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Пренесете се в света на красотата

Грижата за красотата е 
необятна, но ние се постарахме 
да я съберем на едно място. Топ 
локациите за красота в България 

в един сайт – SALONI.BG!

 Най-голямото онлайн пространство, 
което ви дава възможност да 

надникнете в света на най-добрите 
козметични салони и студия за красота 

в цяла България!



Открийте вашето 
място, то ви очаква!

Издател: Яна Николова
Издателство: Beauty Woman Magazine

София, бу. Цар Борис III 265,
тел. 0877 933 230

e-mail: info@beautywoman.bg

Редактор: Виктория Иванова
Криейтив и дизайн: Кристина Виденова

Коректор: Сенка Симеонова



козметично студио „Жени“

Аз избрах козметичната професия, защото се 
интересувах силно от проблемните състояния 
на кожата и тяхното третиране. Първата ми 
среща със света на козметиката е свързана с 
мой личен дерматологичен проблем. След дълго 
и неуспешно лечение реших да взема нещата в 
свои ръце. И така стъпка по стъпка проблемът, 
който имах, започна да се оправя, а едновременно 
с това се заплених от магията на козметиката, 
която продължава и до ден днешен. Голямата ми 
любов към професията е обусловена от огромно-
то удовлетворение, което изпитвам, когато видя 
как самочувствието на клиентите се възвръща, 
когато продължаваме да им помагаме във все-
ки един неприятен момент, свързан с кожното 
им състояние, и когато виждам удоволствието, 
което изпитват те след постигнатите резул-
тати в козметичния салон. Тези няколко неща са 
движещата сила за мен, стимулът да продължа-
вам, въпреки че всеки ден се изправям пред раз-
лични предизвикателства. Специализирала съм 
се основно в процедури за лице и мога да твърдя, 
че клиентите ми до един остават доволни и се 
връщат отново при мен. Всеки клиент заслужава 
внимание, грижа и добро отношение.

Евгения
Михайлова

София, Красно село, ул. Хубча 7
Тел.: О888 277 757, 0894 748 638
e-mail: jenimihailova67@gmail.com

Козметично студио „Жени“ 

Голямата ми любов към професията 
е обусловена от огромното 

удовлетворение, което изпитвам, 
когато видя как самочувствието на 

клиентите се възвръща.
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студио за красота „Арелия“

Когато правех първите си стъпки като козме-
тик преди 16 години, надали съм знаела, че ще е 
професията, с която ще искам да се занимавам 
цял живот. Но днес съм изключително щастлива, 
че вече толкова време я практикувам, а място-
то, където го правя, приемам за свой втори дом. 

Когато една дама дойде при мен и посвети лице-
то си на моите ръце, означава, че ми има дове-
рие, и в същото време за мен е и изключителна 
отговорност, защото смятам, че работата на 
козметика е не само механично да спомогне за 
отстраняване на даден козметичен проблем, а да 
вникне в същината му, какво е довело до него, да 
приложи най-правилните методи и да даде точ-
ните насоки за разрешаването му. С годините 
установих, че твърде малко хора харесват визи-
ята си такава, каквато е. Според мен трябва да 
е обратното – да ценим това, което ни е дала 
природата, да се грижим по най-правилния начин 
за кожата и да я обичаме. Приела съм за моя ми-
сия да накарам клиентите да разберат естест-
вените функции на кожата, да не се опитват да 

Царевна
Иванова

м е д и ц и н с к и 
к о з м е т и к

променят драстично това, което смятат за 
недостатък, да разберат, че красивата кожа 
е здравата кожа! И най-важното – да влагат 
любов в грижата за нея.

Студио за красота „Арелия“ предлага на 
своите клиенти фотоепилация, разнообраз-
ни процедури за лице, включващи мезотера-
пия, апаратни и мануални терапии с водещи 
козметични марки като Phyt‘s, Atache, Rejuvi, 
Oxygenceutical, Fusion, BDR.

Приела съм за моя мисия да 
накарам клиентите да разберат 

естествените функции на кожата.

София, ул. Смърч 36
Тел. 0884 59 25 59

Fb: studioareliq

Студио за красота „Арелия“
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салон за красота ONE

Целият екип на салон „Едно“ сме силно мотиви-
рани да създаваме красота, да повдигаме само-
чувствието на всяка дама, която пристъпи пра-
га на салона. Зад гърба ни стоят часове труд, 
постоянство и упоритост.

Създадохме това място преди 10 години и през 
това време не сме спирали да се стремим да бъ-
дем по-добри, по-достъпни, по-усмихнати. Иска-
хме и успяхме да постигнем да бъдем локация за 
красота, която да носи комфорт, и да сме екип, 
който винаги подхожда с грижа и разбиране. За 
нас най-важното е да бъдем полезни, а довери-
ето на клиентите, тяхната благодарност и ус-

София, ул. Проф. Димитър Атанасов 24
Тел. 0886 198 503

Fb: edno.salon

Салон за красота ONE

мивките на лицата им след процедура ни но-
сят щастието след края на работния ден да се 
чувстваме не изморени, а заредени.

В козметичния кабинет има голямо огледало и 
когато клиентът стане от кушетката, оти-
ва директно пред него. Аз също виждам отра-
жението и не мога да сбъркам изражението на 
харесване, приемане, удовлетворение. Виждам 
как за миг изчезват грижите, проблемите, 
тревогите. Това ме кара да продължавам да 
вярвам в себе си, да се стремя да се разви-
вам и да обичам все повече моята работа. За-
щото клиентите са тези, които мотивират 
козметика да създава красота, да поражда ус-
мивки и да го прави с желание и любов.

Ани Попова

к о з м е т и к

В козметичния кабинет има голямо 
огледало и когато клиентът стане 

от кушетката, отива директно пред 
него. Аз също виждам отражението 
и не мога да сбъркам изражението 

на харесване, приемане, 
удовлетворение. 
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студио за красота „Его-Макс“

Студио за красота „Его-Макс“ работи успешно 
вече 14 години. Две поколения козметици се гри-
жат с любов и внимание за клиентите си и не 
спират своето обучение и развитие в сферата 
на козметиката. Татяна е козметик с 25-годи-
шен опит и твърди, че професията козметик със 
сигурност е нейното призвание, защото от мал-
ка е искала да се грижи за хората и да ги кара да 
се чувстват добре. Дъщеря й Виктория поема по 
нейните стъпки преди 10 години. „Първоначално 
започнах на шега, за да бъда в помощ на майка 
ми. Всичко, което съм научила в козметиката, е 
благодарение на нея, а сега не мога да си пред-
ставя да работя нещо друго. За мен няма по-го-
лямо признание от благодарността и доволната 
усмивка на нашите клиенти“, казва Виктория.

За екипа на „Его-Макс“ е от изключителна важ-
ност към всеки клиент да бъде подходено ин-
дивидуално спрямо неговите нужди, желания и 

София, Света Троица, бл. 381
Тел. 0878 809 903
Fb: studio.ego.max

e-mail: ego_max@abv.bg

Студио за красота „Его-Макс“, 

Татяна Викторова
к о з м е т и к

Виктория Викторова

к о з м е т и к

емоционално състояние. „Обичаме това, което 
правим, защото всеки ден имаме възможност-
та да даряваме грижа, внимание и красота на 
нашите клиенти.“ 

СОФИЯ



СалонЪ

От 25 години работя изключителната професия козметик. Завърши-
ла съм професионална подготовка в учебен център към Министер-
ството на образованието и науката. През годините съм преминала 
всички нива на обучение и квалификация, също така и многобройни 
мастър класове за инвазивни и неинвазивни процедури. Посещавала 
съм обучения в България, Италия, Израел. Професионалната ми под-
готовка ми дава увереността, с която работя, и благодарение на 
знанията и опита си съм си създала начин на работа, който смятам 
за успешен – изграждам индивидуален подход към всеки един клиент 
и създавам авторски лимитиран протокол за всяка терапия според 
нуждите на кожата на клиента. По този начин постигам качестве-
ни резултати, което кара клиентите да ми имат доверие.

Смятам, че доверието е ценно и трябва постоянно да се зат-
върждава. Удоволствието, което получавам при вида на здравата и 
сияеща кожа, и благодарността на клиента ме ангажират винаги 
да бъда информирана за всяка новост и продукт, създаден в услуга 
на красотата. Знам, че професията козметик е моето призвание в 
живота, и съм щастлива, че съм го намерила. 

Знам, че професията козметик е моето 
призвание в живота, и съм щастлива, че съм 
го намерила. 

Христина
Димитрова
Цветкова

к о з м е т и к

София, бул. България 45,
сграда KPMG, партер 

Тел.: 0877 777 618, 0898 510 732 
Fb: Бутик-за-красотаСАЛОНЪ

e-mail: Xrisi_cat@abv.bg

СалонЪ

СОФИЯ



ВИДЕО УРОЦИ НА РАЗЛИЧНИ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕМИ! 

Master Class ПИЛИНГИ
Д-р Янита Михайлова

» специалист дерматолог «

За първи път издателство Beauty Woman 
разработва видео уроци, които ще съдържат 
ТЕОРЕТИЧНИ и ДЕМОНСТРАТИВНИ видеа с 
продължителност между 2 и 4 часа, в зависи-
мост от темата. 

ЛЕКТОРИ И ДЕМОНСТРАТОРИ СА 
ИЗЯВЕНИ БЪЛГАРСКИ ДЕРМАТОЛОЗИ И 

СПЕЦИАЛИСТИ!

ВИДЕО УРОЦИТЕ ще обхващат теми като: 
• ХИМИЧНИ ПИЛИНГИ
• ПИГМЕНТАЦИИ
• АКНЕ
• КОЖНИ АЛЕРГИИ 
• МИНИИНВАЗИВНИ ПРОЦЕДУРИ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 
• И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ

Във видео уроците НЯМА НИКАКВО ПРО-
ДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА МАРКИ!

ВИДЕО УРОЦИТЕ са с цел ОБУЧЕНИЕ и 
РАЗВИТИЕ в дадена сфера.
Видео уроците ще МОЖЕ да се гледат 
само ОНЛАЙН!

ВИДЕО УРОЦИТЕ ще могат да се заку-
пуват чрез дебитна или кредитна карта, 
изипей или по-банков път.

ОЧАКВАЙТЕ ОТ МЕСЕЦ АПРИЛ НА
WWW.BEAUTYWOMAN.BG

BEAUTY WOMAN С ГРИЖА ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА КОЗМЕТИЧНИЯ 

БРАНШ В БЪЛГАРИЯ!



Skin Design

Смятам, че бюти индустрията е специален 
свят, защото клиентите идват в козметичния 
център предимно за позитивни емоции. Козмети-
ката за тях е добър вълшебник, който ги дарява 
с красота, здраве, увереност и настроение. За 
съжаление ние, медицинските козметици, нямаме 
вълшебна пръчица или еликсир за вечна младост. 
Нашата задача е да направим клиента съюзник 
и активен участник в постигане на желаните 
от него цели. А това се случва, когато изслуш-
ваме желанията и очакванията му и откровено 
коментираме реалните резултати. Ние предла-
гаме решения и в повечето случаи имаме няколко 
такива. Едните са свързани с кратки срокове и 
моментално действие, а други са със забавен 
ефект, проявяващ се във времето. Оставяме 
клиентът да направи избор въз основа на получе-
ната информация и започваме да творим красо-
та. Важно е да се отбележи, че резултатът от 

София, ул. Св. Иван Рилски 15, ет. 2
Тел. 0879 888 852
www.skindesign.eu

Козметичен център Skin Design

такива последователни действия и планиран 
брой процедури, нужни за достигане на желано-
то от клиента, дава удоволствието от проце-
са и за двете страни. Тогава се усеща цялата 
магия на случващото се в козметичния цен-
тър, усещане за щастие, положителна енергия 
и вдъхновение от съвместната работа между 
специалиста и клиента. Заедно за една по-до-
бра визия и повече самочувствие.

Нашата задача е да направим клиента съюзник и активен 
участник в постигане на желаните от него цели.

Емилия Пенова
с о б с т в е н и к  и  у п р а в и т е л  н а  к о з м е т и ч е н  ц е н т ъ р  S k i n  D e s i g n
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Стремя се да бъда винаги информи-
рана за новостите в козметология-
та и иновативна в работата си, за 
да предложа най-доброто на клиен-

тите. Те го заслужават. 

студио IN Beauty 

Започнах да развивам страстта си към козмети-
ката едва на 17-годишна възраст с първия изка-
ран козметичен курс. Постепенно с много усилия 
и повишаване на квалификацията през 2021 г. зад 
гърба си имам 20-годишен опит в козметичния 
бранш. Специалността „медицинска козметика“, 
която завърших преди 5 години, прекрасно до-
пълни натрупания опит. Имам удоволствието да 
работя със световно признати лидери в естети-
ката, а целта ми е да предложа комплекс от про-
цедури, отговарящи на нуждите на всеки клиент 
индивидуално. За работата си разчитам и на ви-
сокотехнологична и сертифицирана апаратура. 

Николета
Иванова

с о б с т в е н и к  н а
с т у д и о  I N  B e a u t y 

София, кв. Лозенец, ул. Горски пътник 34
Тел.: 0883 335 003, 02 963 35 03

www.inbeautystudio.com

Студио IN Beauty

Екипът на студио IN Beauty се състои от 
опитни и квалифицирани специалисти. Про-
цедурите, които предлагаме, са насочени 
към грижа за лице и тяло спрямо индиви-
дуалните нужди на клиента. Професионал-
ното отношение към посетителите на 
студиото е задължително, а в комбинация 
с това сме приятелски настроени. Обста-
новката, в която клиентите ни се пота-
пят, е добра възможност за отдалечаване 
от стреса в ежедневието. 

СОФИЯ



ЦПО към „Селект Козметикс“

Животът е изпълнен с различни предизвикателства. 
Пред едно такова предизвикателство се изправих преди 
30 години, когато една случайна жена след 15-минутен 
разговор каза на майка ми, че трябва да стана козметик 
и това ще е верният път в моя живот. След време раз-
брах за един стартиращ курс по козметика и с любопит-
ство се записах. Когато влязох на първата лекция, вече 
знаех, че това ще е моята работа. И така, ден след ден 
козметиката ми разкриваше своя необятен свят. Трупах 
знания, умения, търпение и много любов, които ми пре-
даваха моите преподаватели. Козметиката е професия, 
която за тези 30 години се разви с много бързи, дори 
светкавични темпове. Късмет, радост и предизвикател-
ство е да работиш и да се развиваш в това динамично 
време. Днес се знае много както за човешката кожа, 
така и за самите активни вещества, които могат да 
подобрят нейното състояние. Бързоразвиващата се ко-
зметична сфера ни налага да сме гъвкави и винаги гото-
ви за нови знания и умения, но ние трябва да се стремим 
да съхраним и онази индивидуална магия, с която творим 
вълшебства и заради която нашите клиенти ни се до-
веряват. И трябва да знаем, че добрите вълшебства се 
създават само от добре подготвени специалисти.

София, кв. Лозенец,
ул. Миджур 15, ет. 4
Тел. 0889 732 233
www.selvert-bg.com

Селект Козметикс

И трябва да знаем, че добрите 
вълшебства се създават само от 
добре подготвени специалисти.

Боряна Драганова

м е д и ц и н с к и  к о з м е т и к , 
п р е п о д а в а т е л  в  Ц П О  к ъ м  „ С е л е к т 

К о з м е т и к с “  ЕО ОД,  т р е н е р  з а 
Б ъ л г а р и я  н а  м а р к а т а

S E LV E RT  T H E R M A L
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Fetish Hair Studio

Започнах с голяма любов и желание да практикувам професията ко-
зметик. За повече от 15 години работа в тази сфера съм участва-
ла в много и различни обучения, семинари и симпозиуми в България 
и чужбина, където успях да надградя знанията си, да обогатя опи-
та си и да се почувствам по-силна и уверена в това, което правя 
– да се грижа за здравето и красотата на кожата. Но най-голямо 
вдъхновение черпя от курсовете по остеопатия, проведени от Из-
точноeвропейската школа по остеопатия.

Прилагането на остеопатичния подход и техники в козметологи-
ята позволява без скалпел и инжекции да се постигне мимическа 
релаксация, лимфодренаж, фасциално освобождаване и възстановя-
ване на симетрията. Клиентите ми остават изключително впе-
чатлени и удовлетворени, когато виждат постигнатите крайни 
резултати. А доверието на клиентите е това, което ме мотивира 
да надграждам и усъвършенствам моите знания и умения. Жела-
нието им да се връщат отново при мен ме изпълва с положителна 
енергия, с чувство на душевно спокойствие, че съм успяла да им 
помогна по пътя на красотата и здравето на тяхната кожа.

Лилия
Антонова

к о з м е т и к

София, ул. Червена стена 50
Тел. 0888 406 274
Fb: fetishhairstudio

Fetish Hair Studio

Най-голямо вдъхновение черпя от курсовете по 
остеопатия, проведени от Източноeвропейската 
школа по остеопатия.

СОФИЯ
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студио „Авантюрин“

Винаги съм имала повишен интерес към здра-
вето, красотата и естетичните процедури. 
За мен здравето и красотата вървят ръка за 
ръка. Задълбочено съм изучавала процесите, 
които протичат в кожата с напредване на въз-
растта, както и какви превантивни мерки да се 
вземат, за да се забавят ефикасно признаците 
на стареене. Изключително важно е да имаме 
холистичен подход и цялостно отношение към 
красотата и физическото състояние, защото 
всичко, което се случва в нашия организъм, се 
отразява върху кожата на лицето и тялото ни. 
Безспорен факт е, че когато поддържаме добре 
балансиран начин на живот и спазваме прави-
лен хранителен режим, съответно и прилагаме 
естетични процедури (апаратни и мануални) 
въздействаме максимално и се постига свежа, 
привлекателна визия. 

София, Дървеница, ул. Илия Димушев 1А
Тел. 0884 849 906

e-mail: info@aventurine.bg
www.aventurine.bg

Студио „Авантюрин“

Важно е жената да е здрава и добре да балан-
сира във всичко, дори в мислите и действия-
та си. В чисто физически план всяко нещо, с 
което прекаляваме или стигаме до крайности, 
може да доведе до естетични проблеми. За-
това балансът е изключително важен, както 
и умението да се радваме на малките резул-
тати, които постепенно във времето ще 
стават все по-добри и по-добри, ако проявява-
ме постоянство.

В студио „Авантюрин“ мануалните техники и 
иновативните технологии си подават ръка.

Стела Колева
к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к  н а 
с т у д и о  „ А в а н т ю р и н “
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Hairspray Beauty Studio

Практикувам козметичната професия от 2002 
г., когато успешно завърших курс по козметика. 
След години практика и усъвършенстване реших 
да обогатя познанията си, като записах специ-
алност „Медицинска козметика“ в Медицинския 
колеж в София. През годините на обучение при-
добих знания в дерматологията, физиологията, 
анатомията на кожата и редица други дисципли-
ни. Благодарение на това работя в симбиоза с 
лекари и терапевти. Работя в Hairspray Beauty 
Studio, ние сме малък екип, но сме посветени на 
това да разкрием вашия стил. Желанието ни е 
да покажем една страна на личността ви, за коя-
то може би дори самите вие не предполагате, 
а средствата ни за този стремеж са дългого-
дишният ни опит, както и редицата призове и 
сертификати, които красят салона.

Държим изключително на качеството на рабо-
тата си и затова използваме материали от 

най-висок клас. Качествените продукти 
гарантират, че постигнатите резултати 
не само ще изглеждат перфектно, но и ед-
новременно с това са дълготрайни и щадя-
щи вашите коса, кожа и нокти.

В Hairspray влагаме артистичност и 
високо ниво на познания и се стараем 

това да личи. Всеки заслужава да 
покаже своята индивидуалност!

Орлина Георгиева
к о з м е т и к

Твоята красота е 
собствената ти 
индивидуалност!

София, ул. Бяла черква 24
Тел. 0898 560 820
www.hairspray.bg

Hairspray Beauty Studio



Мария
Василева

Estetic Future – Aesthetic & Laser center

Водени от мисията да създаваме красота и са-
мочувствие за нашите клиенти, изцяло посвете-
ни на грижата за перфектния външен вид, с мно-
го любов и отдаденост създадохме едно красиво 
и уютно място – център за красота Estetic Future 
– Aesthetic & Laser center.

В желанието си да бъдем максимално полезни и 
ефективни, събрахме на едно място екип от спе-
циалисти, в чиито ръце поверихме техника от 
най-висок клас, както и утвърдени козметични 
продукти.

Снежана Иванова

София, ул. Дойран 20
Тел. 0883 377 033

www.esteticfuture.com

Estetic Future –
Aesthetic & Laser center

Всеки път когато видим удовлетворението на клиента от постигнатото в Estetic 
Future, се убеждаваме, че правим най-доброто, на което сме способни, в грижата за 
цялостния му външен вид.

к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к
н а  E s t e t i c  Fu t u r e

За всички продукти и процедури нашият екип 
неспирно подобрява както материалната и 
продуктовата база, така и своите знания и 
квалификации чрез посещения на множество 
събития с насоченост към иновациите и 
съвременните технологии, в частност козме-
тология и медицинска естетика.

Така всяка наша малка стъпка ни доближава 
към необятните възможности на естетични-
те процедури, за да посветим нашите клиенти 
в изкуството на грижата за тялото и подчер-
таване на естествената красота.

СОФИЯ



Естетичен център VIP&Beauty

В Естетичен център VIP&Beauty може да се от-
крие богат спектър от услуги, които се стара-
ем да разширяваме, за да предоставим достъп 
до най-резултатните процедури, с които кли-
ентите ни да постигнат зашеметяващ, свеж 
и неповторим външен вид се съобразяваме с 
комфорта и времето на нашите клиенти. Висо-
кото ниво на обслужване, специалната атмос-
фера, опитните професионалисти и постоянно 
актуализираният асортимент от процедури не 
престават да радват и учудват приятно, както 
редовните, така и новите клиенти. Изборът на 
услуги, предлагани от VIP&Beauty, непрекъснато 
се разширява чрез използването на най-новите 

София, кв. Драгалевци, ул. Акад. Петър 
Динеков 5, тел. 0883 288 228

e-mail: vip.and.beauty@gmail.com
FB: Естетичен център Vip&Beauty

www.vipandbeauty.bg

Естетичен център VIP&Beauty

ексклузивни разработки както в областта на 
фризьорството, така и в областта на козме-
тиката. Най-новото поколение оборудване и 
уникалните авторски програми отговарят на 
високите изисквания на най-взискателните 
клиенти. Разполагаме с най-модерните ефек-
тивни апаратни технологии, за да осигурим 
както качество на предлаганите процедури, 
така и спокойствие за клиента. Защото се 
стремим нашите клиенти да получат ефек-
тивни резултати с дълготраен ефект и с ми-
нимум дискомфорт.

