
измисли нещо универсално, за да не се налага актрисите да променят непрекъснато цвета на лака
с всеки нов тоалет. Лакът за нокти става много популярен и е широко разпространен навсякъде.
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Кажи ми какъв цвят обичаш, за да ти кажа какъв си...
Цветът лак за нокти, който предпочитаме, както и всички останали неща,
изграждащи стила ни, говорят много за това какви сме като характер.

◊ Почитателките на леки бежови и телесни нюанси са олицетворение на Шарлот от „Секса
и града“ – добри, порядъчни момичета, мечтаещи за стабилно семейство, здрави деца и
перфектна коса. Това не са купонджийки, нито пък вятърничави девойки, а амбициозни,
прилежни дори образцови млади дами.
◊ Червеното – от тъмно бордо до доматени оттенъци, е запазено за страстните дами. Те пушат
не толкова, защото имат никотинов глад, а защото им харесва как изглеждат, държейки
цигара в дългите си пръсти с огнен маникюр.
По същата причина искат да получават и вниманието на всички мъже – не защото им
трябва, а да знаят, че го имат.
Тези дами са и доста суетни и искат винаги да изглеждат по възможно най-добрия и
сексапилен начин.
◊ Синьото и зеленото са запазени за смелите и авантюристично настроени жени. Често те са
почитателки на ретро музиката и винтидж стила като цяло. Държат на външния си вид, но
не биха жертвали удобството в името на сексапила (както пък биха направили любителките
на карминените цветове).
◊ Розовото, както всички се досещат, е за носителките на романтична душа. Те желаят мир
за целия свят, вечери на свещи, пеперуди в корема и оживяване на всички приказни
създания. Те са нежни, мили и добри, но имат и доза дяволитост в себе си и капка страст,
което ги прави истински феи – прекрасни и палави.
◊ Черните и прекалено тъмни нюанси са запазени за фаталните жени. Те могат да бъдат
объркани с „червените“ дами, но имат по-остър език и тежък характер. Привличат
противоположния пол именно с това, че леко плашат със своята увереност, самостоятелност,
сексапил и сила, която излъчват.
◊ С нокти целите в брокат са ексцентричните дами, които имат нужда постоянно да се
променят, за да се чувстват добре
в кожата си. Те са хиперактивни,
шумни както в радостта и тъгата,
така и в яда си.
Всички картинки, печати, рисунки
камъчета и т.н., с които ноктите
могат да бъдат украсени, дават
ясен сигнал, че детето още не си
е тръгнало от жената, а закачливо
накланя стила ѝ към веселата
страна на детския свят.
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ФРИЗЬОРСТВО

Представяме ви рицарите,
обявили война на шапките!
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Запознайте се с...

Симеон Истатков – фризъор съм от
4 години, започнах да се занимавам
абсолютно случайно с професията. Към
днешна дата не мога да си представя
да правя нещо друго. Не използвам
думата работа, тъй като за мен
фризьорството не е просто работа, а
част от мен. Намирам професията си
за най-красивата на света! Старая се
да следя и да предлагам на клиентите
всичко актуално във формите и
цветовете, като го персонализирам
изключително към техните нужди, стил
и начин на живот.

Краси Димитрова – работя като
фризьор от 6 години – това е моята
професия и страст. Посещавам
семинари и обучения, които развиват
моите умения и креативност. Отворена
съм за новости и мога да работя добре
в екип.
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Някога Симо и Краси са се доверили на марката
И до днес те работят заедно, като професионалисти с професионалист.

