Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Nu är våren snart här, även om det
kanske inte känns så just nu…
Efter vintern är det dags att inte bara
vårstäda, utan också att tänka på att
fräscha upp utseendet och ta bort
glåmighet och rynkor.

Jag har nyligen varit i Paris på världskongressen om estetiska behandlingar (IMCAS), som jag brukar
delta i varje år. Den nya trenden är att använda lägre doser botox i olika delar av ansiktet, framför allt i
den övre delen, för att minska rynkorna och ge ansiktet ett mer naturligt avslappnat utseende.
Tack och lov har också trenderna vänt så att man numera vill ha ett behandlingsresultat som efterliknar
det naturen gett oss, och inte alltför stora läppar eller kinder. Det viktiga är att göra förbättringar och inte
förändringar.
Man diskuterade också mycket om kombinationsbehandling med trådar och fillers för att få bästa
resultat, när det gäller att få slätare hud och återskapa volymen som förloras med ökande ålder. När vi
åldras blir kindbenen plattare, underhudsfettet minskar och huden får sämre elasticitet. Många har idag
en sund livsstil med bättre matvanor och motion. Träning är bra men kan medföra att underhudsfettet i
ansiktet minskar och därmed ökar också fåror och rynkor. Fett som försvinner i ansiktet kommer inte
tillbaka, till skillnad från fett på mage och höfter…
Kongressen betonade många gånger vikten av att ha god kunskap om ansiktets anatomi när man ger
estetiska behandlingar. Patientsäkerheten måste ges hög prioritet. Det är därför bra att Socialstyrelsen
äntligen har lämnat sina förslag till hur patientsäkerheten kan förbättras vid estetiska behandlingar, och
vi har att se fram emot nya regler inom en inte alltför avlägsen framtid. Det är viktigt att området
regleras då vem som helst idag kan köpa okända och osäkra produkter via internet.
Vasa Läkarmottagning använder enbart säkra och godkända preparat av hög kvalitet från välkända
leverantörer, så du kan alltid känna dig trygg hos oss!
Min personal och jag önskar dig en fin vår!
Dr Victor Garcia

Nytt om nagelsvamp!
Laserbehandling mot nagelsvamp är en behandling som vi gör många gånger dagligen!
Nu visar forskningen att det i vissa fall behövs kombinationsbehandling för att få bukt med
nagelsvampen och svampen i huden på foten. Det är något som vi på Vasa Läkarmottagning erbjuder
sedan flera år tillbaka!

V Soft Lift - trådlyft, 10 % rabatt mars-april

Vasa Läkarmottagning har längst erfarenhet i
Stockholm av ansiktslyft med trådar, sk V Soft Lift.
Välkommen att boka en konsultation för en
individuell bedömning!

V Soft Lift görs med tunna trådar gjorda av polydioxanon, ett material som absorberas av huden och är
känt för att vara vävnadsvänligt. Materialet stimulerar också hudens naturliga produktion av kollagen,
så att hudens elasticitet ökar. Vi kan behandla delar av ansiktet, hela ansiktet och/eller halsen.
Behandlingen går snabbt och lyfteffekten kan ses direkt efteråt, medan slutresultatet kommer efter cirka
två månader. V Soft Lift innebär ett mjukare ansiktslyft utan kirurgi, och är ett modernt och säkert
alternativ till traditionell plastikkirurgi.
Vi erbjuder 10 % rabatt på V Soft Lift under mars och april.

Infuzion och Microneedling, 10 % rabatt mars-april!

Infuzion passar bra för dig som inte tycker om
sprutor! Har du ingenting emot små nålstick
finns en fantastisk behandling som heter
Microneedling. Metoderna går utmärkt att
kombinera med varandra!

I höstas berättade vi om vår senaste behandling, Infuzion. En god nyhet för dig som inte tycker om
injektionsbehandlingar eftersom inga nålar används. Skinbooster med hyaluronsyra förs ner i huden via
hårsäckar och svettkörtlar, med hjälp av svag ström och en patenterad roller som rullas över hudytan.
Tunnare linjer fylls ut och huden får en jämn fin yta med lyster. Detta skiljer sig ifrån andra skinboosters
där hyaluronsyran förs ner i huden genom ett par hundra nålstick.
Vi erbjuder 10% rabatt på Infuzion under mars och april. Gäller ej paketpris.

För dig som inte har något emot små nålstick har vi även en annan fantastisk behandling,
Microneedling. Microneedling innebär att man med hjälp av mikronålar gör mycket små kanaler genom
huden, och samtidigt för ner ett serum med hyaluronsyra och näringsämnen i huden. Behandlingen
stimulerar hudens tillväxtfaktorer och produktionen av kollagen, och ger huden ett jämnare och yngre
utseende. Behandlingen ges av auktoriserad hudterapeut och är snabb, säker och effektiv.
Vi erbjuder 10% rabatt på Microneedling under mars och april. Gäller ej paketpris.

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

Till sist önskar vi dig en riktigt härlig vår!

Tillbaka till vår hemsida www.vasalakarmottagning.se