Мария
Василева

с о б с т в е н и к  н а
Е с т е т и ч е н

ц е н т ъ р
V I P & B e a u t y

Създадохме Естетичен център
VIP&Beauty, защото искахме да 
срещнем красотата, естетичния 
стил и високото самочувствие на едно 
вълшебно място. 

СОФИЯ



бюти студио „Нелита“

През годините се възхищавах на добрите спе-
циалисти, които се грижеха за мен, за моята 
кожа и самочувствие, и един ден всичко мина в 
моите ръце. Сега аз съм тази, която се грижи за 
красотата и здравето на кожата на клиентите, 
и го правя с огромно удоволствие. Вдъхновяваща 
и удовлетворяваща – така определям професия-
та си на козметик.

 

Чувството да пораждам усмивки у клиентите 
след всеки постигнат резултат ме кара да жа-
дувам за още и още знания. Затова и не спирам 
да се квалифицирам. За да се чувстват клиенти-
те ми спокойни и добре информирани, обяснявам 
им предварително какво точно ще направя за 

София, Бели брези,
бл. 1, вх. 1, ет. 1

Тел. 0887 141 811
Fb: nelitastudio

Бюти студио „Нелита“

тяхната кожа и какви резултати ще се по-
стигнат. Клиентите от своя страна споде-
лят какви са усещанията им по време на про-
цедура, какви са очакванията им и задават 
въпроси, ако имат. Обичам комуникацията да 
е двустранна, това е част за постигането 
на успешни резултати. 

Смятам, че притежавам нещо много важно, 
което ме изпълва с ентусиазъм всеки ден – 
ключа за запазването на младостта и жизне-
ността на кожата, прилагайки правилни про-
дукти и подходяща грижа за всеки тип кожа.

Борислава Тасева

к о з м е т и к

Както е казано преди векове:
„Намери си работа, която ти 
харесва, и никога няма да ти се 
налага да работиш“.

СОФИЯ



БАБИНИТЕ 
РЕЦЕПТИ 
са били 
ефективни, 

ПОДХОДЯЩИ 
ЛИ СА ЗА 
НАШЕТО 
ВРЕМЕ?

НО

Измиване на лицето с вода с 
морска сол за избистряне на тена 
и омекотяване на кожата е било 
достатъчно преди, но сега кожата ни 
е подложена на повече вредни влияния 
и има нужда от специфична грижа. 

Доверете се на вашия 
КОЗМЕТИК в избора на 
терапия спрямо състоянието 
на кожата ви.



Фешън Козметикс

Занимавам се с перманентен грим и това ми 
доставя удоволствие и ме изпълва с необятна 
енергия. Избрах професията си, водена от лю-
бовта към красотата и изкуството и защото 
ми дава възможност да проявявам креатив-
ност и творчество. Тя е моят начин да създа-
вам и споделям вдъхновенията си. 

Начинът, по който изглеждаме, и това как се 
грижим за себе си има общо с това колко се це-
ним и какво е отношението ни към нас самите. 
Грижата, която полагаме за себе си, е проява 
на обич и уважение към това, което сме. Мо-
ята мисия е да помагам на жените да превръ-
щат мечтите за външния си вид в реалност и 
да се чувстват красиви и уверени.

София, ул. Цветна градина 22,
партер, Тел. 0892 948 630

Fb: Fashion cosmetics
E-mail: office@fashioncosmetics.eu

Фешън Козметикс

Начинът, по който изглеждаме, 
и това как се грижим за себе си 
има общо с това колко се ценим 
и какво е отношението ни към 
нас самите. 

Кристина Стефанова

с п е ц и а л и с т  п о  п е р м а н е н т е н 
г р и м  к ъ м  „ Ф е ш ъ н  К о з м е т и к с “

Емционалната обвързаност с клиентите и 
учениците ми, както и страстта ми към 
професията, са единственият сигурен на-
чин да бъда успешна! 

Работата ми във „Фешън Козметикс“ – фир-
ма с дългогодишен опит и специализирана 
в областите професионален грим, перма-
нентен грим, микроблейдинг, удължаване и 
сгъстяване на мигли, ме прави изключително 
щастлива, защото всеки ден имам възмож-
ност да предавам знанията си на учениците 
ми и да им помагам да вървят успешни по 
пътя, който са поели. А това чувството е 
незаменимо.

СОФИЯ



Диамантено лице – Севи

Козметик съм от малко повече от 15 години. 
Всичко започна през 2005 г. с едно предложение 
за работа като козметик в комплекс „Комити-
те“. Това беше стартът на моята кариера. Със 
всеки изминал ден виждах все повече доволни и 
усмихнати клиенти и разбрах, че съм намерила 
мястото си. Няколко години след това взех ре-
шение да направя малка промяна в развитието 
си и започнах работа в парк-хотел „Пирин“, Сан-
дански. Това беше нов старт в кариерата ми, 
изпълних ежедневието си с многобройни допъл-
нителни обучения, семинари, опознаване на нови 
технологии и апаратура. След преместването 
ми в София се наложи да сменя и работното си 
място. Започнах работа в SPA хотел „Макси“, 
но не след дълго време получих добро предложе-
ние за работа и развитие от SPA хотел „Бел-
чин Гардън“ – к.к. Белчин бани. Благодарение на 
преместването ми започна и моето развитие в 

София, ул. Боянски водопад 105
Тел. 088 748 6868

Fb: sevidiamantenolice

Диамантено лице – Севи

сферата на масажите. След натрупания про-
фесионален опит дойде моментът да сбъдна 
моята голяма мечта – през 2018 г. отворих 
собствено козметично студио, което наре-
кох „Диамантено лице – Севи“.

Изключително благодарна съм на 
съдбата, че имах възможността да 

работя на места, които ме изградиха 
като професионалист, научиха ме да 
обичам професията си и да я позная 

като мое призвание.

Севдалина Ангелова
к о з м е т и к

СОФИЯ



Daisy Beauty Studio

София, бул. Братя Бъкстон 81
Тел.: 0889 64 55 44, 02 444 55 45

www.daisysalon.eu
Fb: Daisy Beauty Studio

Daisy Beauty Studio

В сферата на козметологията съм от 12 го-
дини. Години, изпълнени със страст, красота и 
много доволни клиенти, благодарение на които 
давам максимума, на който съм способна. Горя 
от желание в това, което правя, защото знам, 
че оставям следа след себе си за години напред. 
Винаги съм харесвала поддържаните жени и съм 
на мнение, че ако една дама държи да изглежда 
красива и полага усилия за това, то неминуемо 
ще бъде. Ролята на козметика е да възпитава 
правилни навици у клиента как да се грижи за 
лицето и тялото си. Също така и да спомага за 
превенцията на всички нежелани изменения по 
кожата с точно подбрани терапии в козметич-
ното студио и с правилните съвети за домашна 
грижа. Защото само комбинацията между про-
фесионална и домашна грижа може да даде же-
ланите резултати за по-дълъг период от време. 

В Daisy Beauty Studio предлагаме 
всичко за вашето самочувствие и 

перфектен вид. Модерни технологии, 
професионализъм и специално 

отношение, място за здрава 
кожа, коса и нокти, защото всеки 

самоуважаващ се човек го заслужава. 

Елеонора Кичилиева

к о з м е т и к

СОФИЯ



Синара студио

Създадохме място и стил на работа, с които 
помагаме на хората да се почувстват красиви. 
Осъзнаваме, че хората сме като цветята. Об-
грижват ли ни с внимание и нежност, красивите 
цветове са налице. Това е и нашето верую.
Знаем, че красотата изисква постоянна грижа, 
затова съчетахме професионалните терапии с 
продуктите за домашна употреба, които пре-
поръчваме на нашите клиенти. И се радваме, че 
те споделят нашата философия и продължават 
грижата за себе си и у дома, което затвърждава 
нашата работа. Така се постигат успешни ре-
зултати. Убедени сме в ефективността на тех-
нологиите и научните достижения, затова ин-
вестираме в тях. Работим апаратни и мануални 
терапии в търсене на съвършената естествена 
красота, която за нас е добре поддържаната 
кожа цял живот. Водени от индивидуалните по-
требности и нагласи на клиента, заедно избира-
ме най-подходящата професионална и домашна 
грижа. С внимание сме подбрали над седем ко-
зметични марки, чиито продукти за ползване у 
дома предлагаме в „Синара студио“.

Дългогодишните ни отношения с клиентите 
са основани на доверие и разбирателство, за 
да постигаме видими резултати.

София, ул. Хемус 1
Тел. 02 870 30 73

www.sinarastudio.com

„Синара студио“

Силвия Бориславова

к о з м е т и к

Заедно за една щастлива и 
осъзната красота!

СОФИЯ



студио Gioia

Пътят, по който съм поела, сякаш 
ми е бил предопределен още от 
ранна детска възраст. Да стана 
козметик ме насочи съдбата, ко-
гато в детството ми се наложи 
да лекувам атопична кожа и да се 
боря с неприятните за мен лунич-
ки, които притежавах. Моята баба 
беше човекът, който ме научи, че 
за всяко белещо се петънце, обрив 
или пигментно петно има решение. 
Още помня съветите й и аромата 
на домашните мехлеми, които из-
ползвах, за да облекча състоянията 
на детската си кожа. С времето за-
почна да ми доставя удоволствие да 
се грижа за нея и да виждам как тя 
заздравява с всеки изминал ден и ме 
кара да се чувствам добре. Тогава 
усетих, че това ме прави щастлива 
и искам да помагам и на други хора.

Когато станах майка на две пре-
красни деца, реших, че е време да за-

 София, Бели брези, ул. Кюстендил 23А
Тел. 0887 072 583

e-mail: anna19801980@abv.bg
www.gioia-bg.com

Студио Gioia

Анна
Борисова

к о з м е т и к
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почна да развивам призванието си – да помагам на хората 
да имат чиста и красива кожа. Изпълвам се с положител-
на енергия, когато виждам добрите резултати от рабо-
тата си и удовлетворението на клиентите. Козметоло-
гията се развива с много бързи темпове, което ми дава 
възможност да се усъвършенствам в грижата за кожата. 
Чувството да съм полезна ме вдъхновява още повече.



BEAUTYtips

Основната задача на един SPA център е да се погрижи за 
телата ни отвън. Но защо да не предложим същата wellness 
грижа за красотата си и отвътре?

Много SPA центрове посрещат клиентите си с чаша ароматен чай или 
прясно изцеден плодов сок, а понякога дори и придружени от лека 
закуска. Съществува естествена връзка между света на SPA грижите 
и изисканата кухня: и двете се стремят да доставят максимално 
удоволствие посредством различни храни за нашето тяло и съзнание. 
Хората понякога имат нужда да си починат от натовареното ежедневие, 
да се отпуснат, да почувстват тялото си и неговите усещания. Едно 
комбинирано  SPA - гастрономическо преживяване би допринесло  
съществено в тази насока.

В много хотели по света диетата традиционно се разглежда като 
средство за постигане на вътрешна хармония. SPA центровете 
постепенно започват да обръщат внимание на тази тенденция и 
предлагат подобен тип хармония на клиентите си. 

Идеята за gourmet & spa почти винаги се асоциира с отслабване, 
което от своя страна е в тясна връзка с курортите, предлагащи 
минерални извори и специализирани процедури, намаляващи 
теглото. Благодарение на новостите в препоръките на експертите 
медици резките нискокалорични диети се заместват с концепцията за 
балансирано хранене и наслада от същото. За удължаване на ефекта 
на SPA процедурите често се разработват специални менюта  за 
пречистване, загуба на тегло и жизнен тонус.

& GOURMET
SPA



Sofia MakeUp Studios

Sofia MakeUp Studios е моята сбъдната мечта. 
Представях си салон, в който можеш, освен 
да се разкрасяваш, да е и място, на което да 
се отпуснеш, да изпиеш чаша кафе в приятна 
обстановка, а когато си тръгваш, да си удо-
влетворен, усмихнат и зареден с положителни 
емоции. За малкото време, което човек може 
да отдели за себе си, да получи индивидуална 
грижа и специално внимание в уютна обста-
новка. Моята представа стана реалност.

Използваме висококачествени професионални 
продукти на водещи козметични брандове. Ви-
наги провеждаме предварителна консултация с 
клиента, правим диагностика на състоянието 
на кожата или косата, като по този начин из-
бираме най-подходящия продукт и терапия.
Целта на всеки клиент е да постигне желана-

София, ул. Николай Хайтов 32
Тел. 0887 555 858

www.sofiamakeupstudios.com

Sofia Make Up Studio

та от него визия, а нашият стремеж е мак-
симално да удовлетворим неговите изисква-
ния, като се стараем да запазим перфектния 
външен вид на кожата, косата, ноктите и 
т.н. Стремим се да обясняваме на клиенти-
те кое е най-подходящото в конкретния слу-
чай и защо. Постигането на определена ви-
зия става последователно и изисква време. С 
правилния подход се печели доверието на кли-
ента, той остава доволен и със сигурност се 
превръща в лоялен.

Стремим се да обясняваме 
на клиентите кое е най-
подходящото в конкретния 
случай и защо.

Веляна Зарева
с о б с т в е н и к  и  у п р а в и т е л

н а  с а л о н  з а  к р а с о т а
S o f i a  M a k e U p  S t u d i o s

СОФИЯ



салон EV House of Beauty

Вече над 15 години търся баланса в професията 
си на козметик, за да се доближа до съвършен-
ството. В свят, препълнен от информация, всеки 
търси начин кожата му да изглежда максимално 
добре, но не всеки може да направи сам правилния 
избор без необходимите знания. Затова сме ние 
козметиците – да консултираме и да изберем 
точната грижа. Винаги съм вярвала, че умение-
то да улавяш индивидуалността е опорна точка 
за постигането на успешни резултати. Персо-
налното отношение към всеки, който ми се е 
доверил в грижата за себе си, е най-силният еле-
мент в моята работа. Затова и не спирам да се 
усъвършенствам, за да мога да предложа най-до-
брото на клиентите си. С времето познанията 
ми се развиват на база опит и обучения, инова-
ции в грижа за кожата, както и запознаването 
ми с различни марки, терапии и продукти, но едно 
никога не се променя – личното ми отношение 

София, ул. Хан Аспарух 33
Тел. 0899 521 697

e-mail: desikozmetik@abv.bg
www.evhouseofbeauty.com

Салон EV House of Beauty

към всеки, имащ доверие на ръцете ми. И още 
нещо, което допълва работата ми, е, че непре-
къснато нося усмивка на лицето си. Винаги се 
радвам да виждам и тази на всеки клиент след 
индивидуално разработена терапия, съобразе-
на с нуждите на неговата кожа. Това се случва 
всеки ден, а щастието ми е пълно.

Персоналното отношение към 
всеки, който ми се е доверил в 

грижата за себе си, е най-силният 
елемент в моята работа.

Десислава Йорданова
к о з м е т и к
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Хил Клиник

„Хил Клиник“ отваря врати преди повече от 12 го-
дини в София с единствената цел да подпомага 
лечението и да възвръща красотата на своите 
пациенти. С течение на годините създава без-
упречна репутация и е предпочитано място за 
естетични и козметични терапии. В ръцете на 
нейните специалисти всеки пациент се радва на 
индивидуален подход, ефективни процедури, трай-
ни решения и иновативни технологии.

Имам вече десетгодишен опит като медицински 
козметик и работата ми носи дълбоко удовлет-
ворение. Сама подбирам продуктите, които полз-
вам в практиката си, въз основа на качество, 
биосъвместимост, съвременни технологии, ино-
вации и безопасност. Стилът ми на работа е да 
въздействам комплексно на кожата – да подобря 
матрикса, да стимулирам колагена, да потисна 
свръхмеланиновото производство, да премахна 
несъвършенствата, да елиминирам бръчките и 
да освежа, подхраня и хидратирам в дълбочина. 
Дългогодишният ми опит позволява да постиг-

София, бул. Ал. Пушкин 71
Тел. 02 439 31 31

e-mail: contact@hillclinic.com

Хил Клиник

на оптимални резултати и при ползването на 
различните апарати, които имаме щастието 
непрекъснато да обновяваме в „Хил Клиник“. 
Често персонифицирам протоколите така, 
че да са максимално ефективни към всеки от-
делен човек. Работя съвместно с естетичен 
дерматолог, което ми дава преимуществото 
да се възползвам от консултации относно мо-
ите пациенти на най-високо експертно ниво.

Вероника
Калчева

м е д и ц и н с к и 
к о з м е т и к

Дългогодишният ми опит позволява да 
постигна оптимални резултати и при 

ползването на различните апарати, 
които имаме щастието непрекъснато 

да обновяваме в “Хил Клиник“. 

СОФИЯ



Дерма център Хил Клиник

През 2013 г. като резултат от усиленото тър-
сене на естетични и козметични услуги отваря 
врати и втората локация: Дерма център „Хил 
Клиник“. Избраното място е в сърцето на столи-
цата, в исторически знакова сграда и съчетава 
модерно оборудване с духа на Стара София. Еле-
гантен като интериорно решение и авангарден 
като технологии, новият Дерма център предла-
га всички процедури за лице и тяло, които съвре-
менната наука счита за златен стандарт. 

Медицински козметик съм повече от 15 години и 
обичам работата си. В практика си съчетавам 
както ползването на апарати, така и мануални 
терапии в съотношение, което ще даде опти-
мален ефект на свежест, младост и красота 
за моите пациенти. Доверявам се на премиум 
марки, които създават продукти на базата на 
най-съвременни научни разработки и са с високо 
ниво на безопасност. Техниката, която ползва-
ме в Дерма център „Хил Клиник“, е доказана как-
то с предварителни клинични проучвания, така 

София, ул. Московска 29
Тел. 02 439 31 31

e-mail: contact@hillclinic.com

Дерма център „Хил Клиник“, 

Надежда
Тодорова

м е д и ц и н с к и 
к о з м е т и к

и в практиката. Не правим компромиси с ка-
чеството и следваме специализирани прото-
коли, често консултирани и с нашите есте-
тични дерматолози. Възползвам се от всяка 
възможност да усъвършенствам професиона-
лизма си чрез обучения, курсове, информация 
за нововъведенията в козметиката, но основ-
ното за мен е грижата и вниманието към па-
циента. Още при първата ни среща прецизно 
анализирам кожата, установявам нейния тип 
и характеристики, дефекти и проблемни зони, 
създавам цялостен план за клинична и домаш-
на грижа. Така резултатите от терапиите 
са очаквано добри както за мен, така и за па-
циентите ми.

СОФИЯ



козметичен салон Coquette beauty place
От 20 години имам удоволствието да практи-
кувам професията козметик и мога да твърдя, 
че я обичам с цялото си сърце. Започнах това 
начинание с надеждата и желанието да дарявам 
усмивки, красота и самочувствие на клиентите. 
Развитието на козметологията, новите техно-
логии и тенденции в грижата за кожата будят 
изключителен интерес в мен. Точно това ме 
кара да се уча, усъвършенствам и да успявам да 
предложа най-доброто на клиентите, които ми 
се доверяват. Награда за това, което постигам, 
са думите: „Благодаря ти! Чувствам се страхот-
но“, изречени от доволните ми клиенти. А когато 
имаш и подкрепата на най-добрите партньори 
в бранша – козметични компании, вносители и 
дистрибутори, успехът е гарантиран.

Марките, с които работя, са се доказали във 
времето като качество, което ми дава шанса да 
се грижа по най-правилния начин за моите клиен-
ти. Когато можеш да предложиш най-доброто в 
комбинация със професионализъм и лично отно-
шение, те се чувстват специални и отново се 

София, Павлово, бул. Ал. Пушкин 39
Тел. 0885 368 550

e-mail: ruslanakrasteva@abv.bg

Козметичен салон
Coquette beauty place

Руслана
Тънмазова

к о з м е т и к

връщат с още по-голям ентусиазъм. Нали това 
е нашата цел, всеки клиент да е щастлив от 
получените грижи и прекараното време в ко-
зметичния салон, да ни приеме не само като 
козметици, но и като приятели.

Ако трябва 
отново да 

избирам, отново 
бих станала 

козметик. 

СОФИЯ



РЕЗЕНЧЕТАКРАСТАВИЦИ
НА ОЧИТЕ? 

BEAUTYtips

За хидратация, освежаване и с антиоксидантен ефект. 
Oколоочният контур изисква специален подход в ежедневната грижа. Кожата там е тънка, склонна към 
образуване на фини линии, подуване, тъмни кръгове. Истина ли е обаче, че едно резенче краставица 
може да ни помогне в решението на тези проблеми?  
Краставицата съдържа основно вода, но да не забравяме, че може да се похвали със достатъчно 
количество вит. C и фолиева киселина, благоприятстващи редица процеси в кожата. Със сигурност 
използването на резенчета краставици върху очите ще окаже положителен ефект на най-деликатната 
зона на лицето. Допълвайки вашата бюти рутина в грижата за кожата, наред с използването на 
козметика, с тази природна хитринка ще се радвате на свеж и озарен поглед.



студио за красота Timeless Beauty

Притежавам 14 годишен опит като козметик. 
През годините винаги ме е водила идеята, че 
упоритостта, усърдието и избора на правилна 
козметика са гаранция за удовлетвореност и 
развитие в работата.

Собственик съм на студио Timeless Beauty, в кое-
то предлагам индивидуална грижа за красотата 
и самочувствието на клиентите. Имам удо-
волствието да се радвам, както на много довол-
ни и лоялни дами, които ме посещават от години, 
така и на много господа, които държат на добре 
изглеждащия външен вид. 

В студио за красота Timeless Beauty с особено 
внимание избирам най-подходящата процедура, 
според типа кожа, специфичните нужди и жела-

София, кв. Лозенец, ул. Димитър 
Хаджикоцев 114

тел. 089 891 4569

Студио за красота Timeless Beauty

ния на клиента. В релаксираща обстановка 
всеки желаещ може да се потопи в разнообра-
зие от поддържащи процедури, насочени към 
подобряване на здравословното състояние на 
кожата с козметични продукти на световно 
известни марки. Клиентите ми са свикнали с 
лукса, те знаят, че в студиото имат време за 
себе си, да поглезят кожата и сетивата си.

След множество посетени курсове и обучения, 
както в България така и в чужбина, оставам 
вярна на максимата, че човек трябва непрес-
танно да се развива, да търси и да предлага 
качество съчетано с лично отношение и про-
фесионализъм.

Анелия
Ангелова 

к о з м е т и к  и 
с о б с т в е н и к  н а 

с т у д и о  з а  к р а с о т а 
T i m e l e s s  B e a u t y

Ако играеш дълго и упорито, ти в 
края печелиш! 

ЧАРЛЗ ДИКЕНС

СОФИЯ



Моята работа е моят свят, 
мястото, където се стремя 

да създавам хармония, 
съвършенство и красота.

