
Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Vi arbetar som vanligt!

Det är besvärliga tider nu
inte bara för oss i Sverige
utan för hela mänskligheten.
Vem hade förra året kunnat
tro att ett virus skulle
förändra vår situation så
totalt!

Vi vill därför informera dig om hur vi på Vasa Läkarmottagning säkerställer din
trygghet. Vi arbetar med estetisk medicin och inte med sjukvård. I vårt
väntrum sitter du oftast ensam eller högst 2-3 personer samtidigt, då våra
kunder alltid har bokat tid. Vi arbetar som vanligt och följer förstås
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vi har förståelse om du vill omboka eller avboka ditt besök hos oss på grund
av de rådande omständigheterna. Vi uppskattar om du stannar hemma om du
har symtom på eventuell infektion eller har varit i kontakt med någon som kan
ha varit smittad av Covid-19. Vi hoppas alla att det snart ska bli möjligt att
testa sig för att veta om man har haft infektion med coronavirus, och därmed
veta om man blivit immun mot det.

Nog om detta! Vårsolen börjar så smått titta fram och med den visar sig även
en del skavanker i huden. Men misströsta inte, det mesta går att snygga till på
ett fint och naturligt sätt. Nedan får du några bra erbjudanden för april - juni
2020.

Sist men inte minst vill vi passa på att välkomna vår nya assistent Moonika
Sahin som f.n. arbetar med laserbehandlingar mot nagelsvamp.

Välkommen att boka behandling eller konsultation hos oss!

Dr Victor Garcia

V Soft Lift - trådlyft

Vi har längst erfarenhet
i Stockholm av
trådlyft! 



Trådlyft med V Soft Lift ger
ett mjukare ansiktslyft utan
kirurgi, och får endast
utföras av legitimerade
läkare.

Dr Victor Garcia har lång erfarenhet av trådlyft. Hudterapeut
Umamas assisterar vid dessa behandlingar.

Vår behandling är mycket prisvärd jämfört med andra metoder och risken för
komplikationer är minimal. Du får ett fint och naturligt resultat.

V Soft Lift görs med tunna trådar gjorda av polydioxanon, ett material som
absorberas av huden och är vävnadsvänligt. Materialet stimulerar också
hudens naturliga produktion av kollagen, så hudens elasticitet ökar. Vasa
Läkarmottagning kan behandla delar av ansiktet, hela ansiktet och/eller
halsen.

Vi erbjuder 15% rabatt på V Soft Lift april - juni.

AWT mot celluliter

Vi tar bort dina celluliter snabbt och effektivt!

Har du ojämnheter på låren och stussen? Många kvinnor lider av celluliter
som inte kan bantas bort. AWT® (Acoustic Wave Therapy) är den överlägset
bästa metoden för att behandla celluliter. AWT bryter sönder fettcellerna,
jämnar ut celluliterna och ger en lokal fettminskning. AWT lämpar sig väl för
behandling av lår, stuss, mage och armar. Vi rekommenderar 6 – 8
behandlingar för bästa resultat.

Vi erbjuder 10% rabatt på behandling mot celluliter med AWT april - juni.

Infuzion, Microneedling och Multi Infuzion

Infuzion är en behandling utan
nålar!

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. Vi behandlar
fyra olika zoner: ansikte, hals, dekolletage och händer. Vi kan även fokusera
på särskilda problemområden som mörka ringar under ögonen, linjer vid



                Före behandling Efter behandling med IPL

ögonen eller runt munnen eller nasolabialveck (vecket mellan näsan och
munnen). Det går också att behandla läpparna för att återfukta och få dem lite
fylligare.

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 tillväxt och produktionen av kollagen, och ger
huden ett jämnare och yngre utseende. Vid behandlingen använder vi DB
FNS microneedlingpenna. Nålarnas spetsar har slipats på ett sätt som
minimerar smärta och rodnad. Behandlingen känns mindre än med andra
microneedling-metoder. Vi använder också ett speciellt serum som innehåller
hyaluronsyra, vitaminer, mineraler och olika näringsämnen.

Vi erbjuder 10% rabatt på behandling under april - juni med Microneedling,
Infuzion och Multi Infuzion (kombinationsbehandling med Microneedling och
Infuzion i samma seans, samt peeling med Easy Phytic).

Se på dina händer - andra gör det!

Har du fläckar på händerna?

Vi behandlar rynkiga händer med IPL (intensivt pulserat ljus), fillers och skin
boosters.

Vi erbjuder 15% rabatt på denna behandling april - juni.

Rabatten gäller ej på paketpris.

Under "VÅRA BEHANDLINGAR" i hemsidans meny kan du läsa mer om
alla våra behandlingar!

Boka din konsultation eller behandling enkelt via bokningsknappen
längst upp till höger i menyn eller ring 08-411 21 06.

Frågor...?

Har du 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

Vi på Vasa Läkarmottagning önskar dig en Glad Påsk!


