Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...
Välkommen tillbaka till stan!
Vilken härlig sommar vi har i år!
Den är så mycket bättre än förra
årets tack vare vaccinationerna.
Förra året vid denna tid var
covidinfektionen på nedgång i
Sverige, och då hoppades vi på en
snabb normalisering. Nu blev det
inte så utan antalet sjuka och
döda steg under hösten och höll i
sig under våren.
Det har varit tungt att inte kunna träffa vänner och anhöriga, men efter två
vaccindoser kan vi åter börja leva någorlunda normalt även om vi förstås
fortsätter att vara försiktiga i våra sociala kontakter.
Även denna sommar har jag njutit av min trädgård i södra Skåne. Det har varit
rejält varmt och torrt, med kraftiga regn då och då som vattnat jorden. Jag tror
inte att trädgården någonsin tidigare har varit så vacker som just denna
sommar, men det beror kanske också på att pandemin fått mig att uppskatta
den vardagliga skönheten omkring mig ännu mer.
Jag har också hunnit med en vecka i våningen utanför Malaga i slutet av juli.
Det var första gången sedan i september i fjol som jag kunde åka dit. Allt var
OK tack och lov, och efter en storstädning kunde vi njuta av sol, bad och god
mat och dryck. Så jag har laddat batterierna inför sensommarens och höstens
arbete!
Och nu är jag tillbaka i arbete igen. Riksdagen beslutade i maj om den nya
lagen om estetiska behandlingar. Syftet är att stärka skyddet för patienten.
Estetiska kirurgiska ingrepp får nu endast utföras av legitimerad läkare eller
tandläkare med specialistkompetens inom området och estetiska
injektionsbehandlingar får endast ges av legitimerad läkare, tandläkare eller
sjuksköterska. Behandlingar får inte heller utföras på någon under 18 år.
Patienten ska ges muntlig och skriftlig information om behandlingen och
eventuella risker. Verksamheten ska ha patientförsäkring och stå under tillsyn
av Inspektionen för vård och omsorg. De nya reglerna är efterlängtade av alla
seriösa utövare och kommer förhoppningsvis att sanera branschen och
därmed öka säkerheten för patienterna.
Många av er har säkert har njutit av avkopplande bad och solning i sommar,
och en del har säkert stekt sig i solen med eller utan solskydd. Kom ihåg att

huden får solskador även om man inte bränner sig, till exempel rynkor, tunna
linjer, minskad hudelasticitet och pigmentfläckar. Alla pigmentförändringar ska
bedömas av läkare innan någon behandling ges, detta för att kunna utesluta
elakartade hudförändringar.
Hösten och vintern är rätt tid att reparera solskadorna och fräscha upp huden.
För dem som 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.
Nedan berättar jag om några av våra behandlingar och specialerbjudanden
för hösten. Välkommen att pröva på!
Min personal och jag önskar dig en skön fortsättning på sommaren och en
riktigt fin höst!
Dr Victor Garcia

Behandla nagelsvampen!
Mitt behandlingsprogram för att minska
problemen med denna vanliga åkomma har
hjälpt många, både unga och äldre, som
kommit till oss för att behandla nagelsvamp
på fingrar och/eller tår. Laserbehandlingen är
det effektivaste och skonsammaste sättet att
behandla nagelsvamp.
Det långsiktiga behandlingsresultatet beror mycket på hur du själv sköter dina
fötter. Efter avslutad behandling är det viktigt att följa våra rekommendationer
för att minska risken för att nagelsvampen kommer tillbaka. Här är några av
våra råd:
Torka fötterna noggrant efter tvätt. Ett vanligt tecken på fotsvamp är att huden
på fotsulorna och mellan tårna blir flagnar. Om du drabbas av fotsvamp,
behandla den snarast så att inte svampen sprids till naglarna. Svampen
fastnar lättare i torr hud och kan då spridas vidare till naglarna. Smörj därför
fötterna regelbundet med mjukgörande fotkräm. Gå på fotvård regelbundet
om du inte själv kan sköta fötterna. Svampen överlever temperatur upp till 40
grader och använd därför 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 Pevarylpuder. Använd luftiga skor om du har
anlag för fotsvett. Släng gamla tofflor och gymnastikskor.
Under hösten sänker vi priset på vårt
speciella fotsalt till 300 kr per förpackning!
Det räcker till 30 fotbad.

