
Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Hej och god fortsättning!

Jag hoppas att ni alla har
haft en avkopplande julhelg,
även om den har varit
annorlunda än vad vi varit
vana vid. Själv tillbringade
jag helgerna på landet i
Skåne och kunde njuta av
några buketter av höstens
sista blommor på julbordet. Här firar jag in det nya året!

Vår fönsterrenovering är nu klar och vi välkomnar er
att hälsa på i våra fina lokaler där ni aldrig behöver
trängas i väntrummet. Vi arbetar enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer med att
hålla distans och att använda munskydd och
handskar och våra kunder har alltid tillgång till
handsprit.

Höstens sista blommor

Jag lägger stor vikt vid konsultationen när du som kund söker mig. Det är då
vi diskuterar vilka problem du vill ha hjälp med och de bästa lösningarna som
är individuellt anpassade. Jag ger då också ett kostnadsförslag och erbjuder
alltid ett återbesök efter din behandling. 

Vi som arbetar med estetiska behandlingar ser fram emot den utlovade lagen
som ska reglera vem som får utföra sådana behandlingar. Enligt lagförslaget
ska enbart läkare, tandläkare och sjuksköterska få utföra estetiska
behandlingar. I avvaktan på att lagen träder i kraft bör du som kund endast
anlita behandlare med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Rådet för
Estetiska Behandlingar i Sverige, REBS, certifierar behandlare som ger fillers,
muskelavslappnande medel, laser, IPL, carboxy och PDO-trådlyft. Alla REBS-
certifierade behandlare har legitimation. Läs gärna mer på rebs.se

Håll ut i coronatider och vintermörker. Snart blir det vår!

Dr Victor Garcia

Ta hand om ansiktet i vinterkylan!



Vintern är här och
med den kommer
också nya problem
med huden.
Sommarsolen har gett
solskador,
pigmenteringar och
försämrad
hudelasticitet. 

Vinterkylan, den torra luften och temperaturväxlingarna torkar ut huden. Torr
hud producerar mindre fett som behövs för att bevara fukt i huden, och fukten
dunstar lättare bort. Det är därför viktigt att återfukta huden extra noga.

Ansiktsbehandlingar är bra för att motverka problemen. Varför inte pröva på
ansiktspeeling? Jag rekommenderar laserpeeling och lätt kemisk peeling som
är säkra och effektiva och lätt kan anpassas till hur mycket peeling som
behövs. Peeling tar effektivt bort orenheter och det yttersta hudskiktet så att
hudprodukter kan nå djupare ner i huden.

Så här års är det ett bra tillfälle att föryngra huden med IPL (intensivt pulserat
ljus). Minst två behandlingar med 2-3 veckors mellanrum brukar behövas för
bästa resultat. Både laser och IPL går utmärkt att kombinera med andra
behandlingar för bästa resultat beroende på problem och behov.

Vi erbjuder 15% rabatt på hudförbättrande IPL-behandlingar och på
laserpeelingar under januari - mars. 

Skinboosters och microneedling är populära behandlingar och fräschar
effektivt upp huden, fyller ut tunna linjer och ger huden en fin
lyster. Skinboosters och microneedling är populära behandlingar och fräschar
effektivt upp huden, fyller ut tunna linjer och ger huden en fin lyster.

Vi erbjuder även 15% rabatt på skinboosters och microneedling
under januari - mars.

Glöm inte fötterna!

När vi talar om skönhetsbehandlingar är
det nästan alltid så att vi glömmer en viktig
del: fötterna. De utsätts hela tiden för stora
påfrestningar när vi står, går på hårda ytor
eller har för trånga och lufttäta skor. 

Fötterna är viktiga!

Förhårdnader och liktornar är vanliga när man har skor som trycker eller
belastar foten fel. Risken för nageltrång ökar om man klipper nageln fel.
Fötterna förtjänar att vi tar hand om dem bättre och på så sätt minskar även
fotbesvären.

Nagelsvamp är vanligt hos många vuxna och
blir vanligare med åldern. Naglarna blir



missfärgade och förtjockade. Nagelsvamp
kommer ofta från fotsvamp som har spridit sig
och infekterat nageln.

Byt strumpor varje dag!

Många har haft besvär länge och behandlat med nagellack och tabletter utan
tillfredsställande effekt.

Vi började med laserbehandling av nagelsvamp år 2012 och har därmed lång
erfarenhet av proble met. Laserljuset omvandlas till värme som dödar
svampen. Laserbehandling är den effektivaste behandlingen mot nagelsvamp,
och har dessutom inga biverkningar. Vi brukar ge fyra behandlingar under 4
veckor, så att svampsporerna hinner omvandlas till svamp och dödas av
kommande behandling innan nya sporer bildas. Efter någon månad börjar de
friska naglarna växer fram. Det tar cirka 9-12 månader för en stortånagel att
växa ut och 6-9 månader för resten av tånaglarna.

Vasa Läkarmottagning har lyckade resultat i 85 % av alla patienter som idag
kommer från hela Stockholmsregionen. Många har haft svamp i 20-40 år och
behandlingen ger ändå resultat! Behandlingsresultatet beror mycket på hur du
sköter dina fötter. Ju bättre du följer våra rekommendationer efter
behandlingen, desto mindre är risken för att svampinfektionen kommer
tillbaka. Det är viktigt med regelbunden fotvård och fotbad alternativt att gå till
en fotvårdsterapeut om du tycker det är besvärligt att behandla fötterna själv.
Svampen överlever temperatur upp till 40 grader så använd därför helst
strumpor som kan tvättas i 60 grader. Byt till rena strumpor varje dag. Använd
luftiga skor om du har anlag för fotsvett och släng gamla tofflor och
gymnastikskor.

Vi på Vasa Läkarmottagning önskar dig en god fortsättning
på det nya året!

Här laddar Dr Garcia batterierna - på lantstället i Skåne!



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.

Här hittar du våra ordinarie priser

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


