
 

Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal 

 

 

 

 
Doktorn har ordet... 

 

 

 

 

Bli sommarfin med Coolsculpting! 
Den här gången berättar vi lite mer 
om Coolsculpting och Coolmini. Med 
denna behandling kan man 
minska oönskade fettvalkar, 
dubbelhaka eller envisa fettdepåer 
som inte försvinner trots bra mat och 
träning.  

 

  

Vi erbjuder 20 % rabatt om du gör din behandling senast under maj 2019!  
Innan du gör en behandling hos oss behöver du komma till oss på en konsultation. Denna kan du 
boka antingen via bokningsknappen nedan, via vår hemsida eller genom att ringa till vår bokningstjänst 
på tel. 08-411 21 06. Vänta inte för länge bara, vi har begränsat med tider för denna behandling!  
Välkommen! 
Dr Victor Garcia med personal 

 

Vad är Coolsculpting? 
 

Med Coolsculpting kan du slippa dina fettvalkar, få en plattare mage eller en smalare midja till 
sommaren. Eller har du kanske tröttnat på din dubbelhaka? 

CoolSculpting är den effektivaste och mest 
väldokumenterade icke-kirurgiska tekniken 
för att bli av med oönskat fett. Du blir av med 
fettcellerna för alltid och kan leva och arbeta 
som vanligt direkt efter behandlingen utan 
sjukskrivning.  

 

  

VAD KAN MAN FÖRVÄNTA SIG FÖR RESULTAT? 

CoolSculpting kan minska fettet som behandlas med mellan 20 % och 40 %. Vetenskapliga studier har 
visat en genomsnittlig minskning på ca 23 %. Om patienten önskar fler än en behandling för att 
eliminera mer fett på samma område, utförs den andra behandlingen två till fyra månader efter den 
första behandlingen. De slutliga resultaten kan variera beroende på patientens förutsättningar. Främst 
är CoolSculpting ett sätt att forma kroppen precis som du själv vill ha den, utan de där irriterande 
fettdepåerna. 
  

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?  

 



Vi väljer tillsammans med dig ut det eller de områden som ska behandlas. Om du exempelvis vill 
minska en “graviditetsmage” kommer vi att välja ett eller flera munstycken som passar på just din 
mage. Med hjälp av vakuum sugs sedan fettlagret in i munstycket och kyla aktiveras. Det är viktigt att 
använda rätt munstycken och CoolSculpting har ett flertal munstycken för optimala resultat. 
  

HUR KÄNNS DET? 

Det gör inte direkt ont men ett snabbt övergående obehag kan kännas när vakuumet startas och fettet 
sugs in i munstycket. Kylpanelerna kyler ner vävnaden och under de första minuterna kan du känna 
kylan. Du sitter eller ligger bekvämt under behandlingen som tar 35-45 minuter i maskinen för varje 
område som ska behandlas (beroende på vilket munstycke som används). Lite tid för förberedelser 
tillkommer. 
  

KAN MAN LEVA SOM VANLIGT EFTER BEHANDLINGEN? 

Absolut. En behandling med CoolSculpting är helt icke-kirurgisk och du kan återgå till normala 
aktiviteter såsom arbete, träning etc. direkt efter behandlingen. Du kan tillfälligt uppleva en rodnad, 
stickningar, domningar eller ömhet på det behandlade området en tid efter behandlingen, men det 
försvinner inom någon eller några veckor. 
  

NÄR SER MAN RESULTATET? 

Du kan börja se förändringar så snabbt som två-tre veckor efter din behandling, men det slutliga 
resultatet visar sig efter 2-4 månader. 
  

ÄR RESULTATEN VERKLIGEN PERMANENTA? 

Fettcellerna dödas under behandlingen. Så länge du behåller din vikt ger behandlingen permanenta 
resultat. 
  

 
Före och efter Coolmini-behandling av haka 

Och vad kostar en behandling...? 
 

Priset varierar beroende på hur stort område som ska behandlas och hur många applikatorer som 
behövs. 
Pris för coolsculpting inkl rabatt 20 %: 
Ett litet område (t ex en "liten putmage"), kan behandlas från 4 800 kr. Behandling av t ex insida 
lår eller kärlekshandtag (med en applikator på varje sida) kostar 8 800 kr för båda sidor. Ett stort 
område med stor applikator kostar 8 000 kr. 
En dubbelhaka behandlas med CoolMini, en speciellt anpassad applikator, och kostar 5 600 kr för 
en behandling (en applikator). 
Om du undrar något annat om behandlingen eller har gjort denna behandling tidigare och vill boka 
behandling direkt, kan du kontakta oss via mail för bokning: anette@vasalakarmottagning.se 

 

 



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@vasalakarmottaging.se 

Vissa tider har vi extra mycket behandlingar och har svårt att svara snabbt, men vi gör alltid vårt bästa 
för att svara på ditt mail så snart vi kan! 
Vill du ha vårt nyhetsbrev direkt till din mail? Maila namn och e-postadress 
till news@vasalakarmottagning.se så får du vårt nästa utskick. 
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. Boka gärna en 
konsultation så får du svar på alla dina frågor! 
Vid bokning av flera olika behandlingar samtidigt ger vi ofta paketpriser, men vi behöver träffa kunden 
för att kunna göra en korrekt bedömning.  
Om du är osäker på vilken behandling du ska välja så går det alltid bra att boka en läkarkonsultation för 
estetiska behandlingar.  
Tel.nr till vår bokningstjänst: 08-411 21 06 

 

Vi önskar dig en riktigt fin Påskhelg! 

 

 
  

	