козметично студио Emi`s way

Завършила съм специалност „Медицинска ко-
зметика“ и имах честта да бъда част от 
най-престижните за времето си дермато-
логични клиники. Постоянното ми усъвър-
шенстване, посещението на обучения и курсо-
ве в страната и в чужбина ми дава възможност 
да бъда в постоянен унисон с новостите в 
козметичния бранш. И следователно да пре-
доставям най-доброто на моите клиенти, за-
щото те го заслужават. Трябва да се грижим 
за тях, те са нашият стимул, а тяхната бла-
годарност увеличава стремежа ни да вървим 
неуморно напред.

Смятам, че когато човек открие истинското 
си призвание, животът му тръгва в правилната 
посока и единственото нещо, което му остава, 
е да даде всичко от себе си, за да създаде оно-
ва съвършенство, което кара всички клиенти 
да се чувстват щастливи, със самочувствие и 
удовлетворени. За мен е голямо удоволствие и 
привилегия да помагам на клиентите и да виж-
дам усмивките на лицата им, когато видят же-
лания резултат.

Няма по-добър подарък от щастието, 
изписано на лицето на клиента.

Емилия Иванова
к о з м е т о л о г  и  с о б с т в е н и к

н а  к о з м е т и ч н о  с т у д и о
E m i ` s  w a y

София, ул. Св. Седмочисленици 9
Тел. 0885 342 324, Fb: Emi`s way

e-mail: emi ivanova@mail.bg
www.permanentengrim-bg.com

Козметично студио Emi`s way

СОФИЯ



салон за красота „Дима стил“

След като завърших МУ – София, със специал-
ност „Медицинска сестра“, продължих профе-
сионалното си обучение в профила „Медицин-
ска козметика“. Смятам, че компетентното 
упражняване на професията козметик става 
чрез постоянни обучения, надграждане на тео-
ретичните знания и едновременно с това усъ-
вършенстване на практическите умения. Всич-
ки колеги от салона за красота „Дима стил“ 
участваме в магията за постигане на красива 
цялостна визия на клиентите ни, като на мен се 
пада честта да се грижа за кожата им.

Всяка дама мечтае за добре изглеждаща и здра-
ва кожа. Това обаче е процес на постоянство, 
ежедневна грижа, обоснован и разумен избор на 
козметика и терапии спрямо типа кожа и пробле-
мите й. Старая се да съм полезна на клиентите 
с качество на процедурите и добри съвети за до-
машна грижа. Моментът, когато те погледнат 
отраженията си в огледалото след процедура, 
ме кара да изпитвам удовлетворение от прециз-
но изпълнената работа. Усмивките им ми дават 
вдъхновение да продължавам да се развивам. 
Работата на козметика е предизвикателство, 

София, Хиподрума, ул. Осоговски проход 1
Тел. 0888 955 787, www.dimastyle.com

fb: Saloni.za.Krasota.Dimastyle
e-mail: office@dimastyle.com

салон за красота „Дима стил“

голяма отговорност и, разбира се, изключител-
но удоволствие. Това не е просто професия, а 
призвание, отдаденост.

Ирена
Алексиева

м е д и ц и н с к и
к о з м е т и к

Благодаря на клиентите, които се 
доверяват на „Дима стил“ и на мен 

през всичките тези години!

СОФИЯ

Това не е просто професия, а призвание, отдаденост.



АКО ИСКАТЕ ЗДРАВА И КРАСИВА КОЖА, 
оставете кафето да присъства само в 
сутрешния ви ритуал за събуждане,
А ГРИЖАТА ЗА НЕЯ ОСТАВЕТЕ В РЪЦЕТЕ 
НА СВОЯ КОЗМЕТИК.

Утайката от кафе 
в миналото се е 
използвала като 

част от домашната 
козметика – за 
ексфолиация на 

кожата на лицето, 
за масаж срещу 
целулит или пък 

втриване в косата 
против косопад. 



козметично студио KA Beauty 

От 14 години се наслаждавам на професията 
козметик и съм благодарна за това, че се разви-
вам успешно в сферата на красотата. Избрах 
точно тази професия, защото козметичната 
грижа за мен означава любов към красотата и 
към поддържането й. Нека не забравяме и любо-
вта към доволния клиент, тръгващ си с щаст-
лива усмивка след извършена процедура. Всичко 
това ме прави изключително удовлетворена и 
успешно ме води напред в моята мисия да да-
рявам красота. Постигането на отлични ре-
зултати е изключително важно за мен, това е 
моята оценка за свършената работа. Времето, 
което отделям на всеки клиент, и индивидуално-

София, Младост 3,
бул. Александър Малинов 51

(до сграда Метро Сити център)

Козметично студио Ka Beauty

то внимание, с което подбирам терапиите, е 
най-важното в работата ми, чрез което успя-
вам да постигна желаното – красота и здраве 
на кожата. Непрестанно надграждам знания-
та и практиката си, държа да съм запозната 
с най-новите тенденции в козметичния бранш, 
защото това ми осигурява способността да 
постигам най-доброто в професията. 

С голямо внимание подбирам
козметичните продукти и апаратурата, 

с които работя, за да съм сигурна в 
успешните резултати. 

Кристина Соколова
к о з м е т и к

СОФИЯ



Благодаря на всички наши клиенти, 
повечето от които сте от самото 
начало с нас, и с нетърпение очак-
вам да посрещна всички, които не 

ни познават, но биха желали! 

Премиум студио

Освен собственик на „Премиум студио“ съм и тре-
нер на LPG за България. За мен философията на 
бранда LPG е водеща в идеята ми да създам и да 
развивам своя козметичен салон в посока „Борба 
за естествена красота“, което е и мотото на 
марката. Изключително удоволствие е да работя 
с LPG, да следвам идеите им, да ги предавам като 
знания и умения върху нашите клиенти. Неслучай-
но LPG присъства в над 110 страни по целия свят, 
извършват се милиони процедури всеки ден. С LPG 
имате възможност да се грижите за лицето и тя-
лото си през цялата година, няма максимум брой 
допустими процедури, защото са без странични 
ефекти. Процедурите за тяло са елиминиране на 
излишни локални и устойчиви мазнини, изглаждане 
на портокалова кожа, дренаж на уморени крака, ен-
дермопунктура за истинско SPA изживяване.

За лице ще се насладите на истинско и единстве-
но по рода си антиейдж изживяване за кожата. 
Патент на LPG е ненадмината до момента тех-
нология за механично стимулиране на кожата да 
произвежда колаген, еластин и хиалуронова кисе-
лина. В „Премиум студио“ работим с LPG Integral, 
както и с най-новия апарат на LPG – Alliance, кой-

Албена
Укова

с о б с т в е н и к  н а
„ П р е м и у м  с т у д и о “

София, ул. Славовица, бл. 24Е
Тел. 0899 099 555

www.premiumstudio.bg

Премиум студио

то надмина очакванията за ефективност 
с нововъведението си да работи за всички 
проблеми едновременно. 

СОФИЯ



студио Aglaya Cosmetics

Да се занимавам с изкуството да създаваш 
красота е моя сбъдната мечта. Първо изкарах 
курс за козметик, но абсолютно и категорично 
виждах, че не е достатъчно за това, което ис-
ках да се случва под ръцете ми. Затова записах 
специалността „Медицинска козметика“ в „Ме-
дицинския кулеж Йорданка Филаретова“ в София. 
И сега се чувствам по-уверена и по-специализи-
рана в работата си, което кара клиентите ми 
да се чувстват сигурни и спокойни в моите ръце.

Смятам, че за да си успешен козметик, се изис-
ква да си изцяло отдаден на професията, аз се 
стремя да помагам на клиентите за тяхното 
самочувствие, увереност, красота и не на по-
следно място за тяхното здраве. Всички про-
цедури, които предлагам, са строго съобразени 
с индивидуалните нужди на клиента, защото 
това е най-важното условие за постигане на 
успешни резултати. Продължавам да развивам 
уменията, опита и знанията си. Човек колкото 
повече учи, толкова повече разбира, че има още 
какво да научи. 

София, ул. Неофит Рилски 38
Тел. 0889 662 071

Fb: AGLAYACosmetics

Студио Aglaya Cosmetics

С помощта на нужното добро образование, 
умения, опит, любознателност и много уси-
лия се впускам в предизвикателствата на 
професията козметик и съм щастлива, че 
намерих перфектната за мен работа и не 
само работа, а призвание. Смело мога да 
твърдя, че съм професионалист с безгранич-
ни стремления към успеха.

Александра
Янева

м е д и ц и н с к и  к о з м е т и к  и
с о б с т в е н и к  н а  A g l a y a  C o s m e t i c s

Аз се стремя да помагам на клиентите 
за тяхното самочувствие, увереност, 

красота и не на последно място за 
тяхното здраве.

СОФИЯ



ХАЙВЕРЪТ
И НАЙ-СКЪПИТЕ АНТИЕЙДЖ ТЕРАПИИ

Черният хайвер вече не е само деликатесно блюдо на изискани светски и бизнес 
коктейли. Благодарение на разработките на водещи козметични компании 
той се включва в борбата с белезите на стареенето на кожата. Разбира се, и в 
козметиката както в кулинарията, той е свръхлуксозен продукт.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Аминокиселини – те отговарят за 
еластичността на кожата.
Фосфолипиди – подпомагат регенерацията 
на клетките, повишават нивото на кислород, 
стимулират деленето на клетките, подобряват 
еластичността на кожата и участват в процеса 
на хидратиране.
Витамини (А, Е, D, K, B1, B2, B6)  и 
микроелементи – стимулират движението 
на клетките и клетъчното дишане, като 
подобряват микроциркулацията.
Естествени хранителни за кожата съставки.

Особено актуална е тенденцията козметиката да 
се обръща към природата. Все повече световни 
марки предпочитат натуралните съставки. 
Същевременно луксът е достатъчна предпоставка 
даден продукт да бъде класифициран като 
качествен. Това са основните причини, поради 
които козметичната индустрия откри хайвера като 
силен компонент в грижата за кожата.
Хайверът, използван в козметиката, всъщност 
представлява яйца на есетра и като всички 
останали яйца е изключително хранителен.

Всеки ден кожата ни е подложена на 
замърсяване, а като добавим и стреса от 
натовареното ежедневие – резултатът е ускорен 
процес на стареене. Изследванията доказват, 
че хайверът предпазва кожата от замърсяване, 
почиства я, без да я изсушава, подпомага 
производството на естествен колаген, стимулира 
регенерирането на клетките й. Абсорбира 
се лесно и е особено ефективен в процеса 
на хидратиране и това го прави подходящ за 
чувствителни зони като тази около очите.



Важно е да създаваме правилни 
навици и да даваме вярна насока 

на нашите клиенти как да се 
грижат за кожата си.

естетична клиника NeoEffect

Дълги години се гордеем с нашия салон за кра-
сота „Ефект“, и като продължение на нашето 
развитие преди няколко години създадохме Ес-
тетична клиника NeoEffect, която успя да пожъ-
не големи успехи благодарение на качеството, 
професионализма и високия стандарт, който 
поддържаме. Естетична клиника NeoEffect се 
роди от необходимостта да бъде разделена 
клиничната от салонната дейност. Когато 
въведохме високотехнологична апаратура за 
третиране на различни кожни проблеми, клини-
чен микронидлинг и други процедури, които из-
искват абсолютна стерилност, козметичните 
терапии започнаха да се бъркат от клиентите, 
затова решихме да разделим двете дейности. 
Непрекъснато следим новостите в областта 
на високите технологии и залагаме на модер-
на и иновативна апаратура. В динамиката на 
днешното ежедневие е важно да ценим времето 
на клиентите и да сме рентабилни. Важно е да 
създаваме правилни навици и да даваме вярна 
насока на нашите клиенти как да се грижат 
за кожата си. Човек трябва да полага редовна 
грижа за нея, за да съхрани красотата й и да за-

Диана Петрова

к о з м е т о л о г ,  с о б с т в е н и к  и 
у п р а в и т е л  н а  Е с т е т и ч н а 

к л и н и к а  „ N e o E f f e c t “

бави признаците на стареене. Заложили сме 
на широк спектър от козметологични и ес-
тетични процедури, които гарантират от-
лични резултати, безболезнени, безопасни и 
комфортни за клиента. Защото знаем колко 
е важно клиентът, освен да остане доволен 
от резултата, и да се почувства удобно и 
уютно при нас. 

София, бул. Петко Ю. Тодоров 20
Тел. 0896 605 151
www.neoclinic.bg

Естетична клиника NeoEffect

СОФИЯ



Живеем във времена, в които красотата е ва-
жна част от живота както на жените, така и 
на мъжете. За мен да си козметик е изкуство, 
което разкрасява и поддържа човека, затова 
вече 20 години съм отдадена на тази професия 
и никога не спирам да се развивам и интересу-
вам от новостите на пазара.

Работила съм в 5* SPA хотели в София и чужбина, 
в Естетичния център към болница „Вита“ и вече 
10 години работя паралелно с д-р Динев, пласти-
чен хирург. Обучител и майстор козметик съм в 
Skeyndor Institutе. Защо избрах Skeyndor? Защото 
с годините ми доказаха колко качествени проду-
кти притежават, а това е основата на добрата 
козметична практика. Освен това сме добър, 
малък и сплотен колектив. Осигуряват ми по-
стоянни обучения в чужбина и повишават квали-
фикацията ми. На мнение съм, че заедно сме до-
бър екип и можем да бъдем полезни както на себе 
си, така и на козметиците, които като мен също 
искат да учат, да се развиват и усъвършенст-
ват. Да бъдат в полза на клиентите ми е силна 
мотивация за моето развитие, целя да създавам 
красота по най-добрия и качествен начин. 

София, ул. Г. С. Раковски 125
Телефон: 0894 316 859
www.skeyndorinstitute.bg

Skeyndor Institute Bulgaria

Skeyndor Institutе Bulgaria

Михаела Петрова
о б у ч и т е л  н а  S k e y n d o r  и 

м а й с т о р  к о з м е т и к  в
S k e y n d o r  I n s t i t u t е  B u l g a r i a

СОФИЯ

В козметичния бранш постоянно излизат 
нови продукти, нови протоколи за работа, 
нови комбинирани решения. Винаги трябва да 
съм подготвена да уча, да попивам всяка ино-
вация, която със сигурност ще допринесе за 
бъдещата ми дейност.
Имам любим цитат и ще го споделя с вас:

УЧИ СЕ ПОСТОЯННО И НЕПРЕКЪСНАТО.
ДОКАТО СИ ЖИВ.

„Какво е естетика?
Философия и наука за красотата.

Това се учи?“ 
Марк Хелприн



студио за красота Refresh

За мен това, с което се занимавам, а именно 
да се грижа за кожата на клиентите, е мое 
призвание, не го приемам като работа, защото, 
когато вършиш нещо с толкова голяма любов и 
внимание, отдаден си изцяло и това не те из-
морява, а точно обратното – зарежда те, то 
тогава не можеш да го наречеш просто работа. 
Кожата е нашият най-голям орган и най-важна-
та му функция е да ни предпазва, затова ние 
трябва да му отговорим със същото, трябва да 
го пазим, да се грижим за него и да го поддържа-
ме в оптимална форма.

Професията козметик е една динамична и бър-
зоразвиваща се дейност. Никога не спираш да 
се учиш, да се усъвършенстваш и да обогатя-

София, Надежда 1, бл. 173, до вх. Д
Тел. 0884 844 184, FB: Refresh
e-mail: refreshap@gmail.com

Студио за красота Refresh

ваш опита и знанията си. Всеки ден си под-
ложен на различни предизвикателства, което 
я прави интригуваща и те кара да желаеш да 
постигаш все повече. 

Вярвам, че доверието на клиентите е един 
от най-важните елементи в нашата работа. 
Веднъж пристъпиш ли границата му, ти губиш 
всичко. Затова се стремя да се отнасям към 
всеки, доверил се на ръцете ми, с необходимо-
то внимание и грижа, за да постигам успеш-
ни резултати. Усмивките и щастието, които 
виждам в очите на клиентите, са достатъчни, 
за да се чувствам прекрасно.

Албена
Петрова

м е д и ц и н с к и  к о з м е т и к  и
с о б с т в е н и к  н а  с т у д и о  Re f r e s h

Доверие, на което отговаряме с доверие!
Резултат, защото имаме една и съща цел!
Внимание, грижа, индивидуално отношение! 

Нашето мото е:

СОФИЯ



студио за красота „Финес“

Професията козметик е една от постоянно раз-
виващите се професии поради факта, че медици-
ната и технологиите напредват все повече. Въз-
можността да работиш в чиста среда, с хора, 
които искат да изглеждат добре, те кара да се 
чувстваш прекрасно. Можеш да помогнеш на кли-
ентите не само за подобряване на външния вид, 
но и с насоки за здравословен начин на живот, 
който е част от поддържането на цялостна кра-
сота. Резултатите, които постигаш, зависят 
от теб – от знанията и уменията, които имаш, 
и от желанието да се развиваш. 

Избрах тази професия, защото в днешното за-
бързано ежедневие е важно да намираш време не 
само за професионално развитие, но и да отде-
лиш достатъчно такова за семейството си. Да 

София, Надежда 1, бул. Ломско шосе 49
Тел. 0898 782 794, Fb: finess.studio

e-mail: mishelini75@abv.bg

Студио за красота „Финес“

Милка Коева
к о з м е т и к

Да бъда полезна и удовлетворена 
едновременно, това ми дава моята 
професия.

си козметик ти дава възможност да си пълно-
ценен човек поради простата причина, че кога-
то си на работа, правиш клиентите щастливи, 
което ти носи само положителна енергия. А 
когато си зареден положително, имаш желание 
и време да обърнеш внимание и на най-близки-
те си хора. Да бъда полезна и удовлетворена 
едновременно, това ми дава моята професия.

СОФИЯ



Studio BB care

Екипът на Studio BB care е изграден от професио-
налисти с големи сърца и дълъг опит в сферата 
на разкрасяването и бюти бранша. Постигане-
то на реални резултати, доволните клиенти и 
приятели са един от мотивите да продължава-
ме да правим това, което правим. Подхождаме 
индивидуално към всеки клиент с цел постига-
не на най-добри резултати. От първостепенна 
важност за нас е да приложим правилна първо-
начална диагностика на кожата. Тези две неща 
са ключът към доверието на всеки един клиент. 
Добрата комуникация и личното отношение, кои-
то влагаме, ни водят напред по пътя на успеха. 
Вече повече от 10 години се развиваме и рабо-
тим усърдно и към днешна дата можем да кажем, 
че работата продължава да е удоволствие.

Студиото ни е малко, уютно място в сърцето 
на София, където всяка жена, а защо не и мъж, 
ще намери индивидуално отношение, грижа и 
внимание. Нашата широка гама от процедури, 
работещи в насока подобряване на външния вид 
и здравето на кожата, правят всеки, който ни 
посещава, доволен от постигнатото, благода-
рен за вниманието и с по-високо самочувствие.

Биляна Богданова
м е д и ц и н с к и  к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к ,

с т у д и о  B B  C a r e

На мнение сме, че зад всяко красиво 
лице стои освен добър ген и дисципли-
на, грижа и приемане на самите себе 

си такива, каквито сме създадени. 

София, ул. Богдан 15
Тел. 0896 051 260

www.studiobbcare.bg,
FB: Studio BB care

Studio BB care

СОФИЯ



МИОСТАРЕЕНЕ

BEAUTYtips

КАКВО Е ТОВА?

Миостареене е процес на поява на мимически бръчки, който е свързан с подвижността на определени зони 
от лицето – където мускулите са най-близко разположени до кожата (в областта на устните, ъгълчетата на 
очите, горната част на носа, челото). Мимическите бръчици може да се появят и в по-млада възраст, затова 
трябва да се контролира мимиката на лицето. С напредване на възрастта различните гримаси на лицето, 
непрекъснато повтарящи се през целия ден, се „запечатват” все по-дълбоко. Мимическите бръчки се нуждаят 
от все повече време, за да изчезнат, и остават като че ли „отпечатани” върху кожата. Това е така, защото 
на около 40-годишна възраст началото на естествeния процес на остаряване се добавя към ефекта на 
механичното въздействие на външните фактори, причиняващи стареене. Именно с миостареенето започва 
появата на бръчки и то определя тяхната морфология (форма, разположение, брой).



Салон-32-Г

Чудесно е, когато през далечната 1990 г. си за-
почнал работа като козметик и си уцелил своя-
та мисия в живота. Всеки ден съм благодарна за 
това. Не всеки е имал този шанс от съдбата. 
Смятам се за късметлийка, че съм попаднала на 
точното място в точното време. Благодарна 
съм, че толкова години практикувам прекрасна-
та професия козметик и съм могла да бъда сви-
детел на огромния скок и множеството промени 
в козметичния бранш. Колкото и време да минава, 
предизвикателствата не спират, всеки ден се 
убеждавам в това. Но всяко предизвикателство 
е начин да докажеш на себе си и на останалите 
колко си добър в това, което правиш. Затова е 
задължително да надграждаш себе си и в личен, 
и в професионален аспект, трябва да се държиш 
винаги на най-високо ниво. Мога да твърдя, че бо-
гатият опит развива не само професионализъм, 
а и психологическа точност и интуиция, които 

София, ул. Неофит Рилски 13Б
Тел. 0889 85 22 11

e-mail: gergana.giga@gmail.com

Салон-32-Г

са нужни на един козметик, за да умее да кому-
никира с клиентите си по най-правилния начин. 
Защото връзката, която се гради между козме-
тика и клиента, е изключително важна, колко-
то повече взаимно доверие има, толкова по-ус-
пешни резултати се постигат, следователно 
и двете страни остават удовлетворени.

Гергана Александрова
к о з м е т и к

Колкото и време да минава, 
предизвикателствата не спират, всеки 

ден се убеждавам в това.

СОФИЯ



Козметично студио Десислава Такова

Десислава
Такова

к о з м е т и к

София, ул. Ген. Кирил Ботев 5
Тел. 0888 988 857
Fb: desislavabeauty

Козметично студио Десислава Такова

За мен работата е любов, защото, 
когато човек обича това, което прави, то 

му носи радост и удовлетворение.

За мен работата е призвание. Обичам да създа-
вам красота, да дарявам здраве на кожата и да 
подарявам самочувствие на всяка дама, доверила 
се на прецизната ми работа. През 2006 г. завър-
ших ПГФК „Княгиня Евдокия“ със специалност 
„Козметика“. През годините не спирам да усъ-
вършенствам уменията си с различни квали-
фикации. През 2017 г. завърших трета степен 
със специалност „Организация и технология на 
козметичните услуги“ в ЦПО „Лидера Академи“.