Ansikts- och halslyft med trådar

Vi har längst erfarenhet i Stockholm av denna fantastiska behandling för att
lyfta och öka hudens elasticitet utan narkos eller konvalescens. Behandlingen
tar cirka 60 min och innebär att nedbrytbara trådar förs in under huden efter
lokalbedövning. En del trådar ger ett mekaniskt lyft medan andra stimulerar
kollagenbildning. Du ser direkt en förbättring och det slutliga resultatet
kommer efter cirka två månader. Då märker du att huden blivit fastare och har
en bättre lyster.
Resultatet efter en V Soft Lift-behandling håller normalt i sig i cirka 24
månader, men ålder och livsstil kan påverka hållbarheten. Vid exempelvis
rökning, överdrivet solande eller mycket intensiv träning kan hållbarheten
förkortas. Om man gör en ”touch up” cirka 9 månader efter behandlingen så
ökar hållbarheten avsevärt. Boka tid för en konsultation så diskuterar vi vad
som blir bäst i ditt fall.
Vi erbjuder 20 % rabatt på trådlyft under hösten!

Laserpeeling och hudförbättring med IPL
Laserpeeling är en effektiv
och smärtfri behandling
som gör solskadad och
åldrad hud jämnare och
minskar rynkor,
pigmenteringar och ärr. Med
laser minskar vi också fina
linjer och rynkor genom att
behandla och föryngra den
omgivande huden.
Jag gör behandlingen som tar 30-60 min. Under behandlingen kyls huden
med kall luft för att det inte ska kännas. Direkt efter behandlingen är huden
rodnad och kan svida lite. Jag skickar därför med produkter att använda
hemma under de närmaste dagarna efter behandlingen, för att huden snabbt
ska återhämta sig. Man kan välja att göra behandlingen med olika styrka,
beroende på hur länge man kan vara hemma från jobbet (på grund av
hudrodnaden). Gör man en ”light-behandling” kan man oftast jobba dagen
därpå. Rodnaden lägger sig snabbt och efter några dagar kan huden fjälla lätt
och kännas torr. Man kan då med fördel använda fuktmasker. Om man vill
göra ytterligare behandling, kan man göra denna efter ca 1 månad.
Vi erbjuder 20 % rabatt på laserpeelingar under hösten!
IPL (intensivt pulserat ljus) är en populär behandling för att hudföryngra
till exempel ansikte, händer eller dekolletage.
IPL kan även minska oönskad hårväxt, kärl, eller behandla pigmentfläckar,
stora porer och aktiv akne. Vid behandlingen läggs en kall gel på huden och
huden belyses med ljuspulser. Det 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 jag att man gör minst två behandlingar (beroende på
individuella förutsättningar) med 3-4 veckors mellanrum.
Vi erbjuder 20 % rabatt på IPL 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!
Infuzion är en behandling för att föra in skinbooster i huden i ansiktet och i
dekolletaget. Ett serum innehållande hyaluronsyra, mineraler och vitaminer
förs in i huden med hjälp av svag ström och en patenterad roller.
Behandlingen är snabb, utan nålstick och smärtfri. Den återfuktar huden, ger
den lyster igen och bidrar till att minska fina linjer och rynkor.

Coolsculpting
Har du putmage,
bilringar eller
dubbelhaka? Lösningen
heter CoolSculpting
som innebär
fettminskning utan
kirurgi!
CoolSculpting avlägsnar underhudsfett permanent och utan konvalescens.
Fettceller är känsligare för kyla än andra celler och de kyls ner under
kontrollerade former. Resultatet blir att fettcellerna dör genom naturlig celldöd,
medan annan vävnad såsom hud, nerver och muskler inte påverkas
alls. Precis som vid en kirurgisk fettsugning är resultatet permanent eftersom
cellerna inte bara tömts på sitt innehåll, utan dött och rensats ut ur
kroppen. Behandlingen tar 30-60 minuter och 20-40 procent av fettet
försvinner permanent. Efter endast en behandling börjar resultatet att märkas
och efter 2-3 månader kan du se slutresultatet. Du kan träna eller arbeta
direkt efter behandlingen.
Vi erbjuder 20 % rabatt på CoolSculpting under hösten!

Välkommen att boka tid för konsultation eller
behandling! Tel.nr till vår bokningstjänst är 08-411 21 06.
Vi på Vasa Läkarmottagning önskar dig en skön fortsättning
på sommaren och en fin höst!

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.

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

