Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Tiden går verkligen fort och om en
dryg månad är det jul!
Du som vill göra behandling innan
dess, vänta inte för länge med att
boka tid. Veckorna innan jul brukar
vara hektiska hos oss!

Apropå julen som ju brukar innebära lite fler godsaker än vanligt för de allra flesta, har vi den här
gången ett fint erbjudande gällande Coolsculpting och Coolmini.
Vårt tidigare erbjudande om Infuzion blev väldigt populärt, men det kan fortfarande finnas någon
enstaka tid kvar, ifall du vill boka behandlingen till specialpris innan den 30/11.
Jag passar redan nu på att informera om att vi kommer att ha stängt lite längre än vanligt i samband
med helgerna. Den 20/12 är den sista hela dagen jag jobbar innan jul och jag är sedan ledig tlll och
med den 16/1-19. Vår hudterapeut Umamas är tillbaka måndag den 14/1-19.
Vår bokningstjänst tel. 08-411 21 06, har öppet som vanligt helgfria vardagar, även då kliniken är
stängd. Det går förstås även att boka tid via vår hemsida.
Tänd ett ljus i höstmörkret och ta hand om dig!
Dr Victor Garcia med personal

Vintererbjudande!
Fram till och med den 15 februari 2019 erbjuder vi Coolsculpting och Coolmini till 20% rabatt!
Passa på att bli av med de där trista fettdepåerna! Vi har samtliga applikatorer som finns på marknaden
och kan reducera fett på mage, rygg, sidor (sk kärlekshandtag), insida och utsida lår, bröst (på män),
fett under bh, vid armhålor, venusberget, knän, haka och överarmar.
Behandlingen tar från 35 minuter i maskinen beroende på område (tid för fotografering mm tillkommer)
och görs utan kirurgi. Du kan leva precis som vanligt efter behandlingen. Efter 2-3 månader ser du det
slutgiltiga resultatet.
Observera att du behöver komma till oss för konsultation om du inte tidigare har gjort Coolsculpting
eller Coolmini. Har du gjort denna behandling tidigare, kan du kontakta oss via mail för bokning
(anette@vasalakarmottagning.se).
Vi har begränsat med tider för denna behandling så vänta inte för länge med att boka!

Före och efter Coolmini-behandling av haka

Förlängt erbjudande om IPL och fraktionerad laser!
Vi har förlängt vårt tidigare erbjudande om IPL och fraktionerad laser till och med den 14/12!
Höst och vinter är den bästa tiden att göra dessa behandlingar eftersom man ska skydda huden från
solen efteråt.

Frågor...?
Har du frågor om innehållet i vårt nyhetsbrev eller om något annat? Det går bra att skicka din fråga
till info@vasalakarmottagning.se. Om det gäller Coolsculpting kan du maila till:
anette@vasalakarmottagning.se.
Vill du ha vårt nyhetsbrev direkt till din mail så går det bra att skicka namn och e-postadress till:
news@vasalakarmottagning.se.
Vissa tider har vi fullt upp med behandlingar men vi gör alltid vårt bästa för att svara på ditt mail så
snart vi kan!
Vi har i vissa fall svårt att ge exakta prisförslag per mail, framförallt då det gäller V Soft Lift (trådlyft), då
det kan variera efter kundens hudtyp, ålder och andra personliga förutsättningar.
Vi erbjuder ofta paketpriser vid bokning av flera behandlingar samtidigt, men vi behöver träffa kunden
för att kunna göra en korrekt bedömning.
Boka gärna en konsultation för estetiska behandlingar om du är osäker på vilken behandling du ska
välja, priset för konsultationen dras av vid köp av behandling.
Tel.nr till vår bokningstjänst: 08-411 21 06

Njut av höstens fina dagar!

Tillbaka till vår hemsida www.vasalakarmottagning.se