Аз съм изключително дисциплинирана, отговор-
на и амбициозна, което винаги ми помага да се 
справя с трудностите и да преследвам целите 
си. Отдадена съм на професията си и изпип-
вам всеки детайл по пътя към перфектната 
кожа. За мен работата е любов, защото, кога-
то човек обича това, което прави, то му носи 
радост и удовлетворение. Продължавам да 
се уча и да изкачвам стълбичката към успеха. 
През 2020 г. завърших двугодишно обучение за 
инструкторска дейност по козметични услуги в 
ЧПК „Богоя“. За мен е истински вълнуващо всеки 
ден да срещам различни хора, техните желания, 
мечти, проблеми и да им помагам. Мечтите ми 
са големи, но най-важната ми цел е да усъвър-
шенствам себе си във всеки аспект от живота, 

защото винаги съм готова да постигам още 
куп резултати в името на красотата на же-
ната. А красотата е във всяка една от нас, 
само трябва да повярваме.

СОФИЯ



Magdalena Tabova beauty therapist

Водена от любовта към козметиката, избрах 
прекрасната професия козметик, даряваща 
красота, усещане за съвършенство и високо 
самочувствие на дамите. Завърших курс по ко-
зметика, но дълги години работих като бранд 
мениджър на световноизвестни козметични 
марки. Реших да се върна към козметичната 
професия, защото през годините любовта ми 
към грижата за клиента никога не е стихвала. 
Влагам истинска страст в работата си и дър-
жа моите клиенти да получават най-добрата 
грижа и специално внимание.

Днес козметичният пазар предлага иноватив-
ни, безопасни и изключително ефикасни техно-
логии, които осигуряват впечатляващи резул-
тати за клиентите, при това, видими веднага 
след първата процедура. Високите технологии 
не само улесняват работата на козметика, а 

София, ул. Едисон 50
Тел. 0886 742 713

Fb: Magdalena Tabova Beauty Therapyst

Magdalena Tabova beauty therapist

Влагам истинска страст в работата 
си и държа моите клиенти да получа-

ват най-добрата грижа и специално 
внимание.

Магдалена Табова

к о з м е т и к

и гарантират ненадминат ефект, сигурност 
и спокойствие за клиента. Освен това профе-
сионалните козметични марки вече предлагат 
висококачествени продукти, чиито формули са 
базирани на най-новите научни достижения.

СОФИЯ



РАЗСЕЙВАТЕ ЛИ ВРЕДНИТЕ

UV лъчи

UVB лъчите съставляват 10% от 
ултравиолетовия спектър и предизвикват 

силно зачервяване и изгаряне на кожата, 
ако не се използват слънцезащитни 

продукти. Слънчевата светлина съдържа и 
UVC лъчи, но те се поглъщат от озоновия 
слой и не достигат земната повърхност. 

Признаците на фотостареене се проявяват 
около 30-годишна възраст, затова 

използването на продукти с подходящ SPF 
е задължително, и то не само през лятото. 

Съвременните козметични средства 
съдържат комбинирани високоефективни 
филтри, които образуват невидим филм 

върху кожата и по този начин я защитават, 
освен това имат способност да разсейват 
вредните UV лъчи. Добре е да използвате 

и продукти, богати на антиоксиданти 
(вещества, предпазващи кожата от 

свободните радикали) – витамините А, 
Е и С; растителните биофлавоноиди 
рутин и катехин; каротиноиди (напр. 
бета-каротин); убихинон, или Q10. В 

козметичните средства се използват и 
растителни екстракти, богати на природни 

комплекси от антиоксиданти (напр. 
екстракти от зелен чай, грозде, гинкго 

билоба, цитрусови плодове и др.). 

BEAUTYtips



студио за красота ADORE’d

Преди години избрах тази професия съвсем 
случайно, но с времето изпитах удоволствие и 
радост от това да се грижа за красотата и 
здравето на хората, да допринасям за тяхното 
самочувствие и това да се чувстват добре в 
кожата си.

Козметичният бизнес е изключително динами-
чен, всяка година иновациите в медицината и 
фармацията допринасят и за иновации в профе-
сионалните козметични апарати и продукти, с 
които се постигат много бързи и ненадминати 
резултати. Вследствие на това клиентите са 
доволни и спокойни и имат повече доверие. Но 

за да се постигнат най-добрите резултати, 
освен качествени технологии и професионални 
козметични продукти трябва козметикът да 
влага цялата си любов и страст за изкуство-
то да постигаш красота. Смело заявявам, че 
аз го правя и виждам плодовете на моите уси-
лия – щастливи клиенти с подобрена визия и 
положително мнение за себе си. Не на последно 
място този бранш изисква и предлага непре-
къснато развитие и усъвършенстване, което 
го прави толкова интересен, защото човек не 
спира да актуализира знанията и уменията си. 

Веселина Балева
к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к ,

с т у д и о  з а  к р а с о т а  A D O R E ’ d

София, ул. Калиманци 45
Тел. 0879 580 552
Fb: studioface.bg

Студио за красота ADORE’d

Този процес на постоянен напредък те 
кара да се чувстваш жив.

СОФИЯ



студио за красота ПАШ

Завършила съм магистратура по специалността „Медицин-
ска козметика“ и имам над 20-годишна практика в сферата 
на красотата. За мен професията е не само работа, а и 
начин на живот, влагам цялата си страст в това, което 
правя, и се чувствам истински удовлетворена, когато кли-
ентът остане доволен от постигнатото при мен. Да ви-
диш усмивката, да усетиш благодарността и да знаеш, че 
си допринесъл за увереността на клиента, е най-мощната 
енергия, която може да изпълни един козметик. 

Благодарение на моя опит и отдаденост успях да постиг-
на много в професионален аспект, но продължавам да 
се развивам. Сега съм част от дерматологична клиника 
Aestheline, ръководена от д-р Иван Пеев, и съм горда от 
факта, че намерих място, на което ме ценят и като човек 
и като професионалист.

На мнение съм, че е много важно човек да се чувства добре 
– тогава той е красив и външно, и духовно. Обучавам моите 
клиенти как правилно и редовно да полагат грижи за кожата 
си, без да прибягват към инжекционни или хирургически ин-
тервенции. Всяка жена, макар и вече на възраст, ако регуляр-
но е полагала правилните козметични грижи за кожата си, 
е много по-красива от тази, която си е правила естетични 
операции. Смятам, че естествената красота трябва да се 
цени повече, правилната и редовната поддръжка само могат 
да я подчертаят и да я съхранят за по-дълго време. 

Пенка
Пашова

м е д и ц и н с к и 
к о з м е т и к

София, ул. Славянска 22
Тел. 0898 41 66 99

Студио за красота ПАШ

Козметичната индустрия 
се развива с изключително 

бързи темпове, което прави 
работата на козмети-

ка едно изживяване, едно 
предизвикателство и не 
на последно място дава 
възможност за избор на 

действие. 
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салон EA

В сферата на бюти индустрията съм от дете, 
семейството ми имаше фирма за производство 
на бяла козметика 10 години, така че съм израс-
нала с мисията грижа за красотата. Първона-
чално изкарах курс за маникюр и педикюр. Така 
още от 2004 г. започнах сякаш на шега и вече 
почти 17 години ми става все по-интересно, 
приятно и вдъхновяващо. Постоянно се уча и се 
развивам в сектора – с три специалности съм: 
„Маникюрист педикюрист“, „Козметик“ и „Масаж“ 
(НСА). Притежавам множество сертификати по 
маникюр, предикюр, ноктопластика, козметика, 
мениджмънт и управление на салони и SPA цен-
трове. Години наред посещавам пролетните и 
есенните изложения в Лондон и това е обогати-
ло знанията и разбиранията ми за бранша.

Преди 10 години открих и мой собствен салон. 
Освен това тогава станах и преподавател. Ра-
ботата с ученици се оказа изключително вдъхно-
вяваща и развиваща. Станах най-успешен обучи-
тел за 2017 г. на CUCCIO Bulgaria. Имам над 60 
ученици в годините и с всички намирам подход 
да покажа колко интересна и богата е нашата 

София, ул. Тракия 2а
Тел. 0899 642 594 

E-mail: sophia_art@abv.bg
www.salonea.com

Салон EA

професия. Много от тях работят в чужбина, 
някои от тях вече имат собствени салони 
там. Всичко в бюти сектора ме интригува, 
вдъхновява ме и ми дава стимул всеки ден да 
продължавам да се отдавам на моята работа. 

София
Сретенова

к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к
н а  с а л о н  E A

Станах най-
успешен 
обучител за 
2017 г. на Cuccio 
Bulgaria.
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My Time Beauty Salon

Създадох козметичния салон My Time с много 
любов и емоция, той е моята сбъдната мечта. 
Вече повече от 20 години за целия ни екип гри-
жата за клиентите е призвание и удоволст-
вие. Заложили сме на утвърдени козметични 
марки и на най-надеждните процедури. Апара-
тите, с които разполагаме, са от висок клас, 
което, освен че е голяма помощ за нас в работ-
ния процес, гарантира и успешни резултати, 
което води до спокойствието и доверието на 
клиентите ни. Богатият ни опит и предизви-
кателствата, пред които се изправяме в този 
бързоразвиващ се бранш, ни карат да сме ком-
бинативни и отворени за нови възможности.

В практиката си се срещаме с много и различ-
ни кожни проблеми. Умеем да различаваме  адек-
ватно състоянията на кожата и следователно 
да се грижим по най-добрия начин за нея. Ценим 
клиентите, приемаме всеки като индивидуална 
личност, какъвто е в действителност, и полага-
ме персонална грижа за него. Нерядко се изисква 

Цветелина 
Улева

м е д и ц и н с к и 
к о з м е т и к

Дългогодишните ни и постоянно ид-
ващи нови клиенти са доказателство 

за любовта, желанието и положи-
телната енергия, с които работим. 

Разнообразието от процедури, които 
предлагаме, възвръщат самочувстви-
ето и добрия външен вид на клиенти-

те. Те са щастливи, ние също.

допълнителна консултация с различни меди-
цински специалисти, знаем това и съвместно 
работим с тях, те са неотлъчна част от ра-
ботния процес.

София, Борово, ул. Браила 2
Тел. 0988 873 316
beautiful@vip.bg

My Time Beauty Salon
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бутик за красота Pasha

Редовно участвам в козметологични симпози-
уми, обучения и семинари, за да бъда в крак с 
най-новите тенденции в съвременните техно-
логии и ефективни методи за запазване на жен-
ската красота. Развитието е част от пътя, по 
който всеки козметик е решил да поеме. Напред-
ването на технологиите и бързоразвиващата 
се козметична индустрия ми дават възможност 
да се грижа по най-добрия начин за външния вид 
на клиентите, които ми се доверяват.

В бутик за красота Pasha се стремим да под-
държаме отлична компетентност и да сме в 
състояние да отговорим адекватно на техни-
те изисквания.

Виктория
Цекова
к о з м е т и к

София, Младост 3, бл. 325Б
Тел. 0887 691 179

Fb: Бутик за красота Pasha

Бутик за красота Pasha

Моята мисия като козметик е грижа-
та за красива и здрава кожа, това е 
моят стремеж. Стремеж, който ме води 
напред в живота, карайки ме да израст-
вам в професионален и в личен план.

Подходът към всеки клиент е строго инди-
видуален, според нуждите на неговата кожа. 
Залагайки на качествена професионална 
козметика и иновативни апаратни техноло-
гии, успяваме да удовлетворим желанията и 
потребностите на всеки, който ни посеща-
ва с желанието за по-прекрасна визия.

СОФИЯ



Невероятно изкушение е да знаеш, че 
можеш да забавиш хода на времето! 
Общуването, доверието, създаването 
на красота, емоцията да изпращаш 

всеки клиент благодарен, с добро 
настроение и по-високо самочувствие 

е моята мисия.

Evita beauty house

През дългогодишния ми опит като козметик, вече 
25 години, всеки ден се убеждавам, че в тази про-
фесия предизвикателствата не спират, иноваци-
ите и възможностите за развитие и професио-
нално израстване също. Това е начинание, което 
заслужава отдаденост, защото всеки ден е разли-
чен, имаш възможност ежедневно да надграждаш 
своите знания и да се наслаждаваш на успешните 
резултати, постигнати в работата. Невероятно 
изкушение е да знаеш, че можеш да забавиш хода 
на времето! Общуването, доверието, създаването 
на красота, емоцията да изпращаш всеки клиент 
благодарен, с добро настроение и по-високо само-
чувствие е моята мисия. Мисия, която ежедневно 
изпълнявам с най-голямо удоволствие.

Ева
Сисоева

к о з м е т и к  и 
с о б с т в е н и к  н а

 E v i t a  b e a u t y  h o u s e

София, Лозенец,
ул. Теодосий Търновски 60

Тел. 087 777 3310
Fb: evitabeautyhouse

Evita beauty house

Създадох Evita beauty house преди 7 години 
и благодарение на старанието и профе-
сионализма на моя екип заедно градим едно 
по-добро бъдеще. С цялата си отдаденост 
ние успяхме да превърнем клиентите си 
в лоялни, а благодарността им към нас е 
причината да продължаваме напред.
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студио „Грация“

Вече 22 години работя и се развивам в бюти 
индустрията. Помагам на жените да се грижат 
за кожата на лицето и тялото си, за да имат 
здрав, по-млад и сияен вид. Това, което ме мо-
тивира да продължавам да се развивам, са по-
стигнатите успешни резултати и усмивките 
на лицата на дамите от добре свършената ни 
съвместна работа. Защото това, което се по-
стига, не е само в ръцете на козметика, клиен-
тът играе важна роля за цялостното справяне 
с проблемните състояния на кожата, той тряб-
ва първо да се довери на преценката му и друго-
то, което трябва да направи, за да подпомогне 
процеса, е да следва препоръките за допълни-
телна домашна грижа. Смятам, че съм успяла да 
изградя отношение с клиентите ми, да работим 
заедно за постигане на здраве и красота.

Работата като козметик ми дава възмож-
ност всеки ден да срещам интересни хора, 
да разбирам техните желания и да им давам 
най-доброто от себе си, за да отговоря на 
нуждите и желанията им, и да постигаме ви-
дими резултати.

Галя
Везенкова
м е д и ц и н с к и

к о з м е т и к

Светът на красотата е място, 
където, потапяйки се, забравяш 
за ежедневните грижи и заживя-

ваш в друга реалност, изпълнена с 
наслада, красота и удоволствие.

София, кв. Слатина, ул. Мъдрен 27
Тел. 0888 755 006

Fb: StudioGraciaSofia

Студио „Грация“
е една от най-бързо развиващите се, предлага нео-
бятни възможности за усъвършенстване за задово-
ляване на нуждите дори на най-взискателните дами.

Козметичната индустрия
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козметично студио „Арлет“

Притежавам дългогодишен опит в козметичната област, 
а с обучения по медицинска козметика се занимавам от 
2001 г. Обичам много нашата професия, а преподавател-
ската работа ми носи моралното удовлетворение, че съм 
успяла да предам своите сериозни познания и опит на 
бъдещите козметици. Професията козметик е прекрас-
на, защото ние работим за красотата и доброто само-
чувствие на нашите клиенти.

Аз обучавам бъдещите козметици не само да са добри в 
професията си, но и как да общуват с клиентите, защо-
то днешният модерен клиент отива в салона за красота 
не само за дадена процедура, но и да релаксира, да се 
освободи от стреса на напрегнатото ежедневие.
Днес козметиката се развива с изключително бързи 
темпове, навлизат нови терапии и аз непрекъснато въ-
веждам нови теми, за да могат козметиците да са от-
лично подготвени и в крак с новостите. В базисния курс 
аз каня специалисти дерматолози, които запознават 
курсистите с различните кожни заболявания и им дават 
насоки при кои заболявания могат да прилагат процедури 
и при кои е невъзможно. Също така за тях е важно да по-
знават отлично апаратурата, с която работят. Трябва 
да знаят начиът й на действие, а стриктното спазване 
на протоколите за работа, гарантира ефективност и 
безопасност на процедурите.

Красимира
Янева

София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 33

София, ул. Г. С. Раковски 49
Тел. 0890 50 81 44

www.arlet-k.com

ЦПО „Арлет“

Козметично студио „Арлет“

Днес козметиката се 
развива с изключително бързи 

темпове, навлизат нови 
терапии и аз непрекъснато 

въвеждам нови теми, за да 
могат козметиците да са 

отлично подготвени и в крак с 
новостите.

с о б с т в е н и к  н а  Ц П О  „ А р л е т “  и 
к о з м е т и ч н о  с т у д и о  „ А р л е т “
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Beauty Point

Създадох Beauty Point през 2012 г. с кристална-
та визия за това какво искам да бъде. Исках 
място, където човек може да се довери на екс-
перт, да срещне приятел, да реши проблемите 
си със самочувствието. Защото външният вид 
е важен, но по-важно е как се чувстваш и какво 
искаш да постигнеш. Исках място, на което да 
работя с най-добрата и ефективна апаратура, 
а не да правя процедури, които са модерни за 
кратко време. Искам да помагам, искам клиен-
тите да ми се доверяват и да постигаме резул-
тати. Искам клиентите да са доволни.

Ние сме екип от професионалисти – кинезите-
рапевти по образование, с множество серти-
фикати за работа с всеки от апаратите, както 

София, ж.к. Оборище, ул. Знаме 2 
(на ъгъла с ул. Тракия) тел. 0887 444 331,

e-mail: customers@beautypoint-bg.com
fb: beautypoint.sofia

www.beautypoint-bg.com
За резервации: www.m.me/beautypoint.sofia

Beauty Point

и такива за участие в международни и местни 
професионални форуми. Работим по индивидуал-
на програма с всеки клиент, която изработваме 
след консултация. Разполагаме с най-добрата 
апаратура от своя клас, с която постигаме по-
ставените от клиентите ни цели. Предлагаме 
бърза комуникация със салона с първата по рода 
си чатбот система за резервации. 

Избрах бързоразвиващата се естетика и козме-
тиката като свой път, защото ми харесва да 
помагам на хората и защото искам те да се 

чувстват добре „в кожата си“ буквално.
Десислава Деспотова

к и н е з и т е р а п е в т  и  с о б с т в е н и к  н а 
B e a u t y  Po i n t

СОФИЯ



НЕДОСТАТЪЧНА

tipsBEAUTY

ДОМАШНАТА ГРИЖА Е 

Редовната употреба на подходящи кремове, серуми, маски и т.н. води до нормализиране на хидролипидния 
баланс на кожата, подобряване на еластичността и свежестта й, намаляване на фините линии и бръчици. 
Разбира се, прилагането само на козметични средства за домашна употреба е недостатъчно, необходим 
е и курс от определен брой професионални anti-age процедури, при които се използват продукти с много 
по-висока концентрация на активните вещества. За отличен и дълготраен резултат трябва да се проведат в 
началото интензивен курс, като броят процедури се определя индивидуално в зависимост от състоянието на 
кожата (възрастта невинаги е критерий!), а след това – да преминете на поддържаща терапия.



Patricia & Amer beauty center

Чувствам се благословена с професията си, 
защото ние, козметиците, работим с жива 
материя, кожата ни „говори“ по време на про-
цедурите и виждаме резултата и ефекта на 
нашата работа. Имам удоволствието всеки 
ден да се срещам с различни клиенти, всеки от 
тях има своята идентичност и комуникацията 
с тях е богатство за мен. Давайки им много 
от себе си като енергия, емоция и професиона-
лизъм, в същото време аз обогатявам знания-
та си в различни сфери.

София, ул. Банат 2
Тел. 0894 973 243

www.patriciabeautycenter.com

Patricia & Amer beauty center

Мога да кажа, че за мен работата е моят 
живот – фирмата ми носи името на моите 
две деца, всяко едно обучение, на което при-
съствам, ме зарежда, партньорите, с които 
работя, са ми и добри приятели, всяко едно 
изложение, на което участвам, приемам като 
божествена възможност, събуждам се и зас-
пивам с мисълта какво ново начинание да 
предприема, към какъв нов апарат и процедура 
да се ориентирам или каква нова комбинация 
от процедури да въведа в моята работа.

Това, с което се опитвам да бъда полезна и 
влагам много енергия, е, когато комуникирам 
с млади момичета, да ги насочвам към пра-
вилната грижа за тяхната красота, за да не 
се обръщат към инвазивните процедури, а да 
поддържат естественото си излъчване.

Категорично мога да кажа за себе си, че 
заставам зад мотото „Намерете това, 
което обичате да правите, и няма да ви 
се налага да работите“.

Анелия Талиб
с о б с т в е н и к ,  у п р а в и т е л  и 
к о з м е т и к ,  Pa t r i c i a  &  A m e r

b e a u t y  c e n t e r
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Aesthetic & Laser Studio КАЛО

Когато осъзнаеш, че професията ти е приз-
вание, когато си зареден с любов и вдъхно-
вение, развивайки се професионално, когато 
през годините срещаш благодарността и 
уважението на лоялните клиенти, когато вя-
рата и подкрепата на екипа ти дават сили 
да продължиш напред и когато имаш до себе 
си истински партньори, вярващи в твоята 
мисия, тогава разбираш, че твоето място е 
точно там, където си. Това те мотивира да 
продължаваш да се изкачваш все по-високо и 
по-високо и да не спираш да даряваш любов и 
красота, здраве и самочувствие. Това е сми-
сълът на моя живот и се надявам повече хора 
да имат тази възможност да се радват на 
това, която правят, да се чувстват удовлет-
ворени всеки ден и да правят света по-красив.

Ние, козметиците, не спираме да се вдъхновя-
ваме от работата си, процесът на създаване 
на красота е силен стимул да искаш да се раз-
виваш още и още. Няма по-голяма привилегия 
от тази, да се чувстваш положително заре-
ден след всеки клиент. 

София, бул. Витоша 66 
Тел.: 02/ 954 55 50, 0886113145

Младост 1А, ул. Кръстьо
Раковски 12, ет. 2 , Тел. 0885 605 304

e-mail: mariaisomova@gmail.com
 www.kalo-cosmeticstudio.com
FB: Aestetic&LaserStudio Кало

Aesthetic & Laser Studio КАЛО

Мария Сомова
к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к  н а  A e s t h e t i c  &  L a s e r

S t u d i o  К А ЛО

За да мога да отговоря на нуждите 
и желанията на моите клиенти, съм 

заложила на разнообразие от терапии 
както за лице, така и за тяло. За едно 

по-красиво и здраво бъдеще.
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салон „Ива Тодорова“

Да съм козметик е моя сбъдната мечта. Моята работа е 
моето вдъхновение. Професията ми е свързана с красота-
та на клиентите ми и точно те ме карат да бъда креатив-
на и да прилагам нови техники на работа, за да мога да им 
предложа най-добро, което заслужават. Позитивен човек 
съм и това се отразява и на хората около мен. Колкото 
повече влагаш в работата си, толкова повече тя ти се 
отблагодарява.

