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Вера Наумова

Кинезитерапевт с над 35 г. 

професионален стаж 

Управител и хипокситера-

певт в Рехабилитационен 

център "Свети Наум“

 Д-р Рудолф Вайерганс основава ком-
панията си през 1978 г, като разра-
ботва първата своя концепция на 
база красота, по-точно целулитът 
като медицински проблем. Стар-
тират с разработване и изготвяне 
на програми за превенция и борба с 
целулита – не случайно и неговото 
прозвище е „Папа на целулита”. Във 
времето се търсят нови решения, 
други форми за постигане на поста-
вените цели, а и самите цели са с 
по-високи изисквания. В момента 
апаратурата на Weyergans е дос-
тъпна в над 40 страни на всички 
континенти. Тя и консумативите 
към нея са медицински сертифици-
рани, на базата на извършените на-
учни и медицински изследвания.

 Нашият екип работи повече от 15 
г, а като Рехабилитационен център 
„Свети Наум” вече 12 г работим и 
се грижим за здравето и красотата 
на нашите клиенти. Целите, които 
си поставяме са съобразени с из-
искванията на настоящия момент 
и в името на съвременната жена 
– забързана, работеща, изискваща, 
знаеща ....

В годините разработихме доста 
програми насочени към третиране 
на целулит, отслабване, оформяне 
на тялото, винаги в посока както 
към вътрешното здраве, така и към 
красотата отвън. Търсим и инвес-
тираме в апаратура и технология, 

доказала своето качество и полза 
за здравето на международния па-
зар. Така преди две години запозна-
вайки се с действието на апарат 
Dermionologie на Weyergans ние с 
удовлетворение започнахме работа 
с него, като въздействаме както на 
лице, така и на тялото на клиента.

За апаратите на Weyergans знаем 
повече от 10 г., следим техните 
иновативни идеи и когато сътво-
риха апарат Dermionologie, бяхме 
впечатлени и пожелахме тази про-
цедура да бъде включена към оста-
налите наши терапии. Този апарат 
след пречистване на въздуха го за-
режда с голямо количество отри-
цателни йони, като те съответно 
преминават през кожата в тялото 
ни. Там по химичен път се среща и 
неутрализира свободните радика-
ли (които са с положителен заряд) 
и ги превръща във вода и основа, 
които изхвърляме лесно през кожа-
та и с урината. Знаем, че кожата 
е най-големия орган в нашето тяло 
и грижейки се за нея, ние съответ-
но повлияваме положително и вър-
ху всички органи и системи. Така 
много бързо започнахме да трупаме 
опит и впечатления от процедури-
те Dermio body и Dermio face. Очак-
вахме с нетърпение първите резул-
тати и отзиви, които не закъсняха.

 В дългогодишната ми практика се 
срещам с много хора, които са с 

различни здравословни и естетични 
проблеми. Винаги съм успявала да им 
помогна в една или друга степен, но 
когато чух след първата процедура 
клиентка да споделя „Отдавна не 
съм се чувствала така добре!”, кога-
то можеш да помогнеш превантив-
но за укрепване на съединителната 
тъкан и съдовете при бременни, без 
никаква лекарствена или инвазивна 
намеса, се чувствам удовлетво-
рена. Когато видимо се повлияват 
кожни здравословни проблеми, ко-
гато с една процедура Dermio body 
виждаш дрениращия резултат, ко-
гато клиента е доволен, то тогава 
си щастлив, че работиш в полза на 
здравето.

Както знаем, кожата е най-големи-
ят орган в нашето тяло. Той реагира 
както на вътрешните здравословни 
проблеми, така и на външното ат-
мосферно въздействие. Причините 
за преждевременното остаряване 
на кожата са липсата на достатъч-
но енергия за делене на клетката и 
за регенерация, повишената кисе-
линност в организма и др. По при-
рода нашето тяло е заредено с (+) 
йони, но за да се извърши обмяната 
на веществата имаме нужда от (-) 
йони, които си набавяме от кислоро-
да във въздуха. Стремежът на орга-
низма е да поддържа неутрално ph, 
с цел правилното протичане на би-
ологичните процеси в него. Поради 
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различни причини (замърсена околна 
среда и др.), кислородът, който ние 
дишаме не е достатъчен да зареди 
качествено всички органи и систе-
ми. Така постепенно нашето тяло 
старее, чувства се уморено и обез-
движено. Свободните радикали в 
нашето тяло също са положително 
заредени йони. Поради химическата 
си нестабилност, всеки свободен 
радикал лесно се свързва с други съ-
единения, атакува най-близката мо-
лекула и отнема от нея електрон, 
като така тя става свободен ра-
дикал. Така „лавинообразно” тялото 
ни остава в киселинна среда, кое-
то нарушава обменните процеси в 
него.

 Апарат Dermionologie използва въз-
духа от околната среда, пречиства 
го от вируси, бактерии и прах и го 
зарежда с концентрирано количе-
ство (-) йони. Навлизайки в орга-
низма през кожата и вдишвайки го 
киселинната среда в тялото ни се 
алкализира. Така клетките полу-

чават повече енергия, ускорява се 
клетъчното делене и регенерация, 
укрепват клетъчните връзки. Въз-
действието върху кожата е видимо, 
но трябва да отчетем и въздейст-
вието върху вътрешните органи и 
системи. Активира се лимфната 
система, подобрява съня и умстве-
ната дейност, успокоява, засилва 
обменните процеси, неутрализира 
отровните вещества и свободните 
радикали.

 В медицината терапията е показа-
на като превенция на ревматизъм, 
артроза, остеопороза, ревматои-
ден артрит, псориазис, разширени 
вени и др. Подходяща при пушачи, 
астматици, бременни жени, деца и 
възрастни. Няма „опасност” от пре-
дозиране.

 От нашия опит при работа с апа-
рат Dermionologie мога да споделя 
наблюдения при няколко групи кли-
енти.

 Клиенти често боледуващи, подло-

жени на повече стрес, контакту-
ващи с много хора – след проведен 
курс от 10 бр. процедури Dermio face 
споделят, че намаляват вирусните 
заболявания, имунитетът е заси-
лен, с подобрен психоемоционален 
тонус и намален стрес.

Клиенти с костноставни проблеми, 
гонартроза, коксартроза, артрит и 
др. провели два профилактични кур-
са (пролет и есен 10 бр. в рамките 
на месец) споделят за подобряване 
на подвижността на ставите. За-
почнаха да водят нормален двига-
телен режим, съобразен с индивиду-
алните възможности.

 И не на последно място групата на 
клиентите, които се борят с над-
нормено тегло, целулит, отпусната 
и повяхнала кожа, отоци на лицето 
и на крайниците...Те вече редовно 
комбинират Dermio face и Dermio 
body с другите процедури за борба 
с целулита и наднорменото тегло 
предлагани в нашия център.

Официален представител на 
Weyergans HiHg care в България:
ПИ ЕС-БългарИя лукС

k.petkova@ps-bulgaria.com,
www.weyergans-bulgaria.com

тЕл.:0893 613 760

Навлязохме в ерата, в която вътрешНото здраве е 
толкова важНо, колкото и въНшНата красота. защо 
да Не се комбиНират тези две коНцепции и да се 
постигНе едНо по-цялостНо и пълНо решеНие.