И ако някога представите за красота са изглеждали така
и основното правило да имаш хубава косата е било да
се срешеш 100 пъти преди лягане, то съвременните
принцеси, дефилиращи по червения килим, разхождат гордо
великолепни прически, дело на коафьорите на
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Знаехте ли това? Изненадващи факти за косата

Знаехте ли, че блондинките имат най-голям брой
косми на главата си?
Смятали ли сте задачи с косата на Рапунцел?
На Рапунцел ще са ѝ били нужни няколко стотин
години, за да порасне косата ѝ до пълната дължина,
посочена в приказката.
Новородените имат коса, дълга ярдове и ярдове
само във вълшебните приказки. В реалния живот
косата расте само между 0,2 и 0,4 мм на ден или
около един сантиметър на месец. В момента,
американката Даян Уит от Масачузетс държи
рекорда като жената с най-дълга коса. Косата на
тази американска Рапунцел е с дължина почти
четири метра. Само един човек е побеждавал
рекорда на Даян Уит. До края на 1940 г. косата на
индиеца Свами Пандарасанади е била с дължина
7,93 метра.
Хубавата коса струва скъпо.
Средно, германците плащат 22 евро за
подстригване. Коафьорите в Ню Йорк надминават
тази цена всеки ден. В някои салони подстригването
струва колкото кратка екскурзия до Париж, заедно
със самолетните билети. Орландо Пита, фризьорът
на Наоми Кембъл, е известен като най-скъпият
фризьор. Подстригване в салона на маестрото
на улица „Гансевоорт“ в Манхатън струва около
800 долара (570 евро). Почти изгодна сделка в
сравнение с това е подстригването от колежката на
Пита, Сали Хершбергер, която се слави с рошавата
прическа на Мег Райън. Тя иска „само“ 600 долара
(430 евро) за едно подстригване.
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Ето няколко любопитни факта
за нашата коса!

Факт № 1 – Всеки кичур коса съдържа 14 различни елемента, включително следи от злато.
Филип Уолтър и колегите му Пиер и Мария Кюри, работейки в университета в Париж, откриват
златни наночастици в човешки косъм.
Факт № 2 – Косата може да се използва за почистване на нефтени разливи. През 2007 г. се
случва такава голяма петролна катастрофа край бреговете на Сан Франциско. Тогава някои
доброволци еколози използват постелки, изплетени от човешка коса за почистване на плажа,
тъй като косата абсорбира петрола от водата. Тя действа като естествена гъба.
Факт № 3 – Косата съдържа информация за всичко, което се случва в кръвта и тялото. Чрез
специални изследвания може да се установи употребата на наркотици и други вещества. В
косъма личи и минералният състав в организма. Затова косата е най-често срещаното съдебно
доказателство.
Факт № 4 – Косата е много силна. Един косъм може да издържи 100 грама тегло. Представете
си колко би издържал един кичур или дебел сноп коса!
Факт № 5 – Косата на хората от жълтата раса расте до по-голяма дължина, отколкото на всички
останали. Косъмът на африканците е по-тънък, отколкото изглежда и е по-склонен да се къса
или къдри. Така къдравият косъм създава впечатление на изкуствена гъстота.
Факт № 6 – Единственото, което не може да се идентифицира чрез лабораторна проба на
косъм е човешкият пол. Космите на мъжете и жените са с абсолютно идентична структура.
Факт № 7 – Тъмната коса е най-често срещаната в световен мащаб. Най-редки са червените
коси. Хората с червена коса са около 1% от населението на света. 2% от хората по света пък
имат естествено руса коса.
Факт № 8 – Косми може да растат навсякъде по
тялото освен по дланите, ходилата, клепачите,
устните и лигавиците. Всяка друга точка на
вашето тяло има космено покритие, независимо
дали е забележимо или не.

