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На 28 ноември 2016 г. в хотел Вега - София се състоя семинар за работа с 

обновения апарат WISHPro Plus, организиран от фирма “Козметикс Про” 

ООД, официален представител на израелската компания Synoia Тechnolоgies 

за България. 

Работен семинаР WISHPro PluS  

Г-н Ofer Leizerovich, създател и собственик 
на Synoia Тechnolоgies представи компания-
та и подчерта, че комбинацията между по-
знанията на козметиците, възможностите 
на обновения апарат и иновативните тера-
певтични капсули осигурява перфектни ре-
зултати. Обновеният апарат WISHPro Plus 
позволява да се извършват много повече 
процедури дневно и по този начин се улесня-
ва работата на козметика. 
Katarzyna Harel, продуктов мениджър, пред-
стави апарата WISHPro Plus, базиран на 
магнитна технология, благодарение на коя-
то активните съставки от терапевтични-
те капсули проникват в дълбочина на кожа-
та. Апаратът разполага с 4 технологични 
глави: Anti-aging (жълта), Magnetic Pulse (зе-
лена), Rejuvenation (червена) и BlueV (синя). 
Използват се специално разработените 
козметични линии: Natural Line - натурална 
линия, подходяща за суха, чувствителна и 
застаряваща кожа, Infusion Line - отстра-
нява първите признаци на стареене и Active 
Pro-Long Line - нова линия, която съживява 
уморената и девитализирана кожа. 
Active Pro-Long Line гарантира впечатлява-
щи резултати срещу бръчки, видимо стя-
га и лифтира кожата. Представена е от 
Repairing Treatment (дълбоко хидратираща 
процедура), Whitening Treatment (изсветлява-
ща процедура) и Neo Energy Treatment (попъл-
ваща процедура).
Repairing Treatment е капсула, съдържаща 
Cristalhyal и Primalhyal 300 хиалуронова кисе-
лина с различен размер на молекулата, която 

стимулира синтеза на проколаген и предо-
твратява загубата на влага. В състава на 
капсулата Whitening Treatment са включени 
β-White разтвор и Sea Shine, които блокират 
синтеза на меланин и изсветляват тена. 
Neo Energy Treatment капсулата съдържа без-
опасен пре-активиран източник на енергия 
MG6P, предназначен да „нахрани“ стареещи-
те клетки, който е съчетан с аминокисели-
ните пролин и лизин, играещи важна роля в 
производството на колаген и еластин. За 
да се удължи ефектът от професионалната 
процедура и да се постигнат по-бързи резул-
тати, Synoia Тechnolоgies разработи и висо-
коконцентрирани кремове от линията Active 
Pro-Long, подходящи за домашна употреба: 
крем за дълбока хидратация - максимално 
овлажнява, защитава кожата на клетъчно 
ниво и намалява фините линии; изсветляващ 
крем - забавя производството на меланин, 
изсветлява тъмните петна и уеднаквява 
тена; попълващ крем - повишава синтеза на 
колаген и еластин, подобрява еластичност-
та на кожата и намалява дълбоките бръчки.
Съчетаването на технологичните глави с 
терапевтичните капсули бе демонстрира-
но от Гали, козметик с 15-годишен опит и 
водещ обученията на Synoia Тechnolоgies, 
която показа стандартен протокол за рабо-
та и процедура, комбинираща WISHPro Plus 
(работи се с жълтата технологична глава) 
и дермаролер. 
В края на работния семинар участниците 
получиха сертификати, както и обновени 
апарати WISHPro Plus.

Как се роди идеята за създаване на WISHPro и защо се 
наложи обновяването му?
Създадохме компанията Synoia Тechnolоgies преди 5 го-
дини като част от групата BDR, която работи вече 20 
години в сферата на медицинската козметика. Израел е 
известна с иновативните си разработки в областта на 
естетиката и козметиката. Нашият екип непрекъсна-
то следи най-новите тенденции в бюти сектора. Преди 
4 години се роди идеята да създадем апарат, който не 
само да осигури моментални резултати, но и да покрие 
онази част от пазара, която не може да си позволи скъ-
па апаратура. Комбинирахме WISHPro с терапевтични 
капсули, решаващи различни проблеми на кожата. Това 
е единствената апаратура в света, обединяваща есте-
тика (иновативен апарат) и козметика (терапевтични 
капсули и кремове). Съчетанието от магнитна техно-
логия и терапевтичните капсули осигурява прекрасни 
резултати. Всички активни съставки, съдържащи се в 
дадена капсула напълно се усвояват от кожата благо-
дарение на магнитната технология, което не може да 
се постигне при обикновена козметична процедура. В 
началото апаратът WISHPro можеше да извършва 3-4 
процедури дневно, но видяхме, че желанията и нуждите 
на клиентите ни са много по-големи. Нашите клиенти 
искаха да използват апарата за повече терапии, както 
и да комбинират 2 или 3 капсули в една процедура. Зато-
ва обновеният апарат WISHPro Plus може да се зарежда 
постоянно и да се работи с него цял ден. Към днешна 
дата това е единствената процедура, която само за 15 
минути осигурява видим резултат.
Може ли WISHPro Plus да повиши конкурентноспособ-
ността на козметичния салон?
Да. Това е иновативна технология, модерен метод, кой-
то позволява комбиниране на различни процедури и оси-
гуряване на впечатляващи резултати, каквито не могат 
да бъдат постигнати с други козметични терапии. Ком-
панията ни се развива непрекъснато и, разбира се, пред-
стоят още иновации.
Бихте ли споделили за новите разработки?
През 2017 г. започваме серийно производство на но-
вите кремове, серуми и капсули. Идеята ни е да пре-
доставим пълен пакет на козметиците и така да 
осигурим на всеки техен клиент подходящата тера-
певтична програма, съчетаваща професионална про-
цедура и домашна грижа с помощта на новите козме-
тични продукти (серуми и кремове).

Кои процедури са най-търсени от клиентите?
Най-търсени са подмладяващите процедури. Клиентите 
желаят най-вече резултати и аз се съобразявам с това. 
Предпочитам да работя с жълтата технологична глава, 
която подобрява мускулния тонус и намалява фините ли-
нии и бръчки. Комбинацията от жълтата глава и новите 
капсули Neo Energy Treatment и Repairing Treatment осигу-
рява перфектни резултати. След процедурата кожата 
е оптимално хидратирана, стегната, сияйна и свежа, 
фините бръчки са изгладени, възстановява се и конту-
рът на лицето. Винаги изслушвам клиентката си какво 
я притеснява и какво иска да подобри във визията си. 
Използвам не само възможностите на апарата, но и ръ-
цете си по време на процедурата - това е много важно, 
за да се чувства клиентката обгрижена. Терапиите с 
WISHPro Plus са не само изключително ефективни, но и 
много приятни и релаксиращи за клиента. 
Вашите препоръки към българските козметици?
Важно е козметиците да са креативни и да комбинират 
най-подходящите процедури и продукти в зависимост 
от състоянието на кожата на клиента. Процедурата с 
WISHPro Plus може да трае час и половина и да включва 
не само прилагане на апарата и терапевтичната капсу-
ла, но и дермаролер, както и новите серуми и кремове. 
По този начин резултатите ще са много впечатляващи, 
при това само след една процедура.

Г-н Ofer Leizerovich: 

“Процедурата с WISHPro 

Plus е единствената, която 

осигурява видим резултат 

само за 15 минути“

Гали: “Козметиците трябва 

да бъдат креативни“