Избрах точно тази професия, защото предлага добра ре-
ализация, непрестанно усъвършенстване на знания и прак-
тика, свързана е с непрекъснато опознаване на нови и нови 
професионални апаратни технологии. А знанията, които 
придобивам в практиката, са незаменими, няма по-вълнува-
що и изпълващо с положителна енергия нещо от това да се 
учиш всеки ден. Стимулът, който ме кара да вървя напред, 
е желанието ми да помагам на хората да бъдат по-уверени 
в себе си, да изглеждат по-млади, по-красиви и по-здрави.

Не на последно място искам да кажа, че да си козметик не 
е само да помагаш за красотата на клиентите. Един добър 
професионалист не залага само на процедурите и на проду-
ктите, те говорят много за работата му, но ако той не съ-
умее да общува с клиентите си, няма да е толкова успешен. 
Да си козметик означава да си и добър „психотерапевт“, да 
лекуваш с думи душата отвътре и да твориш красота отвън!

Юлия
Василева

к о з м е т и к

София, бул. Александър
Стамболийски 72
Тел. 0889 202 050

e-mail: julia_08@abv.bg

Салон „Ива Тодорова“

Да съм козметик е 
моя сбъдната мечта. 

Моята работа е моето 
вдъхновение.
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София, бул. Александър
Стамболийски 72
Тел. 0889 202 050

e-mail: julia_08@abv.bg

BEAUTYtips

ИМАМ СИ 
ТОРБИЧКИ

Колкото до торбичките под очите, 
те започват да се образуват 
около 35-годишна възраст. 
С течение на времето се 
уголемяват поради отпускането 
на тъканите на клепачите, 
което настъпва след 40-те 
вследствие на намаляването на 
колагеновите нишки в кожата на 
околоочния контур. Торбичките 
под очите придават изморено 
изражение на погледа. Делят 
се на два вида: вследствие на 
натрупване на мастна тъкан 
или на натрупване на течности 
и токсини в резултат на застой 
на лимфната циркулация. 
Торбичките, образувани от 
мастни натрупвания, са с 
наследствен характер. Съвсем 
от друг характер са торбичките, 
които се появяват всяка сутрин 
и постепенно изчезват с течение 
на деня благодарение на 
движението на клепачите, което 
улеснява дренажа (оттичането на 
течности). Те основно се дължат 
на липсата на достатъчно сън и 
на вредните навици на живот, 
които влошават циркулацията на 
течностите в организма.



Elida Wellness & Beauty Center

За мен професията козметик се превърна в 
призвание. Призвание, с което служа не само на 
красотата и здравето, а на живота като цяло. 
Когато направих този избор, не виждах тази ця-
лост. Избрах да стана козметик случайно. Имах 
тънка, атопична и чувствителна кожа. Моята 
козметичка, която се грижеше добре за мен, 
замина и се наложи да си намеря нов професио-
налист и попаднах почти в „мисия невъзможна“. 
Наложи се да уча много козметици какво понася 
и какво не кожата ми, как да ме пипат по-леко… 
И накрая реших, че това може да е много добра 
професия за жена като мен.
Отчетох възможността постоянно да съм в 
крак с новите разкрасителни тенденции, да по-
магам на много други жени и мъже да се чувст-
ват добре в собствената си кожа, възможност 
да си определям графика така, че да успея да 
съвместявам грижата за децата и семейство-
то си и професионалната си реализация. След 
което разбрах, че това е много повече от про-
фесия за мен, и вече 20 години се развивам по 
този път. Казват, че когато работиш това, 
което обичаш, няма да имаш нито един работен 
ден. Мога да го потвърдя.

София, ул. Хан Аспарух 54
Тел. 0893 333 070

www.elida.bg, fb:elidanaturalbeauty
e-mail: elida.wellness@gmail.com

Elida Wellness & Beauty Center

Йорданка
Янкулова

За мен професията козметик се пре-
върна в призвание. Призвание, с което 

служа не само на красотата и здраве-
то, а на живота като цяло. 

к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к  н а
E l i d a  We l l n e s s  &  B e a u t y  C e n t e r

СОФИЯ



Holistic Gallery Rudraaksha

Причината да работя като козметик в Holistic 
Gallery Rudraaksha е, защото съм се убедила, че 
суетата, грижата и стремежът за добър вън-
шен вид са едни от най-често срещаните чо-
вешки емоции. Желанието на всяка жена, а вече 
и на почти всеки съвременен мъж е да съумяват 
да прикриват следите от напредването на въз-
растта, като приоритет за запазване на свеж 
и младежки вид на кожата. Но това не трябва 
да е само въпрос на желание, а на постоянни и 

София, ул. Шипка 15
Тел.: 02 846 75 00, 0878 631 225

e-mail: info@rudraaksha.net
www.rudraaksha.net

Fb: Rudraaksha – Галерия за масаж

Holistic Gallery Rudraaksha

отговорни грижи за поддържане на здравето и 
тонуса й. Благодарение на развитието на нау-
ката и технологиите, както и на козметични-
те компании, това вече е напълно постижимо. 
Предлаганите от нас процедури от най-висок 
клас подпомагат регенеративните процеси на 
клетките, нормализират процесите в тяло-
то, балансират хормоните и предотвратяват 
преждевременното стареене. Бръчките се из-
глаждат, еластичността се възвръща, нерав-
номерната пигментация изчезва, кожата се 
озарява. Зачервяванията и сухотата отстъп-
ват място на равен, съвършен тен.

Филолог съм по образование, но с козме-
тика се занимавам повече от 10 години. 
Моите реализации в тази област включ-
ват опит и работа в най-реномираните 

хотели в Турция и България.

Татяна Маринова
к о з м е т и к

СОФИЯ



Смело мога да заявя, че съм един истински 
щастлив човек, защото моята работа е моето 
хоби. Обичам я със страстта на изследовател, 
на учен, на откривател, на работохолик, на влю-
бен човек. Най-голямо удовлетворение ми носят 
искрите на благодарност и радост в очите на 
клиентите ми. Това е моментът, в който се 
чувствам наистина завършен човек.

Желая непрекъснато да се обучавам, да опоз-
навам нови похвати, да надграждам знанията и 
уменията си и да ставам все по-можеща в това, 
на което съм се отдала – грижата за красота-
та на моите клиенти. Да се грижа по най-добрия 
начин за клиентите, които ми се доверяват, те 
да са спокойни и да знаят, че са попаднали на 
правилния специалист в мое лице, това ме кара 
да обичам работата си още повече.

Няма по-голяма награда за мен от благодар-
ността, която получавам от тях, и по-голямо 
щастие от факта, че продължават отново 
и отново да се връщат при мен с желанието 
да поддържам красива и здрава тяхната кожа. 
Всеки мой ден е изпълнен с любов, положителна 
енергия и красиви моменти.

Ралица
Калчева

к о з м е т и к

Прави така, че всеки, който дойде при 
теб, когато си тръгва, да се чувства 

по-добре и по-щастлив.
МАЙКА ТЕРЕЗА

салон „Огоста“

София, ул. Огоста 5
Тел. 0888 457 581

салон „Огоста“

СОФИЯ



козметика
СЛАДКА
Медът притежава вълшебни възстановителни и лечебни свойства. Ето защо от 
древни времена той се използва в медицината за лечение.

Пчелният мед се използва за козметични цели открай време, като най-често сме изкушени от 
неговите омекотяващи свойства, които действат като истински балсам за уморената кожа. Медът 
съдържа антиоксиданти, които придават свеж и подмладен вид. Освен това в пчелния продукт 
има и водороден пероксид, който го прави отлично почистващо средство.
Медът успокоява чувствителната и хидратира сухата кожа. Прониква дълбоко в епидермиса и го 
предпазва от преждевременно стареене. Той е със същото pH като нашата кожа, поради което е 
така полезен за нея.

Освен с подхранващото си действие медът е много ценен за кожата и заради своите 
пречистващи свойства. Нанесен с масажни движения върху нея, той отпушва порите и извлича 
токсините, като й позволява да диша.

• МЕДЕНА ВОДА е идеално почистващо средство 
за всеки тип кожа. Разтворете в чаша топла 
вода една супена лъжица мед. Натопете памучен 
тампон и почистете лицето – кожата е чиста в 
дълбочина и няма риск от възпаления.
•  ПРОПОЛИСЪТ се състои от растителна смола, 
етерични масла и минерални соли. Той е много 
полезен за всеки тип кожа, има антибактериално 
действие и е много подходящ за почистване.
• ПЧЕЛНИЯТ ВОСЪК има тонизиращо и 
антисептично действие. Неговото съдържание на 
витамин А е по-голямо от това на морковите.

Вкусната терапия е  подходяща за студените дни, тъй като има лек загряващ 
ефект. Ароматът на мед ви преследва дълго, а кожата ви е като скъпа тъкан – 
ненатрапчив разкош и кадифен резултат.

BEAUTYtips



ПЛОВДИВ

Вдъхновявам се от това да пома-
гам на клиентите да решават 

различни проблеми и състояния, 
свързани с красотата и здравето 

на тяхната кожа.

Enira Beauty Room

Практикувам професията козметик вече 20 го-
дини. Преминала съм през много обучения и семи-
нари в областта на медицинската козметика и 
естетиката на водещи международни произво-
дители. Избрала съм професионални марки, които 
са се наложили на пазара, и с тях постигам добри 
резултати. Защото колкото са важни качество-
то на изпълнената процедура и опитът на козме-
тика, също толкова е важно и с какви продукти 
се работи, а аз никога не съм правила компромис 
с нито един елемент от работата ми.

Професията козметик е неизменно свързана с 
иновативни и високотехнологични подходи за 
разкрасяване и извайване на тялото, което ми 

доставя огромно удовлетворение. Колкото 
повече щастливи клиенти виждам, толкова 
по-щастлива ставам и аз. Вдъхновявам се от 
това да помагам на клиентите да решават 
различни проблеми и състояния, свързани с 
красотата и здравето на тяхната кожа. Все-
отдайна съм в това, което правя, и отделям 
специално внимание на всеки един, доверил се 
на моите ръце. Изключително благодарна съм 
за доверието, което ми гласуват клиентите, 
това за мен означава много, може би дори е 
най-важното, защото, когато клиентите ти 
имат доверие, това означава, че си професио-
налист, че работата ти е успешна, че си успял 
да постигнеш това, към което те се стремят.  Даниела Белчева

к о з м е т и к

Пловдив, бул. Цар Борис III 
Обединител 43

Тел. 0898 752 048

Enira Beauty Room



ПЛОВДИВ

Студио „Донита“

Когато някой ме попита защо го правя, защо 
работя тази професия, винаги отговарям, че 
не съм се замисляла за причината, поради коя-
то станах козметик. Всичко се случи естест-
вено. Аз съм естет човек и ми харесва да пра-
вя всичко, свързано с красотата. В началото 
само създавах правилата и се грижех организа-
ционно за фирмата и персонала. Високите ми 
изисквания са причината да започна да прак-
тикувам козметичната професия, искам всич-
ко да се изпълнява, както трябва, не правя ком-
промис с продуктите, терапиите и с начина им 
на приложение. Смятам, че при професионално 
изпълнената процедура задължително трябва 
строго следване на нужния протокол за пости-
гане на максимални резултати. Трябва и да си 
квалифициран, за да можеш успешно да разли-
чаваш нуждите на кожата, състоянията й и 
коя терапия да предложиш на клиента. Много 

Пловдив, ул. Захари Стоянов 39 Г
Тел. 0888 304 760

e-mail: doan@abv.bg, www.donita.biz
Fb: Студио Донита 

Студио „Донита“

обучения, допълнителни квалификации и мо-
ята амбиция ме водеха през годините. Сега 
мога да кажа, че да работиш като козметик 
е невероятно преживяване. 

Да посрещам клиентите, които очак-
ват от мен да съм безупречна, да ги 

изпращам със сияещи лица и да чувст-
вам тяхната благодарност е пре-

красно усещане. Пожелавам всекиму 
подобно удовлетворение от работата.

Донка Андонова
к о з м е т и к



ВАРНА

Expert Center BIOLOGIQUE RECHERCHE

През първата половина от живота си получава-
те кожата, с която сте родени. Но за втора-
та половина от живота си получавате кожата, 
която заслужавате, и аз създадох Expert Center, 
за да ви покажа как да се грижите за нея. Це-
лият ни екип се стреми да помогне на кожата 
да функционира в най-оптималната си форма. 

Това, което ме мотивира и движи напред, са ре-
зултатите, които постигаме всекидневно. На-
шите клиенти и приятели споделят, че промя-
ната и подобрението на вида на тяхната кожа 
е подобрило качеството им на живот – никога 
не бих могла да се откажа от това чувство.
Козметичната процедура в центъра е строго 
персонална и се уточнява при всяко посещение, 

Варна, комплекс Морско казино,
Междинен етаж (вътрешна тераса)
Тел.: 0895 116 336, 0893 315 475

www.expertcenter-br.bg 

EXPERT CENTER BIOLOGIQUE RECHERCHE 
BULGARIA

тъй като кожата днес не е в това състояние, 
в което ще бъде утре. Специалистите ни пре-
минават продължителни обучения в Париж и 
Барселона, за да предоставят индивидуален 
съвет за правилните козметични процедури и 
продукти за домашна грижа, които най-добре 
ще отговорят на текущото състояние на 
вашата кожа. Кожата е орган, който се про-
меня постоянно в зависимост от екологични, 
вътрешни, хормонални и хранителни фактори.

Мисията на Expert Center е да води своите кли-
енти целеустремено през непрекъснато разви-
ващия се, понякога предизвикателен път към 
здравата кожа и красотата.

Весела
Куртева

с о б с т в е н и к
н а  E x p e r t  C e n t e r

B I O LO G I Q U E  R E C H E RC H E



ВАРНА

Beauty Center Melissima

Завърших с отличие и осъществих една моя 
мечта – да създам собствен център за красо-
та, който нарекох Beauty Center Melissima. Горда 
съм от факта, че успях да го превърна в място, 
разполагащо с най-иновативните апарати в ме-
дицинската козметика. 

В Beauty Center Melissima екип от медицински 
козметици предлага пълен набор от всички ко-
зметични услуги – от първоначалната апаратна 
диагностика на кожата до избиране на най-под-
ходящия пакет от козметични услуги. В центъра 
се работи с козметика от най-висок клас, защо-

Варна, бул. Генерал Колев 107
Тел.: 0877 580 858, 0896 611 559

@Beauty.Center.Melissima

Beauty Center Melissima

Винаги съм била привлечена от индус-
трията на красотата и последните 
новости в козметологията. Ето защо 
професията медицински козметик бе 
мой логичен избор.

Миглена Георгиева
м е д и ц и н с к и  к о з м е т и к

то качествените продуктите в комбинация с 
висококвалифицирания персонал и професио-
нално извършените процедури са гаранция за 
успех. От дипломирането си до сега непрекъс-
нато повишавам своите умения, участвайки в 
множество курсове, семинари и лекции в Бъл-
гария, Испания, Дубай, Япония, Франция и др. 
Смятам, че колкото и да си успешен, никога не 
трябва да спираш да се развиваш, винаги има 
път напред, по който да вървиш в професията, 
която си избрал да практикуваш.



ВАРНА

козметичен салон „Моменти“

Преди да започна да практикувам професия-
та козметик, работех като представител на 
търговски бранд, насочен към козметичната 
индустрия. Когато посещавах моите клиенти 
– козметици, всеки път вниманието ми беше 
насочено към отношението на клиентите им 
към тях. Усещането, когато присъствах по вре-
ме на козметична процедура, беше невероятно, 
чувах как се отнасят помежду си, как клиенти-
те споделят своите притеснения и проблеми, а 
козметикът с търпение и старание дава ценни 
съвети. На едно от моите посещения станах 
свидетел на емоционалното изказване на една 
дама, което ме вдъхнови: „Нали знаеш, че има 
няколко неща, които една жена не сменя, едното 
от тях е козметикат си“. И не след дълго мо-
ето най-прекрасно изживяване започна – изка-
рах обучение за козметик и стартирах своето 

Варна, ул. Драгоман 40, ет. 2
Тел. 0895 771 053

Fb: Екатерина Димитрова – козметик 
e-mail: expertkozmetik@abv.bg

Козметичен салон „Моменти“

Екатерина Георгиева

к о з м е т и к

развитие. Минаха години в трупане на опит 
и знания. Доказателство, че съм се справи-
ла отлично, са моите лоялни клиенти, които 
ми се доверяват всеки ден и вярват в мен. Те 
ми показват, че това е моята професия, ра-
ботата, която най-много ми отива. Тяхната 
благодарност и любов ме убеждават, че съм 
взела правилното решение, когато съм поела 
по този нелек, но прекрасен и достоен път.

Усещането, когато присъствах по 
време на козметична процедура, беше 

невероятно, чувах как се отнасят 
помежду си, как клиентите споделят 
своите притеснения и проблеми, а ко-

зметикът с търпение и старание дава 
ценни съвети.



ВАРНА

козметичен салон „Кашмир“

Години преди да се запозная отблизо с професията козметик, ре-
довно се подлагах на козметични процедури с надеждата за по-до-
бър външен вид. Често се случваше те да не са подходящи за мо-
ята кожа, имах странични ефекти и трябваше да прикривам тези 
състояния с много грим, което допълнително усложняваше ситуа-
цията. По щастлива случайност бях включена в курс по козмети-
ка, където разбрах моите грешки и тези на моя козметик. Моята 
грешка – че се предоверих и не потърсих друго мнение, а на козме-
тика – че е пренебрегвала индивидуалните нужди на кожата ми. 

Именно по време на курса осъзнах, че това е моето призвание – да 
помагам на хората. Обещах си никога да не правя терапия, преди да 
съм установила откъде идва проблемът и как най-правилно да под-
ходя към състоянието на кожата на клиента. Така започна и моето 
приключение, наречено салон за красота „Кашмир“.

Защото кашмирът ме кара да мечтая и навя-
ва топли спомени и чувства: топъл кашмирен 
шал, прегръдка на любимия човек, аромат на 
парфюм – уют и топлина. Всичко това сякаш 
ме пренася в далечни непознати светове като 
в приказките за Аладин и ме кара да вярвам, че 
всяко желание може да стане реалност.

Диана
Димитрова

к о з м е т и к

Варна, ул. Иван Вазов 23
Тел. 0877 655 570

e-mail: diqnadim@abv.bg
Fb: salonkashmir

Козметичен салон „Кашмир“

Защо избрах името „Кашмир“?



ВАРНА

NOVADERM Aesthetic & Beauty

В началото започнахме двама специалисти, а 
сега сме седем – трима козметици, един специа-
лист маникюр и педикюр, двама лекари дермато-
лози и един специалист лазерна епилация.

Целият ни екип се развива непрестанно, а моти-
вация за това ни дават клиентите, дори мога да 
ги нарека приятели, защото моите клиенти са 
с мен години наред, където и да съм работила; 
резултатите, които постигаме, и невероятният 
екип, който създадохме с моята партньорка.

Винаги съставяме краткосрочен, а често и дъл-
госрочен план за работа, съобразен с индивидуал-

Варна, ул. Иларион Макариополски 5
Тел. 0884 191 200
www.novaderm.bg

NOVADERM Aesthetic & Beauty

ните потребности на кожата на клиентите. 
От самото начало залагаме какви мануални, 
дерматологични и апаратни процедури ще са 
нужни, за да постигнем най-добрите резулта-
ти, и каква да е последователността им. Въз-
можността, която предлагаме – поддържане 
на цялостната визия, кара нашите клиенти да 
се чувстват щастливи и удовлетворени. 
На мнение съм, че дерматологията и козме-
тологията задължително трябва да се съче-
тават, това дава сигурност и дълготрайни 
резултати. Това е бъдещето в грижата за 
кожата – дерматолог и козметик в съвместно 
сътрудничество.

NOVADERM Aesthetic & Beauty вече 
2 години се грижи за здравето и 

красотата на клиентите си.

Наталия Петкова

к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к  н а  N OVA D E R M  A e s t h e t i c  &  B e a u t y



ВАРНА

Кабинет за медицинска козметика „Нимфея“

Без да се притеснявам, мога да споделя, че в началото 
само харесвах професията козметик, беше интерес-
но, забавно, някак неангажиращо. Но бързо разбрах, 
че това не е само работа, а начин на живот, едно 
приключение, в което колкото по-отговорен човек си, 
толкова по-добре се чувстваш. Редовно посещавах 
обучения, семинари и конференции. Присъствах на 
всички нови представяния на марки и продукти, защо-
то обичам да знам много, винаги да съм информирана 
и полезна. Да усвояваш непрестанно нови и нови тех-
ники, терапии, приложения на апарати и продукти, те 
прави истински професионалист.

Чувствам се щастливка, че мога да работя това, 
което ми носи радост. За мен професията козме-
тик е страст и удоволствие. Смятам, че когато 
работата ти е хоби, а хобито работа, със сигур-
ност си намерил своето място в света. И без да 
знам какво точно търся, успях да намеря най-под-
ходящата за мен професия и я обикнах така, както 
не съм и предполагала.

Ралица
Богданова

м е д и ц и н с к и 
к о з м е т и к

Варна, ул. Христо Самсаров 9,
каб. 23, партер, тел: 0877 779 538 

e-mail: rbrb0990@abv.bg
Fb: Nympheayaa,

Кабинет за медицинска 
козметика „Нимфея“

Надградих знанията и уменията си, като 
завърших медицинска козметика в Меди-
цинския университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“, Варна.



НЕПРИКРИТИЯТ
ИЗДАЙНИК

За съжаление ръцете издават 
истинската възраст на жената, а 
дори може да добавят и няколко 
години отгоре. И докато за мъжете 
грижата за ръцете не е толкова 
важна, то за жените е от голямо 
значение. Кожата на ръцете е четири 
пъти по-тънка, отколкото на лицето, 
в нея има по-малко мастни клетки, 
по-слабо е хидратирана и по-бавно 
се възстановява. Количеството на 
агресивните фактори, които й влияят, 
е огромно – вятър, студ, сапун, 
почистващи препарати, прах, вода... 
Като се прибавят и повърхностното 
разположение на вените, забавеното 
кръвообращение, склонността към 
пигментация, става ясно защо ръцете 
остаряват. 



