
Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Nu är det bara några
dagar kvar till jul och vi
passar på att ta lite ledigt
i samband med helgerna!

Vi finns på plats som
vanligt till och med 20
december. Därefter finns
lediga tider att boka hos
mig från 20 januari 2020. 

Umamas, vår hudterapeut är tillbaka igen efter sin ledighet 13 januari.
Tidsbokningen via vår hemsida och bokningstjänst fungerar som vanligt även
när vi har stängt (längre ner i utskicket hittar du kontaktuppgifter).

Det är lätt hänt att det blir lite för mycket av det goda under helgerna och vi
startar därför det nya året med ett erbjudande på Coolsculpting, fettreducering
med kyla. Passa på att göra dig av med de där irriterande fettdepåerna som
inte går att träna bort! Vi har även erbjudande på IPL och laserpeeling, två
hudföryngrande behandlingar som passar bra att göra under vintertid.

Min personal och jag önskar dig en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År och
hälsar dig varmt välkommen till ett nytt och spännande 2020!

Dr Victor Garcia

Erbjudande Coolsculpting

Till och med mars
erbjuder vi 15 % rabatt
på Coolsculpting -
fettreducering med
kyla!

Passa på att forma midjan, slimma låren eller bli av med den irriterande
dubbelhakan!

Coolsculpting är den effektivaste och mest väldokumenterade icke-kirurgiska
tekniken för att bli av med oönskat fett. Du blir av med fettcellerna för alltid



                Före behandling Efter behandling med IPL

och kan leva och arbeta som vanligt direkt efter behandlingen. Vi på Vasa
Läkarmottagning arbetar med det senaste systemet och den mest effektiva
tekniken. Det innebär att behandlingen går snabbare och ger ett bättre
resultat än tidigare samtidigt som det blir mindre obehag för kunden! Vi har
alla storlekar på applikatorer (munstycken) som finns på marknaden för att
kunna behandla alla områden på kroppen. Själva behandlingen tar från 35
minuter i maskinen (tid för förberedelser tillkommer) och det slutliga resultatet
syns 2-4 månader senare. Beroende på individuella förutsättningar försvinner
20-40 % av det fett som sugs in i applikatorn under behandlingen och i snitt
försvinner ca 23 %. 

Innan du bokar din Coolsculpting-behandling behöver du komma till oss på en
(kostnadsfri) konsultation som du enklast bokar via bokningsknappen här på
hemsidan.             

Under "VÅRA PRISER" i menyn på hemsidan ser du våra ordinarie priser. 

Erbjudande hudföryngring med IPL och fraktionerad laser

Vi erbjuder även 15 % rabatt på IPL och laserpeeling till och med
mars! Två behandlingar som passar utmärkt att göra under vintern,
eftersom man ska undvika sol direkt före och en tid efter
behandlingen. 

Med IPL kan vi föryngra huden eller minska oönskad hårväxt,
reducera kärl, behandla pigmentfläckar, stora porer och aktiv akne.

Vid behandlingen belyses huden med ljuspulser som känns som en liten snärt
i huden. Efter behandlingen kan huden vara lite rosig, men det lägger sig
snabbt och man behöver inte vara hemma från jobbet efter behandlingen.

För att få ett fint resultat rekommenderar vi att man gör minst två behandlingar
(beroende på individuella förutsättningar) med 3-4 veckors mellanrum.

Rabatten gäller ej på paketpris.

Fraktionerad laser gör solskadad och åldrad hud jämnare och
minskar rynkor, pigmenteringar och ärr.

Det är en effektiv behandling som görs av läkare och tar ca 60 min. Du får en
lätt hudrodnad i några dagar och en fin fjällning i cirka en vecka. För bästa
resultat behöver behandlingen upprepas en eller ett par gånger med 3-4
veckors mellanrum. 

Under "VÅRA BEHANDLINGAR" på hemsidan kan du läsa mer om IPL, laserpeeling och

alla våra övriga behandlingar! 



Frågor...?

Har du några frågor om innehållet i vårt nyhetsbrev eller om något annat?

Eller vill du ha vårt nästa nyhetsbrev med erbjudanden direkt till din mailbox?

Skicka ett mail 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

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Vasa Läkarmottagning


