
Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Det har varit en annorlunda sommar i år på
grund av coronapandemin och vi har alla
tvingats tänka i nya banor.

Tack och lov verkar coronainfektionerna avta
snabbt i Sverige, även om pandemin fortsätter
att orsaka jätteproblem runt om i världen. Jag har
vistats i Skåne under semestern och ägnat mig
åt att arbeta i trädgården, klippa gräs, rensa
ogräs och njuta av egna blommor och tomater.

Fysisk aktivitet är viktig för välbefinnandet och därför har jag också tagit långa
promenader dagligen och umgåtts med några vänner – fast med social
distansering. Så jag har haft en avkopplande sommar trots corona. Nu går
den mot sitt slut men förhoppningsvis fortsätter det fina vädret ett tag till.

Så här i början av september finns det anledning att se över sin hud. Även om
man solar utan att bränna sig får huden skador. Det handlar till exempel om
rynkor, tunna linjer, minskad hudelasticitet och pigmentfläckar. Tänk på att alla
pigmentförändringar ska bedömas av läkare innan någon behandling ges,
detta för att kunna utesluta elakartade hudförändringar.

För den som har har solskador eller vill få en uppfräschning av huden
rekommenderar jag antingen IPL (intensivt pulserat ljus) eller laserpeeling av
huden. Behandlingarna ger god effekt på åldrad hud och görs lämpligast
under hösten eller vintern. Läs mer om dessa behandlingar och höstens
erbjudanden nedan. Och missa inte mina tips mot nagelsvamp!

Välkommen att boka behandling eller konsultation!

Dr Victor Garcia

IPL och laserpeeling

IPL är en ljusbehandling som förstör solskadorna. Vid behandlingen läggs en
kall gel på huden om belyses med synligt och infrarött ljus. Ljuspulsen vid IPL-
behandling kan kännas 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. Jag rekommenderar minst två



behandlingar (beroende på individuella förutsättningar) med 3-4 veckors
mellanrum för att få ett fint resultat.

Vid laserpeeling används laserljus och huden kyls
samtidigt med kall luft för att minska värmekänslan.
Direkt efter behandlingen blir huden något rodnad
och det kan svida lite. Rodnaden lägger sig snabbt
och efter några dagar kan huden fjälla lätt, kännas
torr och strama lite. Jag rekommenderar att använda
ansiktsmasker med mycket fukt för att huden ska
återhämta sig snabbare.

Efter IPL och laserpeeling lägger jag på en reparerande kräm som påskyndar
läkningen. Jag skickar också med en mask med hyaluronsyra att använda
hemma för att huden ska återhämta sig så snabbt som möjligt efter
behandlingen.

Vi erbjuder 15% rabatt på hudförbättrande IPL-behandlingar och
laserpeelingar under hösten!

Infuzion, microneedling och Volumizer

Varför inte unna dig någon av våra fina
hudbehandlingar med Infuzion,
microneedling och Volumizer? 

De fräschar upp huden på ett härligt sätt!

Vi erbjuder 15% rabatt även på
Infuzion, microneedling och
Volumizer under hösten!

Nagelsvamp

Många, både unga och äldre, kommer till oss för att behandla nagelsvamp på
fingrar och/eller tår. Jag är stolt över det behandlingsprogram som jag har
utvecklat för att minska problemen med denna kroniska åkomma. Efter
laserbehandlingen är det mycket viktigt att sköta om fötterna och följa våra
rekommendationer för att minska risken för att nagelsvampen kommer
tillbaka. Här är några av våra råd:

Torka fötterna noggrant efter tvätt eller dusch och smörj in dem regelbundet
med mjukgörande fotkräm. Ett vanligt tecken på fotsvamp är att huden på
fotsulorna och mellan tårna blir mjölliknande och flagnar.

Om du drabbas av fotsvamp, behandla den genast så att inte svampen sprids
till naglarna. Svampen fastnar lättare i torr hud och kan då spridas vidare till
naglarna.



Gå på fotvård regelbundet om du inte själv kan sköta fötterna.

Svampen överlever temperatur upp till 40 grader. Använd därför helst
strumpor som kan tvättas i 60 grader, och vänd dem ut och in i tvätten. Byt
strumpor varje dag. Strumpor som inte kan tvättas i 60 grader kan pudras inuti
med Pevaryl puder.

Använd luftiga skor om du har anlag för fotsvett. Släng gamla tofflor och
gymnastikskor.

Till sist: behandlingsresultatet beror mycket på hur du själv sköter dina fötter.
Ett bra komplement till laserbehandlingen är fotbad en gång per vecka.

Under hösten sänker vi priset på
vårt speciella fotsalt till 300 kr
per förpackning!

Det motverkar fotsvett, fotvårtor, fot-
och nagelsvamp effektivt.
Förpackningen räcker till ca 30
fotbad.

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.

Min personal och jag önskar dig en trevlig höst!



Lite allmän information och kontaktuppgifter

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.

Rabatter gäller generellt ej på paketpriser.

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