Учените са установили, че цялата коса на
главата ви може да издържи приблизително
12 тона, което се равнява на теглото на два
слона
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Как се е променял идеалът
за женска красота през годините

Проследявайки промените през вековете, дефинирането на
съвременния идеал за женска красота става все по-трудно. Когато
за пореден път започнете да се съмнявате в привлекателността
си, не забравяйте колко относително е всичко!
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Красотата в Древния Египет
Стройната грациозна жена с пълни
устни и бадемови очи е била идеал за
красота в Древния Египет. За да придадат
мистериозен блясък на погледа си,
египтянките разширявали зениците с
извлек от беладона. Зеленият ирис бил
възприеман като еталон за красота и някои
предприемчиви жени подчертавали очите
си със зелена боя, получена от окислена
мед. Най-разпространеният козметичен
трик на красавиците в поречието на Нил е
бил да очертават очите си с туш, направен
от естествения минерал на антимона – стибнит. Смятало се е, че той предпазва зениците от
възпаления, предизвиквани от горещото слънце и пясъка. Със защитна цел се залепвали и
дълги ресници – задължителен козметичен атрибут за делник и празник. В името на хигиената
и мъжете, и жените бръснели главата си до голо. Така се защитавали от въшки. Върху голата
глава предпочитали да слагат перуки. Древните египтяни определяли брадата на фараона
като символ на царската власт. В случаите, когато фараонът бил жена, тя носила специално
изработена за нея брада на всички официални мероприятия. Още в тази далечна епоха
жреците знаели за ползата от употребата на скраб при къпане. За тази цел били използвани
хума и пепел, от които кожата ставала чиста и гладка.

Маите
За да бъдат привлекателни за мъжете, индианските жени
татуирали тялото си и го мажели с ароматна смола. На
лицето си нанасяли червена боя. Маите били поклонници
на слънцето и искали във всичко да приличат на божеството
си. Връх на съвършенството за тях били кръглото плоско
лице и носът, образуващ права линия с челото. Тази форма
се постигала, като в ранна детска възраст се привързвало
специална дървено приспособление към лицето и
мекият още череп се деформирал по определен начин.
Кривогледството било ценено като елемент на женската
красота. Когато в семейството се раждало момиче,
родителите закрепвали към люлката му специални топчета.
Колкото повече топчетата се люлеели пред бебето, толкова
по-кривогледо то ставало. Това му гарантирало бъдеща
популярност сред младежите. Маите изпилвали своите зъби
и инкрустирали зъбните остатъци със скъпоценни камъни.
Кривогледа девойка с червено лице и пробляскващи
диаманти в устата – това бил естетическият блян на мъжете
от племето.
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В Древния Китай красива била мъничката жена с миниаюрни крачета

Нито един уважаващ себе си китаец нямало да се
ожени за девойка с големи стъпала. Обичаят жените
да деформират стъпалата си се е появил в двореца по
време на династия Северна Сун (10 – 13 век). Майките
започвали да стягат ходилата на дъщерите си с бинтове,
още когато момичетата били на 5 – 6 години.

