
Vivaci технологията съчетава в себе си микронидлинг терапия. 
Тя  премахва несъвършенствата от лицето, намалява фини ли-
нии и бръчки, чрез активирането на регенеративните процеси в 
кожата и стимулиране на нов колаген. Резултатите са видими с 
просто око още след първата процедура. За максимално добри 
резултати се препоръчват 3 или 4 терапии, в зависимост от със-
тоянието на кожата на пациента.

 "Постигаме отлични резултати още 
след първата процедура с Vivaci, за-
ради комбинираното действие на 
апарата. Той съчетава микронидлинг 
с радиочестота и LED светлина. Както 

вече споменахме Vivace  видимо 
стяга и повдига кожата, свива по-
рите и заличава белезите от акне, 
активно акне и някои пигментни 
петна.  Препоръчвам процедурите 
с VIvaci за всеки тип кожа, което ги 
прави отличен избор за клиентите 
на Dermalife България, които искат 
да премахнат несъвършенствата от 
лицето си и да се сдобият с "нова 
кожа", обяснява Виктория Стефан.

Ето как работи Vivaci: при високо-
честотната микронидлинг терапия 

много фини 36 изолирани и позлате-
ни микроигли създават малки пер-

форации по кожата, за да се провокират регенеративните про-
цеси и да се стимулира образуването на нов колаген. „Известно 
е че микроперфорациите на кожата допринасят за по-лесно 
усвояване на  полезните за нея вещества, като хиалуронова 
киселина, витамини и аминокиселини, които възстановяват ес-
тествения й вид”, споделя Виктория Стефан. 

Vivace радиочестотен микронидлинг включва използването на 
синя и червена LED светлина. Синята светлина унищожава бакте-
рията, причиняваща възпаление при акне, а червената активира 
клетките да произвеждат колаген, което подобрява текстурата и 
тена на кожата. Vivaci терапията не създава дискомфорт. Отлич-
ните резултати, които апарата постига за кожата са:
▪ свиване на порите и стягане на кожата;
▪ премахване на белезите от акне;
▪ заличаване на фини бръчки и линии;
▪ намаляване на пигментацията и изравняване на тена;
▪ може да стегне кожата на тялото и заличава следи от стрии.
Процедурата с Vivaci е бърза и без възстановителен период. 

Зоната, която ще се третира се обезболява с локална упойка 
под формата на крем, която се поставя 20-30 мин. преди микро-
нидлинг терапията. Микронидлинг терапията има репутацията 
на една от най-дълготрайните грижи за кожата. Нейният ефект 
може да продължи до една година.  Процедурите с Vivace може 
да се прилагат независимо от сезона. За повече информация 
вижте това видео:  https://www.facebook.com/DermalifeBulgaria/
videos/738879960468187
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Препоръчано от Виктория Стефан:

За допълнителна информация и консултация с Виктория Стефан: 
0888608915; www.dermalife.net
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В стремежа си да направят най-доброто за кожата, така че тя да 
остане по-дълго време здрава и красива, специалистите от Dermalife 
България инвестират в нови технологии от сферата на регенератив-
ната медицина, които дават и нови насоки в развитието на естети-

ката и красотата. Срещаме се със създателя 
на бранда Dermalife България, Виктория 

Стефан, която ни споделя за последно 
поколение мултиполярна радиочестота, 

фракционна система VIVACI (Вивачи), която 
прави кожата да изглежда възхитителна, по-

свежа, подмладена и с блясък.
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ката и красотата. Срещаме се със създателя 

VIVACI


