
ТРЕДЛИФТИНГ 

Тредлифтингът с мезоконци е леко инвазивно козметично лечение, чрез което се 

повдига отпуснатата кожа на лицето и шията. Повдигането се осъществява чрез 

подкожно вкарване на много фини хирургически конци в меката тъкан на лицето, 

целящи поддържане на увисналата зона. Вследствие на процедурата, визията видимо се 

променя благодарение на стимулирането на производството на колаген и ускоряването 

на микроциркулацията в зоните на приложение. Лицето придобива по-здрав, сияен и 

по-младежки вид.  

Мезоконците са много тънки, изработени от специален материал, който гарантира 

висока поносимост и липса на алергична реакция. Другите предимства на тази 

процедура са липсата на обща анестезия, липсата на белези, моментния ефект бързото 

възстановяване и минималния дискомфорт.  

Мезоконците се рeзорбират в рамките на 180 – 240 дни, като според доктор Иванов се 

намалява риска от инфекция, тъй като при разтворимите продукти бактериите нямат 

постоянен чужд материал/чужда среда върху която да живеят и да се развиват. 

Техниките и броят на използваните мезоконци варират в зависимост от вида на 

използваните конци. Процедурата обикновено изисква само локална анестезия и отнема 

между 30 минути до един час. Мезоконците  се поставят чрез много малък разрез зад 

линията на косата, така че няма видими белези. След разрязването, с помощта на куха 

игла, доктор Иванов вкарва конеца под кожата на лицето, като корекцията започва от 

зоната, която е в близост до скулата. Другият край на конеца се свързва с по-дълбоките 

вътрешни структури на лицето. Конецът леко се придърпва и издърпва нагоре, 

затягайки отпуснатата кожа и подлежащите тъкани. Зъбците на конците се 

застопоряват при поставянето им. Краищата се зашиват под повърхността на кожата.  

Ваучерът включва: 

Поставяне на мезоконци Cara или Lfl  в следните зони: 

Корекция на лице 

1. Биоармиране и контуриране на лицето и тялото; 

2. Корекция на лицевия контур; 

3. Подмладяване на периорбиталната зона; 

4. Елиминиране на бръчки ("пачи крак" и др.); 

5. Контуриране на устни; 

6. Стягане на шията и др; 

7. Корекция на назолабиални гънки и бръчки около устата (бръчки на скръбта); 



8. Корекция на двойна брадичка; 

9. Повдигане на вежди; 

10. Корекции в областта на челото и скули 

 

Корекция на тяло 

1. Повдигане на гърди; 

2. Изглаждане на деколте; 

3.Лифтинг на излишната тъкан над лактите; 

4. Корекция на гравитационна птоза в средната и долна трета от лицето; 

5. Корекция формата на лицето (скули); 

6. Повдигане на субменталната зона (подбрадието) и шията; 

7. Повдигане на гърди; 

8. Лифтинг на горната част на ръцете (chicken wings; 

9. Лифтинг на излишната тъкан над лактите; 

10. Корекция на мастните образувания над коленете; 

11. Лифтинг на седалището. 

 

Стандартна цена на 1 конец 150лв. Цена след 30% отстъпка – 105 лв.  

Повече за доктор Иванов: 

Д-р Христо Иванов има придобита специалност по Кардиохириругия в Медицински 

университет София. През 2007 г. става член на кръжок по вътрешни болести, с участие 

в клинични изследвания към Катедра по вътрешни болести при Медицински 

университет - София. Участва в клинични изследвания към Катедра по хирургични 

болест при Медицински университет София. През 2008 г. взема участие в 

международни обменни програми в Унгария (Общинска болница SEGED), в 

направление "Гръдна хирургия", а през 2009 г. в "Monaldi Clinic" - Неапол, Италия, в 

направление "Сърдечна хирургия". От ноември 2010 е доброволен асистент в 

Отделение по Сърдечна хирургия при Национална Кардиологична  Болница - София. 

От май 2011 г. до  момента работи като хирург в Клиника по Сърдечна хирургия при 



Национална Кардиологична  Болница - София. През 2014 г. работи като лекар в 

неотложно звено за медицинска помощ. През месец юли 2015, след конкурс е избран за 

асистент в Клиника по кардиохирургия при Национална кардиологична болница - 

София.  През месец май 2015 г. завършва курс по кардиохирургия в Ериче, Сицилия, 

Италия. През 2015 - 2017 г. работи и като консултант в МБАЛ  Пазарджик. От началото 

на 2017 г. поема социален ангажимент като лекар в Дом за възрастни с деменция към 

Министерството на труда и социалната политика. Д-р Иванов взема участие в 

многобройни кампании и проекти за превенция на хипертония, диабет, СПИН и 

затлъстяване. През 2017 г. става магистър по "Обществено здраве и здравен 

мениджмънт" към Медицински университет Плевен. Има завършени курсове по 

"Основи на генетиката" към СУ "Св. Климент Охридски", "Зоология на гръбначните 

животни" към СУ "Св. Климент Охридски и "Биотехнологии" към Институт по 

микробиология на  БАН. Придобива мастър сертификат за лицево-естетични процедури 

от Американската асоциация по козметична медицина и хирургия. Преминава курс по 

лицево-естетични процедури в Единбург, Шотландия. 

 

 


