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Г-жо Ноам, бихте ли представили 
технологиите, на които е бази-
рана иновативната апаратура 
на Pollogen?
Една от водещите технологии, на 
които е базирана нашата апарату-
ра е триполярната радиочестота, 
патент на Pollogen. Триполярната 
радиочестота гарантира отлични 
резултати при третиране както 
на лицето, така и на тялото, при 
това за много кратко време.
Както е известно, първата гене-
рация радиочестотни апарати са 
монополярните, при които работ-
ният накрайник е единият елек-
трод, а вторият електрод се зак-
репва върху нетретирана зона от 
тялото. В случая електрическият 
ток протича между накрайника и 
втория електрод. Процедурите с 
този тип апарати са болезнени, а 
ефектът не е толкова добър. След 
това се появяват биполярните 
радиочестотни апарати, разпола-
гащи с накрайник, в който има 2 
електрода. При тях електрически-
ят ток протича само в границите 
на проекцията на самия накрайник 
върху третираната зона и не се 
разпространява в други участъци на 
тялото. Но и при терапиите с бипо-
лярни апарати пациентът трябва 
да изтърпи известна болка, за да 
бъде постигнат желания резултат. 

Нашата компания Pollogen разви и 
патентова триполярната радио-
честотна технология, при която се 
използват три електрода. Предим-
ствата на триполярната техноло-
гия са, че се осигурява проникване 
на радиочестотата на различна 
дълбочина (съчетание от възмож-
ностите на моно-и биполярните 
системи), по-добро разпределение 
на електрическия ток в тъканите 
и по-бързото им загряване. Необхо-
дима е по-ниска мощност, процеду-
рата не е болезнена и се постигат 
много добри резултати. Всички па-
циенти съобщават, че терапията 
е приятна, като лек топъл масаж 
на лицето или тялото. И най-хуба-
вото – ефектът е видим веднага 
след процедурата. Една наисти-
на много приятна, бих казала еле-
гантна терапия и най-ефикасната 
радиочестотна процедура. 

Каква терапия ще ни 
представите? 
Ще представя процедура за лице 
с апарата Maximus, базиран на 
водещите технологии Trilipo RF, 
TriLipo DMA и TriFractional, които 
се допълват взаимно и гаранти-
рат постигане на оптимални ре-
зултати за лифтинг и стягане на 
кожата. Технологията TriLipo DMA 
комбинира TriPollar RF – триполяр-

на радиочестота и Dynamic Muscle 
Activation – динамична мускулна ак-
тивация, които могат да работят 
едновременно с един апликатор и 
осигуряват неинвазивен минилиф-
тинг и изглаждане на бръчките в 
областта на лицето. Динамична-
та мускулна активация може да 
се сравни с пасивна гимнастика 
на лицевите мускули, която пови-
шава мускулния тонус, лифтира и 
ремоделира контурите на лицето, 
а триполярната радиочестота за-
грява тъканите в дълбочина, „пов-
дига“ SMAS слоя (повърхностна 
мускулно-апоневротична система) 
и стимулира фибробластите за 
синтез на нов колаген и еластин, 
което води до стягане на кожата 
и изглаждане на фините линии и 
бръчки. Разполагаме с три възмож-
ности: да използваме само трипо-
лярната радиочестота или само 
динамичната мускулна активация, 
както и да ги комбинираме. Важно 
е да отбележа, че комбинацията 
от TriPollar RF и DMA осигурява 
наистина отлични резултати и 
цялостно подмладяване на лицето, 
без болка и без възстановителен 
период за разлика от оперативния 
лифтинг.

Какви резултати се постигат и 
колко дълго се запазват във вре-
мето?
Резултатите зависят от изход-
ното състояние на конкретния па-
циент, но обикновено се запазват 
от 2 до 5 седмици само след една 
процедура. В областта на лицето 
апаратът гарантира видимо из-
глаждане на бръчките, стягане, 
тонизиране и лифтинг на кожата, 
премахване на белези от акне и 
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НИЛИ НОАМ: „ИНОВАТИВНАТА 
ЕСТЕТИЧНА АПАРАТУРА НА POLLOGEN 
ДАВА МНОГОБРОЙНИ ПРЕДИМСТВА НА 
СЪВРЕМЕННИЯ КОЗМЕТИЧЕН САЛОН“