BEAUTYtips

За вашите млади клиентки е 
важно да им бъде припомнено, че 
първостепенната им задача е не да 
се борят с признаците на стареене, а 
да ги предотвратят, като най-добрият 
начин да избегнат преждевременното 
остаряване на кожата на ръцете и 
появата на бръчици и пигментни петна 
е задължителното използване на 
слънцезащитен крем, включително и 
когато е облачно, както и през зимата. 
Кремът трябва да защитава 
от UVA и UVB лъчите и да 
притежава SPF, не по-малък 
от 15. Препоръчайте им веднъж 
седмично да почистват кожата на 
ръцете си с мек ексфолиант, за 
да отстранят мъртвите клетки от 
повърхността на епидермиса и 
задължително да прилагат подходящ 
овлажняващ крем. Както и винаги 
когато имат време, да се възползват 
от професионалните терапии за 
ръце, често съчетани със специфични 
масажни техники, защото, колкото и 
перфектен да е маникюрът, не може да 
скрие сухотата, понякога – напукване 
или други неестетични проблеми. 
С напредване на възрастта кожата 
на ръцете не само става по-суха, 
но и по-тънка. Това се дължи на 
намаленото производство на колаген 
във фибробластите. Започват да се 
забелязват бръчици, кафеви петна, 
изпъкват и вените. 



ВАРНА

студио „Импресия“ 

Всяка година експерти провеждат проучвания 
за най-търсените, най-доходоносните професии, 
или работата, която ни прави най-щастливи. В 
световен мащаб е доказано, че най-удовлетворе-
ни от работата си са хората, които помагат на 
другите или създавайки красота, карат остана-
лите да се чувстват щастливи. Такива професии 
са свещеници, пожарникари, козметици, писате-
ли, учители, лекари, градинари и др. 

Градейки своята кариера, аз имах невероятния 
късмет да съчетая две професии с високо ниво 
на лично щастие, а именно преподавател и ко-
зметик. Много хора избират работата си, смя-
тайки, че дадено занимание носи щастие зара-
ди статуса или заплащането. Но на практика е 
много по-различно. Щастието е в малките неща, 
в усмивките на хората, в ентусиазма, с които ги 
зареждаш, в душевното спокойствие, което из-

Варна, кв. Виница,
ул. Св. Атанасий 8, ет. 2

Тел. 0878 66 33 38
www.studioimpresia.com

студио „Импресия“

питваш, когато знаеш, че правиш добро. Аз съм 
удовлетворена, когато наблюдавам резулта-
тите от моя труд. Виждам щастието в очите 
на моите студенти и в самочувствието, кое-
то имат дългогодишните ми клиенти – тези, 
които дойдоха с майките си в козметичното 
ми студио, а сега водят своите деца. Благо-
дарна съм за всеки един ден от моята работа. 
Няма нищо по-прекрасно от това да правиш хо-
рата около теб по-удовлетворени от себе си.

Благодарна съм за всеки един ден от моята работа.

Десислава Гешева

м е д и ц и н с к и  к о з м е т и к



ЦПО към „Аура-Л“

Въпреки че съм родена в Ямбол, Варна е моят съд-
бовен град. Завърших ИУ „Димитър Благоев“ и след 
това съдбата ме поведе по прекрасни, неведоми 
пътища на професионално и личностно развитие. 
През 17-годишния си стаж в тази професия вина-
ги съм се стремяла да имам сериозно отношение 
към всичко, да съм отговорна и перфектна, да 
проявявам своето етично отношение към клиен-
тите, колегите и хората около себе си. Директор 
и преподавател съм в ЦПО към „Аура-Л“ ООД, кой-
то създадох преди 12 години. Този център е мо-
ята гордост! Няма нищо по-прекрасно от това 
да даваш знания и да се чувстваш полезен. Да си 
пряк участник в преподавателския процес и във 
формирането на професионалните и личностните 
качества на курсистите. Най-голямото признание 
за мен е тяхната успешна реализация и техните 
доволни и лоялни клиенти. От септември съм ди-
пломиран инструктор – IV СПК по специалност 
„Инструкторска дейност по козметични услуги“, 
от випуск 2020 г. на Частния професионален колеж 
„Богоя“ – Варна. Участвала съм в редица национал-
ни и международни обучения. Но сега най-голямото 
предизвикателство пред мен е да бъда перфектен 
инструктор, козметик, преподавател и директор. 
Съучредител съм на Асоциацията на козметици-
те в България и съм член на УС на асоциацията.

Лилия
Паскова

к о з м е т и к

ВАРНА

 Варна, ул. Хаджи Стамат 31, ет. 1
Тел.: 052 65 11 33, 088 7 62 6614 

e-mail: paskova_lilia@abv.bg
Fb: beautymakeupcources

www.beautyinstitute-aural.com

ЦПО към „Аура-Л“ ООД – Варна



ВАРНА

козметичен салон Mesoderm

В първия миг, в който се докоснах до професия-
та козметик, се вдъхнових. Исках на един дъх да 
попия цялата информация за съществуващата 
козметика, активните съставки и технологии-
те. Така започна моят дълъг път на развитие 
в бюти индустрията. Не се ограничих само до 
курс по козметика. Продължих обучението си 
като медицински козметик в МК – Варна, рабо-
тех и посещавах множество курсове, семинари, 
тествах различни продукти и методи. Бързите 
темпове на развитие в професията засилваха 
интереса ми постоянно. Колкото повече изуча-
вах различни дисциплини, толкова повече нами-
рах взаимовръзката между козметичните про-
блеми, здравословното състояние на организма, 
начина на живот и психиката на клиента.

Усмивките и благодарността на клиентите ми, 
удовлетворени от постигнатата визия, и ду-
шевното спокойствие, което изпитват при мен, 

Варна, ул. Радко Димитриев 7А, ет. 5 
Тел. 0988 880 243, FB: MESODERM – 
кабинет по медицинска козметика

e-mail: mesoderm.cosmetics@gmail.com

Козметичен салон Mesoderm

ме кара да обичам професията си. Сърцето ми 
се изпълва с радост, когато, поглеждайки се в 
огледалото, те се любуват на себе си. Тога-
ва знам, че процесът е напълно завършен – не 
само разкрасени, но и изпълнени с любов, при-
емане и самоуважение. Няма нищо по-красиво 
и трогващо от това да наблюдаваш жена, 
която осъзнава и цени своята красота и ав-
тентичност. Чувството, което изпитвам, 
като знам, че съм спомогнала за този красив 
процес, е истинска благословия. 

Няма нищо по-красиво и трогващо от това да 
наблюдаваш жена, която осъзнава и цени своята 

красота и автентичност.

Бистра Георгиева

м е д и ц и н с к и  к о з м е т и к



ИСПЕРИХ

салон за красота Bella

Избрах професията козметик, защото обичам да 
подпомагам справянето с различните кожни про-
блеми. За да е успешна една процедура, трябва 
първо да се установи откъде идва конкретното 
състояние на кожата, след това да се приложи 
най-правилната терапия. Стремя се да разглеж-
дам цялостно проблемите, за да бъдат доволни 
клиентите ми и да се връщат отново при мен. 
Така се гради доверие, постига се разбирател-
ство и най-добри резултати.

В работата си влагам много любов, сърце и душа. 
На мнение съм, че от всеки козметик трябва да 
се усещат мир, спокойствие, хармония и гри-
жовност, насочени към всеки клиент. Кожата е 
уникален интелигентен орган, който при правил-
на и редовна грижа, внимание и много търпение 
ни отговаря с едно огромно благодаря. Затова 
се чувствам удовлетворена, когато помагам на 
клиентите да получат най-доброто за тяхната 
кожа. Това е моето задължение като козметик и 
аз го изпълнявам с най-голямо удоволствие. По-
стоянно надграждам себе си, защото козметич-

Исперих, ул. Стефан Караджа 1а
Тел. 0899 376 465

E-mail: mimcheto78@abv.bg

Салон за красота Bella

Миглена
Христова

к о з м е т и к

ният бранш е една от най-развиващите се 
сфери и изисква от нас, козметиците - отда-
деност, отговорност и любов към клиента.



ЛЮБОПИТНО!
Божествени капки

„Истината е във виното” гласи една 
известна поговорка. Хубавото вино 
исторически винаги е било свързано с 
доброто здраве и предпазването от някои 
заболявания. Днес обаче в съчетание с 
някои гроздови деривати то се използва и в 
козметиката чрез винотерапията. 

Ценните свойства на олиото от гроздови 
семки са преоткрити едва преди много години. 
То съдържа около 85% ненаситени мастни 
киселини, като това е най-високият процент 
от всички растителни масла. Съдържащата 
се растителна съставка OPC е мощен 
антиоксидант, който неутрализира свободните 
радикали и забавя процесите на стареенето. 
Червеното вино е богато на полифеноли, 
които придават характерния му цвят. Тези 
антиоксидантни вещества много ефикасно 
съдействат за поддържане на младостта и 
активно се борят със свободните радикали. 
Виното е богато и на витамини A, C и E, което 
спомага за запазване на еластичността, 
свежестта и здравето на кожата. Всяка 
съставка на гроздето е с различно 
предимство, а обединени, всичките видимо 
свежават и подмладяват кожата, тонизират 
мускулите и съдействат за правилното 
функциониране на организма. Усещането 
след края на винотерапевтична процедура 
е за приятна релаксация и прекрасно 
разположение на духа.

BEAUTYtips





БУРГАС

козметично студио „Тони Хлебарова“

Избрах професията козметик в момент на нуж-
да от кариерна промяна в живота ми и това се 
оказа моята най-голяма страст. Тя напълно от-
говаря на моята същност и характер. За мен ра-
ботата означава грижовност, доверие и индиви-
дуален подход, защото всеки клиент е различен и 
специален. Динамичното развитие, възможност-
ите и предизвикателствата в тази професия 
не спират да ме амбицират за придобиване на 
повече и повече знания и за усъвършенстване на 
уменията ми. Отговорността и желанието да 
предложа най-доброто решение за конкретния 
проблем на клиента е моят стимул за участие и 
посещение на многобройни обучения, семинари и 
професионални срещи, помагащи ми в моето над-
граждане като професионалист. Практикувам 
работата си като козметик с много търпение 
и любов, с уважение и лично отношение към кли-

Бургас, ул. Калофер 13
Тел. 0899 850 870

fb: Козметично студио „Тони Хлебарова“
e-mail: tonixlebarova74@abv.bg

Козметично студио „Тони Хлебарова“

ента, с позитивна емоция и с чувство на пъл-
но удовлетворение. А мотивацията ми винаги 
е била всеки един доволен и щастлив клиент, 
който след това се превръща в истински ло-
ялен. Постарала съм се всеки, който ме посе-
ти, да се потопи в истинска хармония от стил, 
топлина и уют, с приятни благоухания и релак-
сираща музика, защото освен грижа за кожата 
за нас козметиците е важно да зарадваме и 
душата на клиента.

Тони
Хлебарова

к о з м е т и к

Мотивацията ми винаги е била 
всеки един доволен и щастлив кли-

ент, който след това се превръща в 
истински лоялен.



БУРГАС

Beauty Studio Nefertiti

Съвсем случайно взех решение да изкарам курс 
по козметика и масаж. Вдъхнових се от козме-
тологията, която според мен е съвкупност от 
много науки – медицина, фармация, диетика, 
психология, физическо здраве. Защото всичко 
това, взето заедно, води до нашия добър вън-
шен вид и до вътрешното ни усещане за здраве.
 
Beauty Studio Nefertiti е резултат от моя труд 
и упоритост вече 8 години. Стремя се винаги 
да предоставям най-доброто на моите клиенти. 
Черпя вдъхновение от тях, от това, че се инте-
ресуват, искат да са наясно с всичко, което се 
случва, свързано с тяхната красота и здраве. 
Изправена пред предизвикателството да ми за-
дават понякога въпроси, които, дори да са слож-
ни за обясняване, наистина е важно да знаят 
какво се случва, какво правим в козметичното 
студио и как се постигат успешни резултати. 
Всеки ден уча и се развивам, за да мога да дам 
на клиентите най-доброто от мен, те са моята 
страст, моето вдъхновение, моят живот. Бла-
годаря ви, че всеки ден ме дарявате с вашите 
усмивки и положителни емоции. От името на 
екипа на Beauty Studio Nefertiti ви гарантирам, че 

Бургас, ул. Гладстон 35
Тел. 0899 872 019
Fb: studio.nefertiti

Beauty Studio Nefertiti

винаги ще получавате най-доброто обслужва-
не, включващо консултация, изпълнение и про-
дукти за домашна грижа.

Всеки ден уча и се развивам, за да 
мога да им дам най-доброто от 

мен, те са моята страст, моето 
вдъхновение, моят живот.

Руска Каишева
к о з м е т и к



рецепти от миналото
BEAUTY

BEAUTYtips

Всяка дама е чувала или е използвала 
домашни природни средства за 
подобряване на състоянието на кожата 
си. С всяка изминала година козметичната 
индустрия се развива все повече, правят 
се множество проучвания, изпитват се 
разнообразни продукти за грижа за 
кожата. Сега е много по-лесно да дадеш 
на кожата си това, от което се нуждае, 
да я почистиш правилно, да я подхраниш, 
да възвърнеш младежкия й вид. Но това 
е сега, а преди? Доверявали сме се на 
домашни средства, които някои от нас 
използват и до ден днешен. Доказано е, че 
натуралните продукти имат редица полезни 
свойства, не ги отхвърляйте изцяло. Ако 
има ефект и се чувствате добре, не се 
отказвайте от тях, стига това да не е 
основната ви грижа. Професионалната 
грижа, изпълнена от козметик, не може 
да се замени с нито една домашна 
грижа, професионален домашен продукт 
или натурален. Представяме ви няколко 
бюти рецепти от миналото, които може 
да приложите в някой по-натоварен ден, 
когато нямате време за своя козметик или 
когато сте във ваканция, а сте забравили 
козметиката си вкъщи.

Лимонът е природно 
лифтинг и избелващо 
козметично средство. 
Изстискан сок от 
лимон може да се втрие 
в кожата на ръцете 
за изсветляване на 
старчески петна и 
пигментации и за 
подхранване на кожата.

За хидратация и 
обогатяване на кожата. 
Авокадото се смачква 
с вилица, след което 
се нанася на лицето. 
Оставя се да престои 
15 мин и се измива с 
хладка вода. Преди да 
се отмие, може да се 
разтрие – действа като 
ексфолиращо средство 
за елиминиране на 
мъртвите клетки.

СОК ОТ ЛИМОН

АВОКАДО



За бързо освежаване на 
всеки вид кожа. Една 
връзка магданоз се вари 
около 10 мин, след което 
листенцата се смесват 
с лъжица мед и яйчен 
жълтък. Изстинала, 
маската се нанася върху 
кожата на лицето. 
Престоява 20 мин, 
след което се отмива с 
хладка вода.

МАГДАНОЗЕНА 
МАСКА С МЕД И 
ЖЪЛТЪК

За всеки вид кожа с 
изключение на мазната. 
Възстановява липидния 
слой на кожата и нейната 
еластичност. Шоколад 
(20-30 г) се разтопява 
на водна баня, към него 
се прибавят зехтин и 
нишесте и се бърка до 
получаване на хомогенна 
смес. Нанася се на лицето, 
шията и деколтето 
и престоява 20 мин. 
Отмива се с топла вода.

За освежаване и избелване на кожата. Един 
картоф се настъргва на ситно, изцежда се 
и сокът се нанася на лицето, оставя се да 
престои 5-10 мин след което се отмива с 
хладка вода.

ШОКОЛАДОВА МАСКА

СОК ОТ КАРТОФ

Запарката от лайка е подходяща за всяка кожа. Влияе 
изключително благоприятно на суха и лющеща се кожа. 
Почиства, успокоява кожата и има противовъзпалителен 
ефект. Лайката се запарва, след което се оставя да изстине 
леко. Прецежда се и получената запарка се използва за 
измиване на лицето. Може да се използва ежедневно.

ЗАПАРКА ОТ ЛАЙКА

Тонизират, изглаждат и успокояват 
кожата. Запарват се 2 шепи листа 
от рози в 1 л кипяща вода. Маха се от 
котлона за 10 мин, след което отново 
се загрява, без да завира. Прецежда се и 
водата се използва за измиване на лицето.

ЛИСТА ОТ РОЗА



БУРГАС

Стела Мерджанова

Енергията, любовта и емоцията, които всеки 
ден ме свързват с моите клиенти, са неопису-
еми. Всички те ме зареждат с чиста радост, 
тръгвайки си щастливи и доволни от получени-
те грижи. Любовта към работата ми, близост-
та с клиентите и желанието им отново да ме 
посетят ме карат да се чувствам истински 
щастлива и да продължавам да давам най-до-
брото от себе си. 

Другата причина да ме грабне професията ко-
зметик е, че бюти индустрията се намира в 
постоянно развитие, което ме стимулира да 
усъвършенствам и себе си както професионал-
но, така и лично. Обичам развитието и за да се 

Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 388
Тел. 0898 662 268

Fb: Stela Merdjanova – Cosmetologist / 
Стела Мерджанова, козметик

Стела Мерджанова

чувствам уверена, конкурентоспособна и по-
лезна на клиентите, не спирам да се обучавам, 
да посещавам семинари, конференции и дерма-
токозметични симпозиуми.

Първият симпозиум, който посетих през 2015 
г., ме накара да осъзная, че съм намерила ра-
бота близо до сърцето ми. Мотивирах се, по-
ставих си цели и ги осъществих. Не спирам 
да си поставям нови цели и да ги следвам, а 
двигателят на моето усъвършенстване са 
моите клиенти, които безусловно ми се дове-
ряват през годините.

Обичам работата си, за мен тя е 
истинско удоволствие.

В нея открих себе си!

Стела Мерджанова

к о з м е т и к



БУРГАС

козметично студио К-3

От 24 години с голяма радост практикувам про-
фесията козметик. Завършила съм специалност 
козметика и козметология „ЧПК Делта“ в Пло-
вдив. Салонът ми се намира в Бургас, като в мо-
мента работя самостоятелно. Залагам на добро 
отношение и здрава връзка с клиентите, защото 
смятам, че така едно задълбочено познаване на 
техните желания, нужди, очаквания и притесне-
ния е много полезно за избиране на подходящи 
терапии и поддържане на тяхната красота по 
най-добрия начин. Изключително съм щастлива, 
че моите клиенти са на различни възрасти, до-
веряват ми се млади и вече по-зрели жени – от 
14 до 74 години. Работата ми носи положител-
на енергия и аз давам всичко от себе си, за да 
се чувстват клиентите комфортно дори и при 
процедури, при които се усеща лек дискомфорт. 

Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 148,
вход офиси /офис 4/

Тел. 0888 508 532
www.kozmetik-bg.com

Козметично студио К-3

Зареждат ме с оптимизъм и радост и по този 
начин се чувствам щастлива и спокойна. Из-
питвам истинско удовлетворение от работа-
та си, когато клиентите са ми благодарни 
за постигнатите резултати. Постоянните 
предизвикателства в грижата за кожата, 
с който се сблъскваме като козметици, ни 
задължават да сме информирани, гъвкави в 
решенията и в тясна връзка с други специа-
листи. За да отговоря на нуждите на моите 
клиенти, работя съвместно с лекар дермато-
лог, което изключително много ми помага в 
справянето с различни кожни състояния. 

Красимира Владова

к о з м е т и к

Залагам на добро отношение и здрава 
връзка с клиентите.



НЕСЕБЪР

козметично студио Екатерина Василева

Преди повече от 25 години, влизайки в козме-
тичния кабинет в салона, в който бях фризьор-
ка, от пръв поглед ме завладя усещането за 
любов и хармония. Осъзнах, че това е моята 
професия. От онзи прекрасен момент не спи-
рам да подсилвам моята любов към призвание-
то да се грижиш за клиента.

За мен тази професия е динамична, с огромен 
потенциал за развитие, все повече обвързана с 
медицината, а иновациите в технологиите ми 
дават възможност да работя с професионални 
уреди, които допълват работата ми. По този 
начин помагам на хората да изглеждат по-мла-
ди, по-красиви и да имат по-добро самочувствие. 
Индивидуалният подход към всеки конкретен 
случай ми дава възможност да използвам и холи-

Несебър, ул. Ахелой 6А 
Тел. 0888 934 127

Козметично студио 
Екатерина Василева

Екатерина Василева

к о з м е т и к

стичните си знания, което ме прави сигурна и 
спокойна за решенията, които вземам по време 
на работния процес.

Благодарността в очите, усмивките, жела-
нието да усещат моите ръце вече толкова 
години, връщайки се и със следващи поколе-
ния, създава у мен усещане, че съм изградила 
едно огромно семейство.

Козметиката е моя страст. Не пропус-
кам да посещавам симпозиуми, семи-

нари и курсове, като желанието ми да 
дам най-доброто на клиентите е моят 

стимул за знания.



Избрах козметичната професия, защото оби-
чам красотата и желая колкото може повече 
хора да изглеждат красиви, да бъдат поддър-
жани, да се чувстват добре и да се радват на 
външния си вид. Винаги се изпълвам със щас-
тие, когато видя, че клиентите ми са довол-
ни. Това означава, че съм си свършила добре 
работата и съм успяла да постигна това, към 
което се стреми клиентът. Това е професия, 
която ми носи удовлетворение.

В този бързо развиващ се козметичен бранш 
ние, козметиците, също трябва непрестанно 
да се обогатяваме, за да сме в крак с новите 
тенденции в света на красотата. Затова не 
пропускам да посещавам семинари, обучения и 

АСЕНОВГРАД

студио „Мадам Пух“

Асеновград, ул. Поп Матей 11
Тел. 0898 964 162

Студио „Мадам Пух”

Всеки ден виждам как клиен-
тите се изпълват с енергия, 
красота и радост, а тяхната 
благодарност ме изпълва с 
чувства, които дори не мога 
да опиша с думи.

Васка
Апостолова

к о з м е т и к

практики, като по този начин поддържам ви-
соко професионалното ниво в салона. Подби-
рам козметичните продукти, с които рабо-
тя, много внимателно, не правя компромис с 
качеството. Разнообразието от процедури и 
терапии, което предлагам, кара клиентите да 
се чувстват спокойни, че ще избера най-пра-
вилната грижа за нуждите на тяхната кожа. 

Доверила съм се на професионални козме-
тични марки, които са доказали качеството 
си на пазара. Заложила съм и на натурална 
козметика на няколко производителя, като 
единственото което ме води в избора на про-
дукти е резултатите, които постигам с тях. 
Разнообразието от процедури, което предла-
гам, включва грижа за тялото и за лицето с 
апаратни и мануални техники, с които пости-
гам ефективни резултати и същевременно 
удоволствие за клиента.



студио BBU

Създадох студио за красота, водена от лю-
бовта си към козметологията и стремежа да 
давам максимума от себе си. Стил и елегант-
ност, изчистен дизайн и модерни технологич-
ни решения, съчетани в блестяща хармония, 
внушават спокойствие, създават топъл уют и 
дават възможност да се откъснете от рути-
ната на ежедневието. 

Стремим се към непрекъснато обогатяване на 
познанията, за да предложим най-доброто от 
света на красотата на своите клиенти. Ние 
знаем, че красивите жени нямат възраст. С удо-
волствие работим, за да подчертаем естестве-
ната красота на всеки, доверил ни своята визия. 