Постепенно петата се свивала към прегънатите пръсти и сводът се извивал. Само девойка
с така поетично наречените „лотосови“ крака можело да бъде съпруга или конкубина.
Обикновени стъпала имали само презрените жени от нисшето съсловие – селянките,
прислужничките, евтините проститутки. Веднъж седмично бинтовете се махали за няколко
минути и ходилата се почиствали. След няколко години малките пръсти изсъхвали и се
отстранявали. Притежателките на „лотосови“ стъпала били непреодолимо съблазнителни за
поколения китайски мъже. Момичетата доброволно се обричали на мъките само и само да
са желани. Размерът на миниатюрните копринени обувчици, които обували, не трябвало да
надвишава три цуна (около 10 см). Придвижването било истинско изкуство. В някои случаи
се стигало дотам, че жената не можела да ходи самостоятелно и се налагало да бъде носена
на ръце. Тогава гальовно я наричали „жена за прегръщане“. Докато в името на естетическия
идеал китайките се подлагали на изключително болезнени манипулации, за мъжете основното
преимущество били дългите коси, от които те оформяли красиви плитки.
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В Древна Гърция съществувал култ към добре
оформеното тренирано тяло
Образец за красота била скулптурата на Афродита:
ръст 164 см, гръдна обиколка – 86 см, талия – 69 см,
ханш – 93 см. Според каноните на гръцката естетика
прекрасното лице съчетавало прав нос и големи
очи. Грижата за тялото била идея-фикс за елините. Тя
предполагала продължителни посещения на бани и
басейни, вани с различни отвари и масажи с благовонни
масла. Изключение от правилото била Спарта, където
се смятало, че употребата на козметичните средства е
безнравствена и затова била забранена. В Атина жените
от прилични семейства не се гримирали. Изкуството на
грима се владеело единствено от хетерите. След гръкоперсийските войни в обществото нахлула варварската
мода от изтока и атинянките започнали да употребяват
различни козметични средства. Оттогава е известна
т.н. „гръцка вежда“ – сключените вежди над носа.
Елините имали култ към земята (плодородието). За
разлика от китайците, жените с малки ходила нямали
шанс да се омъжат добре, защото били смятани за безплодни. Големият размер на стъпалото
символизирал връзката със земята, плодородието, а високият ръст бил още едно преимущество
за гръцките красавици. Огромен недостатък за всяка девойка, обаче, била склонността към
сладки храни. Мъжът имал пълното право да развали годежа, ако разбере за такава страст на
своята избраница – верен признак за това, че бъдещата съпруга ще го разори.

В Древния Рим господствал култът към светлата кожа и русите коси
Римлянките първи открили начин за изсветляване
на косата. С гъба, напоена с масло от козе мляко,
примесено с пепел от буково дърво, те намазвали
косата, а след това я обезцветявали на слънце. Бедните
жени се хранили зле и изглеждали не в най-добрата си
форма. Те маскирали признаците на старостта с оловни
помади, които нанасяли на кожата още по-голяма
вреда. Съпругите на римските патриции използвали
като козметичен продукт (освен избелващите средства)
каймак и мляко. Когато се отправяли на път, свитата им
задължително се съпровождала от стадо магарици, в
чието мляко богатите дами се къпели. Козметичните
средства за ежедневния тоалет се приготвяли в
домашни условия. Грижата за косата и кожата на
аристократките била възложена на специално обучени
млади робини. Широко се практикували масажите и честите посещения в термите (бани),
където е имало гореща и студена вода, вани, стаи за почивка и гимнастически салони. Един
голям плюс в полза на римлянките от онази епоха – те са измислили епилацията!
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Хората през Ранното Средновековие смятали земната красота за греховна,
а удоволствието да и се наслаждаваш – непростим грях
Изрусяването на косите било заклеймявано като нечестиво
занимание, главата – покривана с касинка, тежки тъкани
криели фигурата. Идеал за средновековната жена бил
образът на Дева Мария – удължен овал на лицето, големи
очи и малки устни. В обществото се появило предубеждение
спрямо хигиенните процедури (грехота било да разглеждаш
и докосваш собственото си тяло). С течение на времето
издигнали нечистоплътността в ранг на добродетел.
Използването на помади и червило издавало развратно
поведение, а в тези години, под влиянието на установените
християнски ценности, се ценяла срамежливостта. Обект
на по-специални грижи единствено били веждите – модата
диктувала да са тънки, черни и извити под формата на дъга.