Г-ЖА НОАМ ОБЯСНИ ТЪНКОСТИТЕ 

ПРИ РАБОТА С АВАНГАРДНИТЕ 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ 

ПЛАТФОРМИ DIVINE PRO, 

MAXIMUS И GENEO+ НА POLL-

OGEN ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ НА 

ЛИЦЕТО И СКУЛПТУРИРАНЕ НА 

ТЯЛОТО, БАЗИРАНИ НА ВОДЕЩИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ТРИПОЛЯРНА 

РАДИОЧЕСТОТА, ДИНАМИЧНА 

МУСКУЛНА АКТИВАЦИЯ, 

РАДИОЧЕСТОТЕН МИКРОНИДЛИНГ 

И ФРАКЦИОННА РАДИОЧЕСТОТА, 

КОИТО  ГАРАНТИРАТ ПОСТИГАНЕТО 

НА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 

НЕИНВАЗИВЕН МИНИЛИФТИНГ НА 

ЛИЦЕТО, КАКТО И РЕДУЦИРАНЕ 

НА ЦЕЛУЛИТА, НАМАЛЯВАНЕ НА 

ОБИКОЛКИТЕ И РЕМОДЕЛИРАНЕ НА 

ТЯЛОТО. 
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В ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЮ ЗА СП. 

BEAUTY WOMAN.

Лили Ноам, медицински козметик и 
трейнър на Pollogen
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други несъвършенства, ремодели-
ране на лицевия овал и превенция 
на стареенето.

Колко процедури препоръчвате 
годишно?
Първоначалният курс включва меж-
ду 4 и 6 процедури, които се про-
веждат веднъж на 2 седмици. След 
това курсът терапии може да се 
повтори на 3 или 6 месеца в зави-
симост от състоянието на паци-
ента.

Има ли противопоказания? 
Да, противопоказанията са както 
при всяка терапия, извършвана с 
радиочестотен апарат. Процеду-
рата не се препоръчва за пациен-
ти с пейсмейкър или други подобни 
устройства в тялото, при диабет 
и онкологични заболявания, също и 
при бременност и кърмене.

Може ли да се комбинира с други 
козметични процедури?
Да, но не е необходимо, защото 
процедурата с Maximus осигурява 
всичко необходимо за възвръщане 
младостта и красотата на лице-
то. Платформите на Pollogen пред-
лагат и технологиите TriFractional 
и Voluderm. Фракционната радио-
честотна технология TriFractional 
осигурява безопасно и ефективно 
подмладяване на кожата, при мини-
мален дискомфорт и изключително 
кратко време за възстановяване. 
С помощта на тази технология се 
извършва ресърфисинг на кожата, 
като въздействието е по-силно в 
дермалните слоеве, а епидермисът 
се уврежда по-слабо. В резултат 
на контролираното увреждане се 
задейства механизмът на естест-

вен отговор на тялото – активира 
се функцията на фибробластите за 
синтез на нов колаген и еластин, 
което води до образуване на здра-
ва кожна тъкан. Фракционната 
радиочестота стимулира клетъч-
ното обновяване, подобрява кожна-
та текстура, отстранява фините 
линии и бръчки, стяга и лифтира 
кожата, премахва белези от акне, 
стрии и други несъвършенства.  
VoluDerm микронидлингът гаранти-
ра безопасно и ефективно проник-
ване на радиочестотната енергия 
посредством ултратънки микро-
игли за контролирано загряване на 
дълбоките дермални слоеве. Селек-
тивното и фокусирано загряване 
ускорява клетъчния метаболизъм и 
стимулира ремоделирането на ко-
лагена в дермалния слой, а микроиг-
лите предизвикват контролирано 
механично увреждане, благодаре-
ние на което стартира клетъчна-
та регенерация. Освобождават се 
растежни фактори, синтезират се 
протеините, изграждащи съедини-
телната тъкан, образуват се нови 
кръвоносни съдове, подобрява се 
храненето и кръвоснабдяването на 
кожата. Също така се стимулират 
фибробластите да произвеждат 
нов колаген, еластин и хиалуронова 
киселина, което води до обновява-
не на поддържащата матрица на 
кожата.
Бих искала да подчертая, че инова-
тивната естетична апаратура на 
Pollogen дава многобройни предим-
ства на съвременния козметичен 
салон. С апаратите на Pollogen все-
ки център за красота може да пред-
ложи на своите клиенти модерни, 
безопасни и изключително ефектив-
ни решения за младост и красота.


