Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...
Äntligen lite ljus i tillvaron!
Vaccineringen mot Covid-19
har kommit igång samtidigt
som våren gläntar på dörren.
Det är härligt att se hur
naturen vaknar till liv. Snart
får vi förhoppningsvis träffa
våra nära och kära igen och
ge den där kramen som vi har
sparat så länge.

Vårljuset är verkligen härligt och extra efterlängtat i år. Men på samma sätt
som vi alltid noterar att fönstren behöver putsas, kan våra ansikten också
behöva fräschas upp och få ny lyster. Jag har därför lagt många fina
erbjudanden i påskägget i år, både för ansikte och kropp och jag hoppas att
något ska passa just dig.
Glöm inte att titta igenom våra erbjudanden! Passa på att unna dig något
extra, det är du värd!
Och tappa inte modet, snart kommer bättre tider!
Min personal och jag önskar dig en riktigt Glad Påsk!
Dr Victor Garcia

20 % rabatt under april och maj!
I år har vi extra många
erbjudanden i påskägget!
Om du väljer att göra någon av
behandlingarna nedan senast
under maj månad får du 20 %
rabatt på våra ordinarie priser!

V Soft Lift - Trådlyft
Det snälla ansiktslyftet som ger ett lätt mekaniskt lyft direkt efter
behandlingen, men som även ökar kollagenproduktionen över tid. 2-3
månader efter behandlingen ser du resultatet, huden har stramats upp och

blivit fylligare. Lystern i huden har också ökat och resultatet kan hålla i sig
under flera år, beroende på individuella förutsättningar och livsstil. Dr Garcia
har längst erfarenhet av trådlyft i Stockholm och kan behandla ansikte,
käklinje och hals.
Injektioner
Fillers använder vi för framförallt för att fylla ut rynkor, bygga upp kinder och
definiera läppkonturen eller för att göra mungiporna lite
gladare. Muskelavslappnande medel används t. ex. för att få bort
bekymmersrynkan mellan ögonbrynen, släta ut vecken i pannan eller minska
”solstrålarna” runt ögonen.
Coolsculpting - fettreducering med kyla
Har det blivit lite för mycket chips och TV-serier under pandemin? Och plötsligt
från ingenstans är den bara där, den extra "volangen" där det tidigare fanns
en midja? Men ingen anledning till panik, lokala fettdepåer reduceras
permanent och utan kirurgi med Coolsculpting. Om du gör din behandling nu
kan du se resultat till sommaren!
Infuzion
Vill du ha en fräschare hud men är rädd för nålar? Då är detta behandlingen
för dig! 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.
Microneedling
Med hjälp av mikronålar gör man mycket små kanaler genom huden samtidigt
som man för ner ett serum med hyaluronsyra och näringsämnen i huden.
Behandlingen behandlar effektivt åldrad och solskadad hud, ärr, rynkor och
bristningar i ansiktet och på halsen, dekolletaget och på händerna.
AWT mot celluliter
Vissa säger "skrattgropar", men de allra flesta som är drabbade ser inget roligt
alls i dessa ojämnheter på låren. Särskilt inte när det närmar sig badsäsong.
Men AWT mot celluliter hjälper, efter ca 8 behandlingar kan du se en tydlig
förbättring. Behandlingen kan göras 1-2 ggr/vecka.

Laserbehandling mot nagelsvamp
Det är hög tid att se över sina fötter
inför sommaren. Många av våra
kunder söker för problem med
nagelsvamp och det är verkligen
viktigt att sköta om fötterna. De ska
bära oss genom hela livet i både
medgång och motgång.
Jag är stolt över vår framgångsrika laserbehandling mot nagelsvamp och vi
har många tacksamma patienter som blivit fria från mångåriga besvär.
Enstaka patienter vill ha en garanti att behandlingen har effekt, och då frågar

jag dem om de kan garantera att de kommer att göra vad som krävs av dem
för att förhindra återinfektion.
Nagelsvamp är en kronisk åkomma och det långsiktiga resultatet efter
laserbehandlingen beror mycket på hur du själv sköter dina fötter. Vi lämnar
därför alltid en detaljerad instruktion om hur fötterna ska skötas. Följer man
dessa instruktioner ökar sannolikheten att svampen inte återkommer.

Hjälp, vilken behandling ska jag välja?
Som kund är det inte alltid lätt att veta vilken
behandling som passar bäst och du kanske
känner dig helt förvirrad av alla alternativ.
Du är alltid välkommen att boka en
konsultation hos Dr Garcia. Under det
besöket kan ni i lugn och ro diskutera
olika alternativ och du kan gå hem och
fundera innan du bestämmer dig. Priset för
konsultationen är 500 kr (för nagelsvamp
350 kr), och hela beloppet dras av när du
köper din behandling.

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.

Vi på Vasa Läkarmottagning önskar dig en Glad Påsk!

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