През 12 – 13 век културата придобила по-светски характер
Стремежът на рицарите към богатство
и разкош породила нови идеали, далеч
от аскетизма. Трубадурите възпяли
кралиците на рицарските турнири –
стройната им фигура, светлите коси,
пищните къдрици, прасковения цвят
на кожата и алените устни. Създал се
събирателен образ на Прекрасната
дама, която имала едно приоритетно
качество – просто била красива.
Относително точно може да се твърди,
че поемите, възпяващи съвършената
жена – повелителка на рицарското
сърце, се появили в края на XI – началото на XII век в Южна Франция. Естетическият идеал на
епохата бил противоречив – въпреки че смятали красотата на тялото за греховна, в същото
време облеклото я подчертавало. Според етикета жената трябвало да се движи с дребни
стъпки, с изящни движения, гледайки към земята. На мода била малката гръд.
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Стройната лебедова шия, високото чело и бледният цвят на лицето
са били високо ценени през Ренесанса
За удължаване на овала на лицето дамите епилирали косите
над челото и скубели напълно веждите, а за да постигнат
ефекта на лебедовата шия – бръснели тила. Пищните
рубенсови жени, с явни признаци на целулит, са били идеал
за мъжа, живеещ в епохата на късния Ренесанс. Те били
меки, пухкави, със заоблени форми и впечатляващи по
размер гърди. И, естествено, блондинки. За да се изрусят,
жените мажели косите си със смес от шафран и лимон и
се разхождали под палещото слънце с шапки с големи
периферии без дъно. Венецианските куртизанки, които се
славели като най-красивите жени на епохата, въвели на
мода този естетически идеал: блондинка със закръглени
форми и бледо лице.

Рококо-времето на чудесата на фризьорското изкуство
Главният акцент бил върху прическата – едно
скъпоструващото удоволствие, което се стараели да
запазят колкото се може по-дълго. Ето защо дамите си
спестявали къпането. Поддържали телесната си хигиена,
като избърсвали с напарфюмирани кърпички отделни
части на тялото си. На мода били парфюмите, с които
„прикривали“ миризмата на пот. Кралицата на Испания
Изабела Кастилска тогава признала, че в живота си се
е къпала само два пъти – при раждането си и в деня на
сватбата. По това време лекарите съветвали краката да се
мият всяка седмица, главата – поне веднъж на два месеца,
а зъбите да се чистят не по рядко от веднъж седмично.
Въпреки странните за нас хигиенни възгледи, за пръв път
в историята понятието „красота“ не се подчинявало на
някакъв канон – обществото узряло за идеята, че всяко
лице е единствено, неповторимо и затова – прекрасно.

19-ти век
Дошло ред на времето в стил ампир, когато се оценявала
естествената красота. Момичето трябвало да бъде стройно, с лека
рокля от муселин, с големи очи и бяла кожа. В същото време през
19-ти век имало и друга тенденция- пищна рокля със стегнат корсет,
в изискан стил. И при единия и другия стил на мода властвала т.нар.
болезнена женственост: бледо лице, слабо и привидно измъчено
тяло.
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20-ти век
Тази епоха ни дава много и различни идеали на женската красота. През 20-те години на мода
бил момчешкия вид – корсетът бил забравен, ценяла се момчешката фигура с малки гърди,
като за първи път от много векове, жените започнали да носят къси прически.
През периода между 30-те и 50-те години, в ерата на златния Холивуд, женствеността се
върнала обратно на мода. Фигурата „пясъчен часовник“ с тънка талия, големи гърди и обемисти
бедра, подредени къдрици, дълги мигли, руж и червени устни, била най-предпочитана. Идеал
за красота през тази епоха била вечната Мерилин Монро.
През 60-те години най-популярният модел била Туиги – със стройно тяло, дълги крака и малки
гърди. През 80-те идеалът отново се променил: аеробиката е на мода и супермоделите били
високи, атлетични и стегнати. Към 90-те идеалът леко се изместил в друга посока – болезнената
слабост и блед вид били на мода.

20-те

Мерилин
Монро

Туиги

21-ви век
Адриана
Лима
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Съвременният идеал за красота е доста сложно понятие.
Днес се цени стройният и здрав вид, но не анорексичната
слабост, както през 90-те. Плосък корем, големи гърди и
стегнато дупе се считат за идеалния вариант. А както знаем
всичко това наведнъж е почти непостижимо или поне се
изисква мнго голяма дисциплина и воля. За щастие, все
повече хора приемат идеята за естествената красота в
цялото ѝ многообразие