Петрана Стоилкова

к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к ,
с т у д и о  B B U

АСЕНОВГРАД

Виждайки себе си в най-добрата светлина, хо-
рата се чувстват щастливи и удовлетворе-
ни, което смело можем да твърдим, че прави 
света по-добър. Изключително много държим 
на етиката, взаимното доверие и уважение. 
Затова не се колебаем да кажем НЕ в отговор 
на нереалистичните очаквания на клиента. 
Не всичко, което клиентът пожелае, е прило-
жимо за неговата кожа, ние знаем това и го 
съветваме по най-правилния начин.

Да бъдеш максималист в работата си 
не е никак лесно, но точно това движи 
мен и екипът ми към успеха, а профе-
сионализмът ни в областта на козмети-
ката карат многобройните ни доволни 
клиенти да се връщат отново и отново 
за следващата си „доза“ красота.

Асеновград, ул. Хан Аспарух 13
Тел. 0887 597 953

Fb: BBU

Студио BBU



Beauty Studio Time 4 U

Като че ли на шега започнах преди 5 години да 
се занимавам с тази професия, а сега не мога 
да си представя да се занимавам професионал-
но с друга дейност. Обичам това, което правя, 
обичам и клиентите си и полагам с най-голямо 
удоволствие грижа за тяхната кожа. Усмивките 
на лицата им на излизане от студиото ме карат 
да се чувствам щастлива и удовлетворена от 
работата си. Те са моят стимул за развитие. Да 
видиш клиента доволен от постигнатото, готов 
да се върне отново, благодарен за външния си 
вид ме мотивира да вървя все напред. Стремя се 
да предлагам най-доброто, развивам се в козме-
тичната сфера, посещавайки многобройни кур-
сове и обучения, които перфектно допълват вече 
придобитите знания. Доверието на клиентите 

Благоевград, ул. Димитър Димов 14
Тел. 0876 521 199

e-mail: cvetizaprevakozmetik@abv.bg

Beauty Studio Time 4 U

БЛАГОЕВГРАД

Цвети Запрева

к о з м е т и к

Професията козметик е прекрасна. 
Дарявайки красота, всеки мой ден е из-
пълнен с щастливи моменти, с усмивки 
и емоционални възходи.

се гради бавно и постепенно, а се губи много 
лесно. Затова не мога да си позволя да не съм 
постоянно усъвършенстващ се професиона-
лист. Клиентите заслужават най-доброто и 
аз се чувствам способна да им го предложа.



БЛАГОЕВГРАД

Balance of Beauty by Olya

Рискувайки да прозвучи клиширано, професия-
та козметик е моята сбъдната детска мечта. 
Следвайки сентенцията на Конфуций „Избери 
работа, която обичаш, и тогава няма да бъдеш 
принуден да работиш и един ден през живота 
си“, аз съм една от малкото, които могат сме-
ло да твърдят, че упражнявайки тази дейност, 
се чувстват наистина удовлетворени. Винаги 
съм приемала това за мое призвание и творче-
ско амплоа. Да съм професионален козметик за 
мен е една безкрайна възможност за развитие и 
усъвършенстване. Това е предизвикателство не 
само като лично развитие, но и като средство 
да помагаш на другите да открият емоцията 
на красотата. Професията ми е това, което ме 

 Благоевград, ж.к. Струмско, 
ул. Броди 18В, тел. 0896 823 678

Fb: Balance of Beauty by Olya

Balance of Beauty by Olya

Оля
Тодорова

к о з м е т и к

прави щастлива. Никога не съм работила или 
търсила друго. Да постигнеш красота, близка 
до съвършенство, е моя мисия още от дете. 
Не съм имала съмнения дали правя правилния 
избор, просто знаех, че това е моят път, мо-
ята дарба – да карам всеки да се усмихва и да 
излъчва прелест и очарование.



БЛАГОЕВГРАД

М-студио

Животът те поставя на места и в ситуации, за 
които не си мислил или търсил. Може да не се 
чувстваш сигурен или достатъчно способен, но 
съдбата е в действие и неслучайно попадаш там, 
където трябва. С цел да се научиш, да се разви-
еш, за да станеш по-стойностен човек и дори 
да не осъзнаеш веднага, че това е твоят път, 
твоята страст, то с годините разбираш защо 
си попаднал на тази работа.  Сякаш професията 
те избира, не ти нея. На мнение съм, че козметик 
се става, когато страстта в сърцето намери 
израз чрез ръцете. Тогава започва да присъст-

Мария Шопова

к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к
н а  М - с т у д и о

С благодарност към професията козме-
тик, която за мен е любов, страст и 

мъничко магия!

Благоевград, ул. Владо Черноземски 4А
Тел.: 073/83 42 71, 0876 030 342 

Fb: M Studio 
e-mail: Mstudio.blg@abv.bg

М-студио

ва една магия в ежедневието ти, без която не 
можеш, която търсиш ден след ден и още, и 
още… Предаваш я с пръсти, с длани и я виждаш 
в погледите на клиентите, погледи, изпълнени 
с радост, благодарност, приятелско отноше-
ние. Чувстваш, че си допринесъл частица от 
себе си към нечие самочувствие, спечелил си 
доверие, получил си стимул, понесъл си отго-
ворност. Професията на козметика дава мно-
го възможности за развитие, иновативност, 
професионални обучения, предизвикателства и 
решения. Изпълнена с много смисъл, работата 
ми всеки ден ме кара да желая да ставам все 
по-добра и по-добра. Идва момент, в който ос-
ъзнаваш, че няма как да бъдеш някой друг и да 
работиш нещо друго. 



БЛАГОЕВГРАД

студио 5

Винаги съм обичала красотата в света, за-
белязвам я навсякъде и я ценя. Да създаваш 
красота е незаменимо чувство и трябва да го 
правиш от сърце, в противен случай не се по-
стигат успешни резултати. Мечтала съм си 
да имам динамична професия и да се срещам с 
различни хора, да ги правя щастливи, да се ха-
ресват и усмихват и професията на козметик 
ми дава точно това.

Да си козметик означава, че имаш много въз-
можности за развитие, за обогатяване на зна-
нията и опита си, един непрестанно движещ се 
напред човек. А резултатите, които постигам в 
работата си, доволните клиенти, които в много 
кратък срок виждат реализирани мечтите си за 
красива и здрава кожа, ми дават стимул да про-

Благоевград, ул. Иван Михайлов 3
Тел.: 0886 431 847, 073/83 45 19

Fb: studio5blagoevgrad
www.Studio5blagoevgrad.com

Студио 5

Катя Тасева
к о з м е т и к

дължавам да търся, да избирам най-доброто и 
да се усъвършенствам. Енергията, с която се 
зареждам, когато работя, не може да се срав-
ни с нищо друго на този свят. Привързаност-
та, лоялността и благодарността на клиен-
тите, които ми се доверяват, са подарък за 
труда ми и мотивация да бъда още по-креа-
тивна и да давам най-доброто от себе си в 
професията, на която съм се отдала.

Винаги съм казвала, че поже-
лавам на всеки човек да може 
да работи това, което обича. 
Тогава работата не е просто 

задължение, а щастие, удоволст-
вие, смисъл за живот.



която не ползва козметика, 
има твърде високо мнение 
за себе си. 

Жена,

КОКО ШАНЕЛ

BEAUTYtips



БАНСКО

студио за красота Harmonia

Амбициозна и непрекъснато търсеща нови 
хоризонти, усмихната и винаги заредена със 
слънчево настроение, това съм аз. От 13 го-
дини съм козметик и не спирам да обогатявам 
познанията си и да развивам собствена мето-
дология на работа, за да мога да предоставя 
най-ефикасната грижа на клиентите ми.

Най-голямото предизвикателство в ежеднев-
ната ми работа е да казвам НЕ на клиентите, 
които имат нереалистични очаквания от проце-
дурите и смятат, че с една терапия могат да 
бъдат разрешени всичките им проблеми. За мен 
е важно клиентът да ми гласува доверие, че ще 
избера най-подходящите за кожата му терапии 
от гледна точна на красота и здраве. Стреме-
жът ми към непрекъснато усъвършенстване, 
познаване на актуални тенденции от света на 

Банско, ул. Хан Аспарух 5
Тел. 089 797 5009

e-mail: polly_pe@abv.bg

Студио за красота Harmonia

Павлина
Спасова

Водена от принципите си, държа из-
ключително много на индивидуалния 
подход в работата си.

к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к  н а 
С т у д и о  з а  к р а с о т а  H a r m o n i a

високите технологии, иновативните апарати 
и протоколи за работа ми дава възможност да 
бъда максимално полезна на клиентите. 

Водена от принципите си, държа изключител-
но много на индивидуалния подход в работа-
та си, защото само персонално изготвената 
програма от процедури гарантира видими и 
дълготрайни резултати. Важно е клиентите 
да имат повече доверие в своя козметик, за-
щото това, което професионалистът може 
да им даде като информация и препоръки, е 
изключително ценно и ще им помогне да съх-
ранят красотата и здравето си независимо 
от неумолимия ход на времето.

Петя
Тотина



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Петя Тотина – Грация
Стартът на моята кариера като козметик беше 
преди 20 години, след като имах стаж 12 годи-
ни като рехабилитатор масажист. Самата аз в 
младежките си години обожавах козметиката и 
като цяло грижата за красотата и здравето на 
кожата и посещавах редовно козметичните са-
лони. Непрекъснато се информирах за новости-
те и се подлагах на всички процедури и терапии, 
подходящи за моята кожа и за моментното й 
състояние. Мога искрено да кажа, че козметика-
та винаги е била моя слабост и страст.

Реших да променя насоката си на развитие, 
когато в един прекрасен ден, докато правех по-
редния масаж, бях озарена от мисълта, че това, 
което върша в полза на физическото здраве, не 
ми е достатъчно. Искам да въздействам освен 
на здравето и на красотата. Желаех да пома-
гам на хората да излъчват както вътрешно, 
така и външно здраве, което отъждествявам с 
грижата на човека да се чувства добре в своя-
та кожа. За тази цел кожата трябва да се об-
грижва добре. Взех решение, че като козметик 

Гоце Делчев, ул. Хан Крум 11
Тел. 0887 610 234, Fb: Петя Тотина

e-mail: totinap65@gmail.com

Петя Тотина – Грация

Петя
Тотина

к о з м е т и к

ще полагам най-добрите грижи за кожата на 
клиентите, те ще се чувстват страхотно, 
следователно и аз.

Аз съм щастлива жена с
благородна професия.



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Избрах да работя с едни от най-до-
брите фирми за козметика на нашия 
пазар, за да предложа на клиентите 
уникални резултати в грижата за 
тяхната визия. 

студио „Христина“ 

Мога смело да твърдя, че работата като козме-
тик е моето призвание. Всеки ден ми носи поло-
жителни емоции и любов, които изпълват душа-
та ми. Обичам да се развивам и да надграждам 
уменията си постоянно, защото съм сигурна, че 
така се постига успехът.  Добрите резултати, 
усмивката и блясъкът в очите на клиентите ме 
правят истински щастлива и удовлетворена от 
това, на което съм се посветила.
Смятам, че с правилна грижа за кожата на лице-
то, качествена козметика и иновативни техно-
логии съм полезна за самочувствието на моите 
клиенти. А тяхната обратна връзка, благодар-
ността и лоялността им е стимулът, който ме 
води напред. Всеки ден се чувствам въодушевена 

Гоце Делчев, ул. Солун 19,
ТЦ „Мамут“, ет. 2

Тел. 0878 808 400
E-mail: dimi2802@abv.bg

Fb: Студио Христина

Студио „Христина“

Димитрия Папаркова
к о з м е т и к

от ентусиазма, с който ме посещават. Сигур-
на съм, че колкото по-полезен се чувства човек, 
толкова по-благоприятно се отразява това на 
работата му, отношенията му и цялостното 
му състоянието като човек. 



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

студио „Красимира“

Винаги съм искала да имам динамична професия, която да ми 
позволява да се развивам постоянно, да се усъвършенствам в 
работата си и в личните отношения, срещайки нови хора. Про-
фесията козметик ми предоставя всичко необходимо, за да се 
чувствам удовлетворена – бързоразвиваща се сфера с непрес-
танни иновации в грижата за клиента.

Заложила съм на достъпност и качество, за да може повече 
дами да се погрижат за себе си и да се чувстват прекрасно в 
кожата си. Старая се всеки клиент да се почувства специа-
лен и да си тръгне от козметичния салон по-красив, със здра-
ва, чиста и сияйна кожа. Удоволствие за мен е, че помагам на 
клиентите да подобрят самооценката и самочувствието си. 
Стремя се козметичните услуги, които предлагам, да са едно-
временно ефективни и без дискомфорт за клиента, съобразени 
с индивидуалните нужди на всеки един от тях.

Да си успешен козметик изисква богата обща култура и стре-
меж към личностно и професионално усъвършенстване. 

Веселина
Ряхова
к о з м е т и к

Гоце Делчев, ул. Пауло Ленц 2
Тел. 0896 90 77 29,
FB: Веселина Ряхова

E-mail: veselinarqhova@abv.bg

Студио „Красимира“
Професионалните марки, на които 
съм заложила, са се доказали във вре-
мето, а от работата ми с тях съм се 
убедила в качеството им. 



ВЕЛИНГРАД

Tiara Fashion Studio
Винаги съм смятала, че бъдещето принадлежи 
на тези, които вярват в красотата на мечти-
те си. Мотивацията и вдъхновението са едни 
от най-важните фактори за успех. Посветих се 
на козметологията, защото чрез нея откривам 
своето призвание – да дарявам младост и красо-
та на хората, да създавам частица щастие от 
удовлетвореност и добро самочувствие.

Работя с технологията HIFU (хайфу) – високо-
интензивен фокусиран ултразвук за стягане на 
кожата на лицето и тялото. Също така и с апа-
рата WISH PRO, който ефективно намалява фи-
ните линии и бръчките. Предлагам антицелулит-
ни процедури и оформяне на контура – кавитация 
и RF. Технология, съчетаваща ултразвукова кави-
тация, триполярна и униполярна радиочестота и 
вакуум. Намаляване на обиколки до 2 см на про-
цедура, намаляване на целулита, безболезнено и 
с трайни резултати. Друга процедура, на която 
се наслаждават моите клиенти, е безиглената 
мезотерапия. Тя представлява неинвазивна про-
цедура (без хирургическа намеса), при която във 

Велинград, бул. Съединение 236
Тел: 089 545 1350
Fb: Тиара Фешън

Tiara Fashion Studio

Цвети
Кадьова

Можеш да бъдеш възхитителна на 20 години, 
очарователна на 40 и да останеш неотрази-

ма до края на своите дни.

Както казва великата Коко Шанел:

а професията на козметика е неизмен-
ният аксесоар на добрия външен вид.

втория слой на кожата (дермата) се въвежда 
специален „коктейл“ от витамини, минерали, 
аминокиселини, микроелементи, хиалуронова 
киселина и/или билкови екстракти, които ин-
тензивно я подхранват и възстановяват.

к о з м е т и к



ДА РАБОТИМ В 
ДЪЛБОЧИНА
В дълбоките кожни слоеве действието 
на лифтинг продуктите е насочено към 
активна профилактика на стареенето 
на кожата. Основната им задача е да 
неутрализират вредното действие на 
свободните радикали, да възстановят 
нормалната структура на кожата, да 
повишат естествената й защита и 
еластичност, да изгладят чертите на 
лицето, да забавят отпускането на 
кожната тъкан. Използват се натурални 
екстракти от зелен и бял чай (хидратиращо 
и антиоксидантно действие), алое 
вера (интензивно овлажнява), морски 
водорасли (активират клетъчната обмяна), 
плодове на аргановото дърво (повишават 
влагата и подобряват еластичността на 
кожата), както и витамин Е (неутрализира 
свободните радикали), ретинол (стимулира 
клетъчното обновяване), хиалуронова 
киселина, колаген, кофеин, серамиди и 
много други съставки. 

BEAUTYtips



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Естетичен център Enigma

Няма по-голямо щастие от това човек да обича 
заниманието, с което си изкарва хляба. Толкова 
по-леко и неусетно минава работата тогава. 
Професията козметик е преди всичко любов към 
хората, отдаденост и дори начин на живот. Ко-
гато човек е воден от любов към професията 
си, няма прегради за него. Искам да дам най-до-
брите резултати на нашите клиенти. Те го за-
служават. Искам, когато им кажа, че ще се погри-
жим по най-добрия начин за тях, това да стане 
факт. Аз обичам да съм прецизна и клиентите ни 
го знаят и го очакват от нас. За да се определи 
правилна терапия за всеки според индивидуал-
ните нужди, е необходимо да се направи вярна и 
точна диагностика на кожата. Стандартните 
методи работят, но за да сме абсолютно пре-
цизни и точни, ние се допитваме до най-инова-
тивните високотехнологични изобретения на 
пазара. Разполагаме с уред за диагностика на 

Велико Търново, ул. Георги Бакалов 6А
Тел. 0895 560 530, www.enigma-vt.com

fb: AestheticCenterEnigma 
e-mail: center.enigma@gmail.com

Естетичен център Enigma

кожата, който използваме като помощник за 
постигането на успешни резултати.

Естетичен център Enigma мога да определя 
само с една дума – любов. Обичам да работя 
с хора и наистина съм отдадена на професи-
ята си. Целта ми е да предложа на нашите 
клиенти най-доброто от света на красотата 
и естетиката, високо ниво на професионали-
зъм, дискретност и, разбира се, категорични 
и видими резултати.

Поля
Ангелова

с о б с т в е н и к  н а 
Е с т е т и ч е н
ц е н т ъ р  E n i g m a

Естетичен център Enigma мога да 
определя само с една дума – любов.



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

козметичен център Beauty

Козметичен център Beauty вече 18 години се 
асоциира с безкомпромисно качество и най-но-
вите, ефективни, с ритъма на времето тех-
нологии в областта на козметиката, терапии 
за тяло, фризьорски услуги, маникюр и есте-
тика. Центърът е разположен на площ от 800 
кв. м. Амбициозният екип, положил началото на 
най-големия център за красота в града, продъл-
жава да утвърждава и налага марката, свързана 
с прецизност и грижа за клиента.

Козметичен център Beauty разполага с 21 
кабинeта, в които се предлагат процедури 
за лице и тяло. Помещенията са оборудвани 
с най-новите и модерни уреди, за да предос-
тавим на клиентите качество и дълготра-
ен ефект на процедурите. Добре обучените 
и подготвени специалисти работят само с 

Велико Търново, ул. Магистрална 17, 
Търговски парк

Тел.: 062/606 633, 0885 606 633
www.beauty-vt.com

Козметичен център Beauty 

елитни и доказани марки на световноиз-
вестни козметични фирми. Един от утвър-
дените дерматолози в България, д-р Емил 
Бърдаров, дава периодично дерматологични 
консултации в център Beauty. Под негово 
ръководство се извършват разнообразие от 
естетични процедури – инжектиране на бо-
токс, хиалуронова киселина, мезотерапия на 
лице и тяло, лазерно подмладяване, обработ-
ка на капиляри, стрии и пигментации. 

Широкият спектър от услуги, 
които предлага козметичен 

център Beauty, и висококвали-
фицираният екип, ни прави 

толкова успешни и постоянно 
движещи се напред.

Зорница Димитрова Валя Грозданова
м е д и ц и н с к и  к о з м е т и к к о з м е т и к



Derma Esthetic – Beauty studio

Обичам професията си и я практикувам с удо-
волствие. Избрах да се отдам на това начина-
ние, защото смятам, че красотата във всички-
те й форми прави света по-хубаво място. От 
друга стана вярвам, че грижата за себе си е 
израз на любов към самия теб. Когато човек 
умее да се обича, умее да дарява любов и на 
другите. Забелязвам как след всяка процедура 
клиентът е по-усмихнат, по-щастлив, а, разби-
ра се, това прави и мен щастлива.

Както в живота, така и в професията труд-
ностите са част от пътя. В малък град не е 
лесно да се предлагат процедури, различни от 
базовите пакети. Но когато имаш амбиция за 
израстване, намираш най-подходящия начин да 
се развиваш. Вярвам, че всеки заслужава ка-
чествено обслужване, и когато виждам все по-
вече доволни клиенти, се радвам, че усилията 
ми са възнаградени. Велинград се смята за SPA 
столица на България, защо да не бъде и център 
на естетиката. Аз съм готова да бъда част 
от едно такова начинание.

Велинград, ул. Менделеев 1
Тел. 0897 997 220

Fb: Derma Esthetic – Beauty studio
e-mail: tanytapankova@gmail.com

Derma Esthetic – Beauty studio

Таня
Панкова
м е д и ц и н с к и 

к о з м е т и к

ВЕЛИНГРАД

При нас в Derma Esthetic – Beauty studio 
клиентите намират модерна и уютна 

обстановка, прекрасно отношение, 
професионализъм и истинска наслада 

от процедурите.



ВРАЦА

козметично студио Нов Имидж

Практикувам козметичната професия от 
1998 г. Завършила съм специалност Меди-
цинска козметика и преди 15 г. започнах 
своята самостоятелна дейност – отворих 
собствено козметично студио. Работата 
като козметик ми дава много. Обичам добре 
поддържаните хора, още от сравнително 
ранна възраст започнах да се гримирам, да 
се грижа за кожата си и винаги съм искала да 
помагам на другите хора да изглеждат кра-
сиви. Беше мечта да се занимавам с това, 
мечта която сбъднах. И мога да кажа, че умо-
рата, която изпитвам в края на работния ден 
е сладка умора, защото знам че съм направи-
ла клиентите по-красиви, дала съм всичко от 
себе си да се чувстват значими и да имат 
по-високо самочувствие. 

Много ценя клиентите си, дори понякога 
някои клиент да направи крачка в страни, 
да е посетил друго студио, защото е искал 
да пробва, то той се връща при мен с думи 
„Няма по-добра от теб“. Това ме кара да го 
посрещна още по-радушно, защото знам, че 
ме е оценил, това е комплимент – да се връ-
ща пак при мен.

Мариана
Тодорова

м е д и ц и н с к и 
к о з м е т и к

Враца, ул. Полковник Лукашов 10
Тел. 0888 281 962

e-mail: mtodorova@mail.bg

Козметично студио Нов Имидж

А удовлетворението, което изпитвам когато 
при релаксираща процедура клиентът заспи, е 
неописуемо. Той може да се притеснява, но за 
мен това означава,  че съм успяла да постигна 
това което се желае, а именно спокойствие и 
доверие в мен.

Преминала съм множество обучения, 
притежавам сертификати от фирмите 

с които работя. Била съм на обучения 
във Франция, Германия, Англия. Това ми 
дава изключителна увереност, че разби-

рам от работата си и мога да предложа 
на клиентите най-доброто от света на 

красотата.



