
Nude Aesthetic  
makes dreams 
come true

All high-class beauty parlours use high technolo-
gies, but few manage to create an ambiance where 
you feel as if you are in a family. Nude Aesthetic is 
such a place. We talked to DANIEL ATANASOV, own-
er and manager, to understand how he has created 
a beauty centre where we can not only say goodbye 
to cellulite and bring back our youth, but where we 
will also find friends.

How would you describe the ambiance at 
Nude Aesthetic? How do you stand out?

Nude Aesthetic is the materialised dream to 
make people feel better in their bodies! This is why 

Всички салони за красота от висок клас залагат на 
високите технологии, но малко успяват да създа-
дат атмосфера, в която се чувствате като в истин-
ско семейство. Nude Aesthetic е такова място. Раз-
говаряме с ДАНИЕЛ АТАНАСОВ, собственик и уп-
равител, за да разберем как е създал салон, в който 
не само се разделяме с целулита и връщаме мла-
достта си, но и откриваме приятели.

Как бихте описали атмосферата в Nude 
Aesthetic? Какво Bи отличава?

Nude Aesthetic е реализация на мечтата да на-
караме хората да се чувстват по-добре в тялото 
си! Затова избрахме това име - използваме изра-
за "разголвам се", когато разкриваме истинското 
си аз. Но за да го направим, трябва да се чувстваме 
спокойни, уверени и подкрепени, да сме сред хора, 
на които можем да имаме доверие. Nude Aesthetic 
е семейство. А атмосферата - спокойна, елегантна 
и професионална, позволява на всеки с лекота да 
стане част от нашето голямо семейство. Отличава 
ни персоналният подход - на всеки клиент даваме 
частица от себе си!

Възможно ли е да се отървем от упорития 
целулит?

Да, но не е лесно! Антицелулитните процедури 
при нас дават резултат при всеки клиент, но при 
някои резултатите са по-добри. Защо? От една 
страна, много клиенти забравят да пият 2 л вода 
на ден, а това е ключово за постигането на добър 
резултат. Когато усетихме какво става, намерихме 
забавен начин да ги подсещаме да пият вода всеки 
ден. И това проработи!

Разбира се, някои клиенти полагат и допълни-
телни усилия за по-добри резултати - хранят се 
здравословно, движат се повече. Затова, когато 
публикуваме постигнатите резултати на клиенти-
те си, описваме както разликата в сантиметрите, 

Nude Aesthetic 
сбъдва мечти

Daniel Atanasov, owner and manager, 
has created a beauty parlour where you 
feel like in a family

Даниел Атанасов, собственик 
и управител, е създал салон за 
красота, в който се чувствате 
като в семейство

но и какво е правил клиентът в допълнение 
към процедурите. Така всеки може реално 
да намери себе си и какво може да постигне.

Самата антицелулитна процедура се из-
вършва с най-добрата радиочестота на па-
зара. Тя буквално прави чудеса - дренира 
лимфата, редуцира целулита, намалява оби-
колката, стяга и подобрява текстурата на 
кожата!

Какви ефекти можем да очакваме от 
процедурите с Aква пилинг?

Всеки иска да върне часовника назад, да 
прикрие бръчки, следи от акне или пигмен-
тация. С процедурата Аква пилинг в Nude 
Aesthetic работим по решаването на про-
блема в дълбочина.

Първото и най-важно нещо е кожата на 
лицето да се поддържа чиста и хидратира-
на. Това е и в основата на всяка от специал-
ните ни терапии – нежно почистване в дъл-
бочина чрез водно дермабразио, като съще-
временно хидратираме кожата и я правим 
по-еластична, нежна и сияеща. Терапиите 
съчетават в себе си няколко стъпки, чрез 
които се намалява производството на се-
бум, унищожават се бактериите, причиня-
ващи акне, подобрява се кръвообращение-
то, стимулира се синтеза на нов колаген, на-
сищат се клетките с кислород и се вкарват в 
дълбочина подхранващите серуми, с които 
работим. Резултатите са намаляване на фи-
ни линии и бръчки, изчистване на несъвър-
шенства и по-здрав цялостен вид на кожа-
та. Всеки клиент получава и съвети как да 
подобри ежедневната си рутина в грижата 
за кожата на лицето, за да постигне най-до-
брите резултати.

we choose this name – we say "to lay bare" when we uncover 
our true self. But in order to do this, we have to feel calm, 
confident and supported, to be among people who we can 
trust. Nude Aesthetic is a family. And the ambiance – calm 
and elegant, yet professional, allows everyone to easily be-
come a part of our big family. We stand out with our indi-
vidual approach – we give a part of ourselves to each client!

Is it possible to part with permanent cellulite?
Yes, but it is not easy. The anti-cellulite procedures at 

Nude Aesthetic give effect in all clients, but some have bet-
ter results. Why? On the one hand, many clients forget to 
drink 2 litres of water a day, and this is key for achieving 
good results. When we understood that this was happen-
ing, we found a fun way to remind our clients to drink wa-
ter every day. It worked!

Of course, some clients make extra efforts to achieve bet-
ter results – they eat healthily and are physically active. This 
is why when we publish the results achieved by our clients 
we always describe not only how many centimetres they 
have lost, but also what they did in addition to the proce-
dures. This allows everyone to have a realistic idea of them-
selves and what they can achieve.

The anti-cellulite procedure itself is performed with the 
best radiofrequency technology available on the market. 
It literally does wonders – it drains the lymphatic system, 
reduces the cellulite and the measurements, and firms and 
improves the skin's texture!

What effect can we expect of the Aqua Peeling 
procedures?

Everyone wants to turn time back, to hide the wrinkles, 
the acne scars or the hyperpigmentation. With the Aqua 
Peeling procedure we, at Nude Aesthetic, solve these prob-
lems in depth.

First and foremost, the skin of the face should be kept 
clean and hydrated. This is in the foundation of each of our 
special therapies – gentle, in depth cleansing with water 
dermabrasion while at the same time we hydrate the skin 
and make it more elastic, gentle and glowing. The therapies 
combine several steps that reduce sebum production, elimi-
nate the bacteria that cause acne, improve blood circula-
tion, stimulate the new collagen synthesis, saturate the cells 
with oxygen and introduce deep into the skin the nourish-
ing serums that we use. The results are fewer fine lines and 
wrinkles, removal of imperfections and, generally, a more 
healthily looking skin. All clients are also advised on how 
to improve their everyday facial skin routine to achieve the 
best results.
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Sofia, 58 Madrid Blvd
София, бул. "Мадрид" 58

+359 899 899 744

ADVERTORIAL 177


