Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Välkommen tillbaka
från semestern!
Själv har jag hunnit med att
besöka släkten i Peru,
bada i Spanien och arbeta i
trädgården i Skåne. Det
har varit en härlig sommar
med mycket sol och bad.
Som du vet har solen många positiva effekter på vår kropp och välbefinnande,
men den sliter också på huden. Elasticiteten och lystern försämras efter
solande. Men det kan man göra något åt! Så nu när du är åter i vardagen är
det dags att sköta om din hud igen.
Mycket har hänt de senaste tjugo åren vad gäller estetiska behandlingar
alltsedan Botox kom och var den enda injektionsbehandlingen. Nu finns bättre
och säkrare botoxprodukter och behandlingsmetoderna har utvecklats för
bättre resultat och färre biverkningar. Sedan kom fillers. Med åren försvinner
underhudsfettet och kindbenen (okbenen) blir plattare. Tillsammans med
minskad elasticitet gör gravitationen sitt… Idag vet vi att volym i ansiktet är
nyckeln till en lyckad behandling.
Två bra behandlingar som jag varmt rekommenderar denna höst är IPLbehandling och Infuzion. Båda behandlingarna har vi just nu erbjudande på,
se längre ner i nyhetsbrevet. Senare under hösten kommer vi att ordna event
på kliniken, där vi visar behandlingar med trådlyft och Infuzion. Håll utkik efter
dessa!
Min personal och jag önskar dig en fin höst!
Dr Victor Garcia

Hudföryngring med IPL

Vi erbjuder 20% rabatt på varje IPLbehandling under september och
oktober 2019!
(Gäller ej paketpris!)

IPL betyder intensivt pulserat ljus och har funnits länge och är väl beprövat.
IPL är ett välkänt begrepp inom estetiska behandlingar och vi använder det för
photorejuvenation (hudföryngring) av t ex ansikte, händer eller dekolletage. Vi
kan även ta bort oönskad hårväxt, minska kärl, pigmentfläckar, stora porer
och aktiv akne.
Observera att det finns många som erbjuder IPL, men ofta handlar det om
billiga kopior från Kina som inte ger samma effekt i huden. En billig behandling
utan önskvärd effekt blir en dyr behandling… Vi använder Ellipse Nordlys som
är den tredje generationens IPL-system. Vill du ha en säker IPL-behandling
ska du välja Ellipse. För bra resultat rekommenderar vi att man gör minst två
behandlingar (beroende på individuella förutsättningar) med 3-4 veckors
mellanrum. Då huden blir känslig för sol efter behandlingen, ska man alltid
använda solskydd och inte sola aktivt under den närmaste tiden efter
behandlingen.

INFUZION

Under september och oktober
2019 erbjuder vi rabatt:
Infuzion ansikte 1700 kr per
behandling!

Infuzion är en ny och effektiv behandling utan nålar. Hyaluronsyra och
näringsämnen förs in i huden med hjälp av svag elektrisk ström.Behandlingen
är smärtfri och tar cirka 45 minuter för helt ansikte och ger omedelbar effekt.
Fina linjer fylls ut, huden blir återfuktad på djupet, får en jämn och fin yta med
lyster och ett föryngrat utseende. Efter några behandlingar upplever man att
huden har blivit mjukare och ser fräschare ut. Vi behandlar ansikte, hals,
dekolletage och händer. Vi kan även fokusera på särskilda områden som
mörka ringar under ögonen, nasolabialveck (vecket mellan näsan och
munnen), linjer vid ögonen eller runt munnen. Vi rekommenderar att man gör
3 behandlingar 1 gång per vecka som en kur, därefter räcker det att göra en
enstaka behandling ungefär en gång i halvåret för att bibehålla resultatet.

V SOFT LIFT - trådlyft

V Soft Lift är ett mjukare
ansiktslyft med tunna trådar
och utan kirurgi.

Till sist några ord om den behandling som ökar snabbast på kliniken. Allt fler
kunder intresserar sig för att fräscha upp utseendet med hjälp av V Soft Lift.
Behandlingen innebär skonsam uppstramning av ansikte och hals. Den är
mycket prisvärd jämfört med andra metoder och risken för komplikationer är
mycket liten. V Soft Lift görs med tunna trådar gjorda av ett vävnadsvänligt
material som absorberas av huden. Trådarna stimulerar också hudens
naturliga produktion av kollagen, så att hudens elasticitet ökar. Vi behandlar
delar av ansiktet, hela ansiktet och/eller halsen. Du ser en förbättring direkt,
och slutresultatet syns efter cirka två månader. Behandlingen får endast
utföras av legitimerade läkare. Dr Victor Garcia har längst erfarenhet av denna
behandling i Stockholm och utbildar även andra läkare i denna metod.
Välkommen in på en konsultation!

Frågor...?
Har du frågor om innehållet i vårt nyhetsbrev eller om något annat? Skicka din
fråga till info@vasalakarmottagning.se
Vissa tider kan vi vara extra upptagna 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 dig 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