ГОРНА ОРЯХОВИЦА

салон за красота Shine Beauty

Shine Beauty е моя сбъдната мечта. Заложих на 
изчистен стил, хармония и елегантен дизайн. 
Предлагаме естетични процедури с последно по-
коление апаратура от най-висок клас, а профе-
сионалното отношение на специалистите отго-
варя и на най-високите изисквания на клиента.

В началото всичко започна сякаш на шега. Моя-
та страст са стилните елегантни прически и 
безупречният маникюр и винаги съм искала да 
притежавам салон за красота, в който да раз-
вихря въображението и творческия си дух. Но ко-
гато купих помещението и създадох салон Shine 
Beauty, го съобразих от гледна точка на заета-
та, активна и динамична жена, като събрах на 
едно място всичко, от което се нуждае – от ма-
никюр до процедури за лице и тяло. Разполагаме 
с най-новата апаратура, която покрива цялата 
палитра от процедури за отслабване, премахва-
не на целулит, а също и за лице – като започнем 
от почистване на лицето и стигнем до подмла-

Горна Оряховица, ул. Панайот Цвикев 21
Тел. 0886 508 998
Fb: shinebeautys

Shine Beauty

Полина Тодорова

с о б с т в е н и к  н а  с а л о н  з а  к р а с о т а  S h i n e  B e a u t y

дяващи терапии. Работи се с висококачестве-
на козметика, което гарантира наистина впе-
чатляващи резултати за клиентите, видими 
дори след първата процедура. 

Специалистите ни непрестанно обогатяват 
знанията си, развиват се, като посещават 
семинари, симпозиуми и обучения от фирми-
те – вносители на професионална козметика 
и апаратура, с които работим.



КЪРДЖАЛИ

естетичен център Vivela

От самото начало центъра се държи на ви-
сокото качество и хигиена, добра апаратура 
и квалифициран персонал. За този период не 
спряхме да се информираме за новостите в на-
шата сфера, както и не спряхме да въвеждаме 
нови процедури, продукти и апаратура.

Малкият ни, но сплотен екип не спира да раз-
вива знанията си и да усъвършенства практи-
ката си. За тези две години преминахме през 
много обучения, които подобряват работата 
ни. Създалата се обстановка през 2020 г. въз-
препятства провеждането на много семинари 
и обучения, но се надяваме през новата година 
нещата да се подобрят и отново да старти-
рат, защото за всеки професионалист е важно 
да се обогатява все повече.

В козметичната професия клиентът е основ-
ният двигател. Радваме се, че затова кратко 
време успяхме да натрупаме много доволни кли-
енти, които ни се доверяват безрезервно дори 
и в трудните времена, през които преминаваме.

Ще продължаваме да се развиваме, да се стре-
мим да покриваме стандартите и желанията 
на нашите клиенти, защото именно клиенти-
те и постигането на тяхната красота и щас-
тие ни мотивират да вървим напред.

Диана Григореску

к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к ,
е с т е т и ч е н  ц е н т ъ р  V i v e l a

Малкият ни, но сплотен екип не 
спира да развива знанията си и да 
усъвършенства практиката си. 

Естетичен център Vivela отвори врати 
през 2018 г. За тези две години натру-
пахме много опит, доволни клиенти и 

продължаваме да се развиваме. 

Кърджали, ул. Републиканска 19
Тел. 0879 113 313

www.vivela.bg

Естетичен център Vivela



ЛОВЕЧ

Laura beauty aeshtetic center

Практикувам прекрасната професия козметик 
от 10 години. От самото начало съм основно 
ориентирана към апаратни технологии и имам 
богат опит в сферата на неинвазивните тера-
пии. Почитател съм на естествената красота 
и с удоволствие се грижа за добрата визия на 
клиентите си, а те от своя страна ми се от-
благодаряват с лоялност и доверие, за което съм 
истински щастлива. Това, че успях да превърна 
своето хоби в професия, която обожавам ме кара 
всеки ден да се чувствам удовлетворена. Ста-
рая се да следвам новите тенденции и прилагам 

Ловеч, ул. Търговска 26,
Фитнес център „Лаура“

Тел. 0885 298 829
www.lauracenter.com

Fb: Laura Fitness,Beauty and Laser

Laura beauty aeshtetic center

Николет Христова-Станева

к о з м е т и к  и  с о б с т в е н и к  н а
L a u ra  b e a u t y  a e s h t e t i c  c e n t e r

иновативни методи с огромен интерес. Смя-
там, че да си успешен в работата си трябва 
постоянно развитие, не пропускам да надграж-
дам себе си, като редовно посещавам семина-
ри, симпозиуми и обучения.

Напълно заставам зад мотото „Да остаряваме 
с достойнство!“, но и с мисъл за здравето си. 
Внимателно подбирам апаратите и козметика-
та, с които работя, за да мога да предлагам на 
клиентите си най-доброто от света на красо-
тата, а те да се чувстват спокойни едновре-
менно за визията и здравето си.



САМОКОВ

козметично студио „Елица“

Да бъда козметик е едно от вълшебствата 
в живота ми, от тези, които ми се случват 
всеки ден. Избрах да се обучавам за козметик 
в далечната 1992 г., но се уча и до днес, за-
щото това е професия, която постоянно се 
развива, следователно и козметиците трябва 
да се усъвършенстваме непрестанно. Мога да 
твърдя, че преди всичко успешният човек е 
този, който е щастлив там, където се нами-
ра, и на второ място, които винаги се развива 
и работи над себе си. Аз съм щастлива с рабо-
тата, на която съм се отдала и се стремя да 
я върша все по-добре и по-добре. 

Вълшебно и удовлетворяващо е всеки ден да 
сътворяваш красота. Да виждаш благодар-
ността в очите на клиентите си, без зна-
чение от възрастта и пола им, е невероятно 

Самоков, ул. Македония 34А
Тел. 0878 268 037

e-mail: esimitchieva78@gmail.com
www.elitsabeautystudio.com

Козметично студио „Елица“ 

и неописуемо чувство. Няма начин с думи да 
се опише цялото щастие в нашата професия. 
Миговете, в които усещаш как си спечелил до-
верието на клиента са безценни, защото до-
верие се гради бавно и постепенно, влагайки 
огромно старание и грижа. 

Удоволствието от постигнатите резултати 
и любовта ми към хората, са основните ми 
движещи сили по пътя напред в грижата за 
красотата. А постоянството ми в работата 
ми гарантира едно плавно и сигурно постигане 
на поставените цели. 

Аз съм щастлива с работата, на която съм 
се отдала и се стремя да я върша все по-

добре и по-добре.

Елица Симитчиева

к о з м е т и к





МАХНИ СЕ, 
ДВИЖИ СЕ!

Един от бичовете на нашето съвремие, засягащ както жените, така и мъжете, е  хиподинамията 
(обездвижването), свързана с редица не само козметични, но и здравословни проблеми. 
Заседналият начин на живот, липсата на енергия, на движение на чист въздух – всичко това 
е пагубно за красотата и здравето. С напредване на възрастта естествената обмяна на 
веществата се нарушава, снабдяването на кожата с полезни съставки е недостатъчно и в 
резултат тя губи еластичността си, повяхва и се отпуска. От друга страна хиподинамията води и 
до натрупване на излишни килограми, с които по-младите ви клиенти могат бързо и лесно да се 
справят с помощта на фитнес упражнения и правилен хранителен режим. Важно е да се пазят от 
рязко покачване на теглото, тъй като това е свързано с появата на първите признаци на целулит 
(кожата все още е гладка и еластична, но започва задържане на течности в хиподермата). 

Специалистите наричат този стадий предцелулитен и в него отстраняването на „портокаловата” 
кожа е лесно с помощта на професионалните терапии. Неестетичен козметичен дефект е и 
образуването на стрии – вследствие на рязкото увеличаване на теглото се увреждат нишките на 
съединителната тъкан. За появата им, разбира се, играят роля и хормоните, поради това най-
често се наблюдава образуването им по време на бременност или в пубертета. Когато се появят 
стриите, почти е невъзможно кожата да възстанови първоначалния си вид. Затова превантивните 
мерки са много важни.



ПЕРНИК

Лазерен център „Перник“ беше създаден с иде-
ята да предостави на своите клиенти една 
наистина качествена и ефективна услуга. 
Лазерната епилация при нас се извършва с 
един от най-добрите диодни лазери на паза-
ра. Гаранция за безопасността и постигането 
на добри резултати е нашият изключително 
добре обучен и с голям опит старши козметик 
Янина. Началото беше изпълнено с трудности, 
като при всеки стартиращ бизнес, но с вре-
мето успяхме да спечелим доверието на кли-
ентите и да се утвърдим като място, където 
можете да получите навременна консултация 
и безкомпромисно качество. Постепенно за-
почнахме да предлагаме и редица други услуги. 
Козметични процедури, микроблейдинг, кави-
тация и карбонов пилинг. Целта ни е да доба-
вим още услуги в портфолиото си, с които да 
бъдем полезни както на настоящите, така и 

Лазерен център „Перник“

Перник, ул. Кракра 39 
Тел. 087 885 5565
www. perniklaser.com

Лазерен център „Перник“

Янина Кирилова

к о з м е т и к

Ценим времето на клиентите си и се 
грижим за техните желания.

на бъдещите клиенти. Стремим се да се усъ-
вършенстваме в изпълнението на всяка една 
от услугите, които предлагаме. Смятаме, че 
развитието на уменията и способностите 
на хората, с които работим, са в основата 
на успеха. Нашият най-ценен ресурс са хора-
та – нашият екип и нашите клиенти, които 
ни подкрепят и ни се доверяват. Залагаме 
на функционалността и на ефективността. 
Предлагаме процедури, които са изпитани 
във времето и които са с доказан резултат. 
Ценим времето на клиентите си и се грижим 
за техните желания. Даваме реални обеща-
ния, които спазваме, защото това е в осно-
вата на качеството на предлаганата услуга. 
Реални цели и реални резултати.



ПЕРНИК

Konfido LASER CENTER

Избрах професията козметик, защото чрез нея 
имам възможност да създавам усмивки, настро-
ение и самочувствие. Това е професия, която 
ме прави по-силна и щастлива, позволявайки 
ми да разкривам красотата на лицата и ефир-
ността на телата, на всеки прекрачил прага 
на Konfido LASER CENTER. Обичам работата си 
и не спирам да се квалифицирам и усъвършен-
ствам непрестанно. Козметикът постоянно 
се изправя пред различни предизвикателства, 
грижейки се за кожата на клиентите и трябва 
да е добре подготвен, но и да учи бързо.

Вниманието ми е насочено в приложение на 
лазерните технологии за третиране на не-
желано окосмяване по лицето и тялото, ан-
тицелулитни процедури и отслабване чрез 

Димка Станчева

к о з м е т и к

Обичам работата си и не спирам да 
се квалифицирам и усъвършенствам 
непрестанно.

Перник, кв. Изток,
ул. Благой Гебрев 38, 
Тел. 0876 44 53 77

Fb: konfidocenter
e-mail: estetreiding@gmail.com

Konfido LASER CENTER

най-актуалните и резултатни технологии 
на пазара. Обръщам внимание на здравослов-
ното хранене и правилно суплементиране и 
едновременно с това извършваме тест за 
хранителна толерантност. Защото проце-
сите в цялото ни тяло са взаимно свързани, 
и за да се реши даден проблем, трябва да се 
обърне внимание на много фактори, един от 
тях е храненето.

Предлагам консултации в областта на здра-
вето и красотата с лекари, практикуващи 
и специализирали в различни области на ме-
дицината - дерматология, неврология, хоме-
опатия, клетъчно хранене. Това съвместно 
сътрудничество ми дава възможност за 
едно по-успешно справяне с проблемите на 
клиентите ми.



СМОЛЯН

Естетичен център „Адеа“

Нашата мисия е да ви предоставим най-доброто 
от технологиите, естетиката и козметиката 
без риск и напразни обещания. Това е историята 
на една красива и здрава идея. Идеята за дос-
тъпност на лукса, на който всички ние имаме 
право – да се грижим за себе си, да се глезим 
и да се усъвършенстваме всеки ден. Идеята да 
направим хората по-щастливи със себе си. И да 
бъдем много добри в това. Преди 4 години се 
роди тази идея, която ни прави уникални. Днес 
ние сме представители за България и лидери в 
отдаване под наем на висококачествен испански 
лазер за епилация Sapphire laser и антицелулитна 
апаратура Bellaaction duo. Стараем се да бъдем 
различни и най-добри. Иновацията ни движи и 

Аделина
Фисинска

к о з м е т и к

Смолян, ул. Дичо Петров 15
Тел. 0885 622 344

www.adea.bg

Естетичен център „Адеа“

вълнува. Винаги искаме да имаме най-новите 
и най-ефективни процедури, за да осигурим 
най-добри резултати. Използваме модерна 
технология и продължаваме да разработваме 
голямо разнообразие от терапии за лице, ан-
тицелулитни масажи, детоксикиращи програ-
ми, лазерна епилация и др., за да ви помогнем да 
решите това, което ви засяга най-много.

Ние вярваме в универсалната красота 
– автентична, естествена, истинска. 
Красота, с която всеки човек се чувства 
комфортно, красота отвътре навън. 
Красота, която изглежда толкова 
просто, толкова нормално, толкова 
специално.



СМОЛЯН

козметично студио „София“

Професията козметик е моята детска мечта 
и успях да я сбъдна. Образованието, което при-
добих в Медицинския колеж в Пловдив изключи-
телно много ми помага в общуването с хора-
та, разбирането на техните нужди и ми дават 
възможност да се грижа за тяхното здраве и 
красота по най-правилния начин. Усмивките и 
желанието, с които клиентите влизат в ко-
зметичния салон, ме карат да давам всичко от 
себе си, цялата си душа и целия професиона-
лизъм, който имам, за да се чувстват щаст-
ливи и удовлетворени. Избирайки правилната 
процедура според тяхното желание и нужда, 
аз успявам да спечеля доверието им. А това е 
един от най-важните елементи в работата на 
козметика. Отношението към клиента е от 
първостепенно значение за мен, затова прила-
гам моите най-силни страни, а именно индиви-

Смолян, бул. България 26А
Тел. 0879 112 121

Козметично студио „София“ 

дуалния подход, търпението и вниманието към 
всеки един от тях, за постигане на взаимно до-
верие, успешни резултати и щастливи усмивки.

Старая се да съм в крак с времето, като се ин-
тересувам от новостите в козметиката и ес-
тетичната медицина. Няма как да си успешен 
козметик, ако не продължаваш да се развиваш 
в този така динамичен бранш. Не правя никак-
ви компромиси с продуктите, които използвам 
– доверила съм се само на доказали се в тази 
сфера професионални марки.

Усмивките и желанието, с които кли-
ентите влизат в козметичния салон, 
ме карат да давам всичко от себе си.

София Калфова

к о з м е т и к



ХИСАРЯ

CACAO Organic Beauty Studio 

Преди повече от 15 години сбъднах своята меч-
та и избрах професионалния път, който винаги 
съм искала за себе си. Вдъхновена още от учи-
лищната скамейка (завършила съм специалност 
„Химико-технологични процеси в парфюмерий-
но-козметичната промишленост” в Пловдив), 
знаех какво искам да работя. Професията ко-
зметик е моята страст, моето призвание. Аз 
не просто обичам работата си в студиото за 
красота, аз я обожавам. През всичките тези 
години труд не съм спирала да се развивам, 
обучавам и надграждам моите знания и умения. 
Най-голямо удовлетворение от работата си 
получавам, когато виждам щастливите лица на 
моите клиенти. Резултатите от терапиите и 
процедурите, които прилагам.
Факт е, че съвременната жена иска бързи и 
видими резултати, затова в моята работа аз 
залагам на висококачествената козметична 

Мариана
Александрова

к о з м е т и к

Хисаря, ул. Васил Петрович 7
Тел. 0898 554 737

Fb: Органик Бюти Студио Cacao

CACAO Organic Beauty Studio 

Създадено с много любов през 2006 
г., Cacao Organic Beauty Studio e 
eдно различно място за релакс, 
красота и здраве. 

апаратура. А професионалната козметика, 
с която съм избрала да работя, е на марки, 
които кореспондират с моите лични разби-
рания за козметична грижа. Всички дават 
възможност за персонализиране на терапи-
ите, така че намирам оптималния баланс и 
реагирам адекватно при всеки един клиент.



ГАБРОВО

Beauty studio New FACE

Посветила съм се на естетичната козметика от 10 години, 
като за мен е важно да залагам на най-съвременните и инова-
тивни технологии, наложили се в световната козметична ин-
дустрия. Най-голямото щастие, което можеше да ми се случи, 
е, че успях да превърна хобито си в професия. От банковата 
сфера, където работех като банков служител, без да се замис-
лям преминах към една от най-динамично развиващите се про-
фесии – козметик. Привлече ме това, че изисква непрекъснато 
развитие и надграждане на знанията и уменията. За да бъдеш 
успешен козметик, задължително трябва усъвършенстване – 
както личностно, така и професионално.

През годините съм преминала множество сертифицирани обу-
чения, за да поддържам високо професионалното си ниво. Но за 
да се задържиш в този динамичен бранш, освен време и труд 
трябва да вложиш и сърцето си. Мога смело да твърдя, че оби-
чам професията си и давам най-доброто, на което съм способна. 

Мария
Георгиева

к о з м е т и к

Габрово, ул. Брянска 28
Тел. 0889 476 624

e-mail: maria.georgieva.1977@gmail.com
Fb: Beauty studio New Face

Beauty studio New FACE

Вдъхновява ме да създавам красота 
и да вдъхвам самочувствие в хората. 
Удовлетвореността от работата ми са 
усмивката, благодарността и щастие-
то в очите на моите клиенти.



ШУМЕН

клиника по естетична дерматология „Енигма“

Интересът ми към козметиката е вървял успо-
редно със следването ми, отначало беше хоби, а 
след това прерасна в професия и бизнес.
Прекрасно е чувството, когато мечтите се сбъ-
днат. Вярвам, че притежавам сила да променям 
нещата към по-добро. Затова винаги съм меч-
тала да имам професия, с която да помагам на 
хората и да ги правя  по-красиви.

Шумен, ул. Владайско въстание 63
Тел.: 054/830957, 0899 824 139

е-mail: office@enigma-bg.com
www.enigma-bg.com

FB: enigmaestetichnadermatologiq

Клиника по естетична 
дерматология „Енигма“ 

Горда съм че, клиника „Енигма“ премина на един 
по-следващ етап от своето развитие – пре-
върна се в първата клиника по естетична дер-
матология в Шумен. С обновен сайт, с нова 
визия, интериор и оборудване, с нов екип от 
медицински специалисти и с нов клиничен под-
ход към красотата.

20 години творя красота и създавам щастие.
20 години опит, доверие и отдаденост.

Нина Илиева

м е д и ц и н с к и  к о з м е т и к



ХОРМОНАЛНО
СТАРЕЕНЕ

Обуславя се от пренастройката на организма и промяната на хормоналния фон по време на 
менопаузата. Причина за резките изменения в кожата е недостигът в организма на естрогени 
(женски полови хормони), производството на които се прекратява в менопаузата. Тези хормони, 
например естрадиол, освен другите си функции в организма изпълняват и ролята на регулатор на 
производството на колаген и препятстват разграждането му. Ензимът колагеназа, който отговаря за 
разграждането на „стария” колаген, с възрастта става все по-активен и действа не само върху него, 
но и върху „нормалния” колаген. Естрадиолът контролира работата на този ензим и, естествено, при 
недостиг на естрадиол колагеназата започва активно разграждане на колагена. Основните признаци 
на хормоналното стареене са „смъкване” на овала на лицето, прекомерна сухота на кожата, 
отпускане, загуба на тонус и поява на пигментни петна. Като се прибавят и негативните последици 
от фотостареенето, особено при безразсъдно излагане на слънце без употребата на подходящи 
слънцезащитни продукти, то отстраняването на тъмните петна става вече много по-трудно. Необходим 
е интензивен курс от професионални терапии, които решават повечето проблеми, свързани с 
хормоналното стареене, и задължително – поддържащи процедури.



ШУМЕН

Ева – център за красота

„Ева – център за красота“ отваря врати пре-
ди 11 години в собствена сграда, специално 
проектирана за козметичен център. Разполага 
с просторни и сегментирани кабинети за ко-
зметика, масажи, лазерна епилация, маникюр/
педикюр, фризьорство и магазин за козметика. 

Вилияна Стоева
к о з м е т и к ,  п р е п о д а в а т е л  –  и н с т р у к т о р 

к о з м е т и ч н и  д е й н о с т и

В “Ева – център за красота“ сме 
заложили на разнообразие от гри-
жи, за да може всеки клиент да из-
бере по какъв начин да се погрижи 
за своя външен вид и самочувствие. 
За отдих сме осигурили красива 
озеленена градина на открито.

В козметичния център работи екип от висо-
коквалифицирани професионалисти, които с 
внимание, себеотдаденост и жар посрещат 
и обслужват всеки клиент. Влагат цялата 
си енергия в постигане на желаното от кли-
ента, като освен професионалната грижа 
в центъра му дават съвети и насоки как да 
поддържа тази си визия и у дома.

Шумен, ул. Вичо Папазов 6А
Тел. 0897 092 244

FB: eva.centar
www.eva-center.com

Ева – център за красота

В центъра се предлагат услуги, които покри-
ват широк спектър от сферата на козме-
тиката. Два козметични кабинета за тре-
тиране на различни кожни несъвършенства 
и състояния, като акне, розацея, себорея, 
преждевременно стареене. Използват се 
съвременни технологии и методи, като така 
се осигурява спокойствието на клиента и 
постигане на добри резултати. Процедурите 
се извършват с приложение на професионал-
ни козметични продукти, доказали се като 
качество на козметичния пазар в цял свят.



ВИЕ СТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТ

                               
МОЖЕМ ДА ПОДДЪРЖАМЕ
ВАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ИМИДЖ

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ

а вашият 
ПОКАЗВА ЛИ ТОВА?

ИСКАТЕ
▶ да увеличите своята активност
▶ да имате повече лайкове
▶ да имате повече последователи

BEAUTY WOMAN Е ВАШИЯТ ШАНС ЗА УСПЕХ!
✓ Ние ви познаваме и знаем от какво се нуждаете
✓ Знаем как да постигнем заедно успехи!

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ?
▶ Подхождаме индивидуално към всеки клиент
▶ Уникален дизайн, който да ви отличава
▶ Винаги сме насреща, ако имате въпрос, нужда
от консултация или съвет
▶ Предлагаме различни пакети на добри цени!

ТЕЛ. 0877 933 230



www.beautydental.bg
ПЪРВИЯТ И НАЙ-ГОЛЯМ ПОРТАЛ ЗА ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ И ОРАЛНА ХИГИЕНА


