Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...
Hösten är här och vi kan kan
konstatera att hälso- och
sjukvårdspersonalen har gjort en
fantastisk prestation som vaccinerat
större delen av den vuxna
befolkningen på kort tid!
Efterfrågan på estetiska
behandlingar har varit stor under
senaste året trots covidpandemin –
eller kanske till stor del på grund av
den.

Många har jobbat hemifrån och haft arbetsmöten via datorn, och på så sätt
blivit mer uppmärksamma på sina egna skavanker och ålderstecken. Och nu
när vi börjar umgås igen vill vi se utvilade och fräscha ut. Vi har framförallt
märkt att intresset för våra trådlyft har ökat och jag har nu arbetat fram en
meny av olika typer av lyft beroende på ålder och önskemål. Läs mer om
detta längre ner i brevet! Där finns också en länk till Mediceras intervju där jag
berättar om de nya trådlyften.
Den nya lagen om estetiska behandlingar stärker skyddet för kunden och du
kan själv minska risken för skador eller andra problem genom att enbart välja
behandlare som är legitimerad sjukvårdspersonal. Fråga efter
legitimationsbeviset om det inte finns framme och se till att du får ett
kassakvitto som visar att verksamheten är känd av Skatteverket. Tänk på att
aldrig swisha betalning utan kvitto!
Nu när vi så smått börjar umgås med våra nära och kära igen efter alla
pandemirestriktioner, är det viktigt att vi håller i våra nya vanor! Vi kanske inte
behöver krama alla alltid och vi kan tänka på att hålla lite extra distans till
personer som vi inte känner. Det gäller också att fortsätta att tvätta händerna
ofta och noggrannt och att undvika att peta sig i ansiktet. Genom att följa
dessa enkla råd kan vi alla se fram emot en friskare höst och kanske slippa
smittas av förkylningar och maginfluensor!
Min personal och jag önskar dig en fortsatt fin höst!
Dr Victor Garcia

Nytt om trådlyft!
Intresset för V Soft Lift - trådlyft har ökat
under senare tid!
Inte så konstigt kanske, det går snabbt och
har kort återhämtningstid. Du får
bedövning men slipper narkos. Det finns
ingen risk att resultatet blir onaturligt.

Viss förbättring syns direkt efter behandlingen men eftersom slutresultatet
sker gradvis inom några månader, är det ingen som riktigt kan se vad du har
gjort. Annat än att du ser yngre och fräschare ut förstås! Din hy får mer lyster
och blir fastare helt enkelt. Som med alla estetiska behandlingar gäller det att
förbättra utan att förändra för mycket!
Dr Garcia som har längst erfarenhet i Stockholm av trådlyft och även utbildar
andra behandlare i metoden, har nu utarbetat en meny för olika typer av
trådlyft. Vissa trådar lyfter mer och andra är viktigare för att stimulera
kollagenbildingen. Och eftersom vi har kunder i olika åldrar som kommer till
oss, kan vi inte behandla alla efter samma schema. Den yngre kunden
behöver kanske inte samma lyft som den äldre, men kan ändå behöva
förbättra hudkvaliteten.
Därför erbjuder vi nu olika typer av lyft beroende på ålder och önskemål
och nu under hösten har vi 20% rabatt på dessa behandlingar!
Vilket alternativ passar dig?
Mini lift:
Kinder och käklinje (passar 35-45 år).
Kampanjerbjudande inkl. 20% rabatt 12000-15000 kr

Mid lift:
Kinder, käklinje, nasolabialveck och marionettlinjer (45-50 år).
Kampanjerbjudande inkl. 20% rabatt 15000-18000 kr

Medium lift:
Kinder, käklinje, nasolabialveck, marionettlinjer och haka (50 - 55 år).
Kampanjerbjudande inkl. 20% rabatt 18000-22000 kr

Big lift:
Kinder, käklinje, nasolabialveck, marionettlinjer, haka och hals (60 år och
över).
Kampanjerbjudande inkl. 20% rabatt från 22000 kr

Innan behandling diskuterar vi alltid
tillsammans under en konsultation vad
som blir bäst i just ditt fall.
Vid behov kombineras trådlyft med fillers
eller muskelavslappnande medel för
bästa resultat. Även här gäller
kampanjerbjudandet med 20% rabatt
när det görs tillsammans med trådlyft.

Innan ett trådlyft gör Dr Garcia alltid ett
individuellt behandlingsschema.

Bra höst- och vinterbehandlingar!

Före och efter IPL-behandling

IPL och fraktionerad laserpeeling är passande behandlingar att göra
under vinterhalvåret för dig som vill fräscha upp huden, minska
solskador, reducera pigmentfläckar eller minska akne.
Coolsculpting - fettreducering med kyla
(passar för envisa fettdepåer), går bra att
göra året runt! Men vill du ha resultat
redan till nyår är det hög tid att boka tid
för behandling!

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 härlig 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

