
Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Nu är det
adventstid och vi
längtar till jul- och
nyårshelgerna när
vi får träffa släkt
och vänner. Många
passar på att även
ta några extra
dagars välbehövd
ledighet.

Covidpandemin fortsätter att göra livet besvärligt. Hos oss behöver du inte
vara orolig. Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommen dationer.
Våra kunder har alltid en bokad tid och det är sällan mer än en eller två
personer i väntrummet. Där finns också handsprit så att du kan sprita
händerna.

Jag kommer att vara i Spanien över jul och nyårshelgerna. Kliniken kommer
dock att vara öppen i mellan dagarna för dem som har bokat tid för
behandlingar då.

Och redan före jul vänder mörkret och vi börjar gå mot ljusare tider…

Min personal och jag önskar dig en härlig december och God Jul och Gott
Nytt År! På återseende nästa år!

Dr Victor Garcia

Behandla din trötta vinterhud!

Så här års besväras de flesta av torr och fnasig hud. Torr hud producerar
mindre fett och fukten dunstar lättare bort. Det är därför viktigt att vårda huden
noga. Den behöver både fukt och fett, och det finns flera sätt att fräscha upp
huden effektivt och samtidigt på ett skonsamt sätt.

Skinboosters är bra ansiktsbehandlingar för trött hud och för att ge den extra
näring. Skinboosters innebär att ett serum med hyaluronsyra och närings -
ämnen förs in i huden med hjälp av svag ström och en roller. Tunnare linjer
minskar och huden får en jämnare och finare yta med lyster.

Peeling är effektivt för att ta bort orenheter och det yttersta hudskiktet så att
hudprodukter kan nå djupare ner i huden. En mild kemisk peeling brukar
kräva 6-8 behandlingar medan laserpeeling i regel kräver 2-4 behandlingar.

http://vasalakarmottagning.se/


Under december - januari får du 20 % rabatt på laserpeeling!

Under den mörka årstiden är det också ett bra tillfälle att föryngra huden med
IPL (Intense Pulsed Light). Minst två behandlingar med 2-3 veckors
mellanrum brukar behövas för bra resultat.

Under december - januari får du 20 % rabatt på IPL!

Fortsatt stort intresse för trådlyft!

Börja det nya året med ett trådlyft (V
Soft Lift) som ger dig ett yngre och
piggare utseende! Trådlyft är det mest
effektiva och skonsamma sättet att
föryngra utseendet – och utan
operation. Som vi skrev i förra
nyhetsbrevet kan Vasa Läkar -
mottagning erbjuda olika typer av lyft
beroende på ålder och önskemål. 

Mini lift: lyft av kinder och käklinje (passar 35 – 45 år)

Mid lift: lyft av kinder, käklinje, nasolabialveck och marionettlinjer
 (45 – 50 år)

Medium lift: lyft av kinder, käklinje, nasolabialveck, marionettlinjer och
haka (50 – 55 år)

Big lift: lyft av kinder, käklinje, nasolabialveck, marionettlinjer, haka och
hals (60 år och över)

Trådlyft görs i lokalbedövning, går snabbt och har kort återhämtningstid. Du
får ett naturligt resultat och en förbättring syns direkt efter behandlingen och
förbättras gradvis under några månader. Därför är det bara du som vet vad du
har gjort, medan omgivningen tycker att du ser yngre ut och utvilad! Huden får
mer lyster och blir fastare.

Vilket alternativ passar dig?

Under december - januari får du 20 % rabatt på
alla trådlyft!

Här kan du se när Dr Garcia gör ett trådlyft
(Medicera TV)
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Pröva SmoothEye!

Nu kan Vasa Läkarmottagning erbjuda dig en behandling som är speciellt
utformad för att strama upp huden omkring ögonen och göra den fastare och
fylligare på samma gång! SmoothEye är en säker och effektiv behandling för
att minska rynkor, påsar under ögonen och hängande ögonlock.

https://medicera.se/medicera-tv/category/3
https://medicera.se/medicera-tv/category/3


SmoothEye är en laserbehandling som ger värme i kombination med en ytlig
peeling av hudytan. Behandlingen stimulerar kollagenbildningen och ger en
fastare hud runt ögonen. De flesta kan göra SmoothEye-behandlingen oavsett
hudtyp. Behandlingen passar för dig som vill fräscha och strama upp huden
runt ögonen utan kirurgi eller sprutor.

Före behandlingen bedövas området runt ögonen med salva. Ögat skyddas
under hela behandlingen. Samtidigt som huden behandlas med laser blåser vi
kall luft för att minska värmekänslan, och de flesta upplever bara en svag
värmande och stickande känsla under behandlingen. SmoothEye är en
mycket säker behandlingsmetod och du kan leva som vanligt efteråt. Mindre
svullnad och rodnad kan förekomma i 3-5 dagar.

Efter några behandlingar förbättras fina linjer, stramhet och elasticitet. Slutligt
resultat uppnås 3-6 månader efter sista behandling. SmoothEye minskar fina
linjer och rynkor, lätt hängande ögonlock, mörka ringar och påsar under
ögonen samt ger en uppstramning av huden runt ögonen.

Vi rekommenderar 3-5 behandlingar i kur med en månads mellanrum för
bästa resultat. Uppföljningsbehandlingar för att bibehålla eller förbättra
resultatet kan göras 1-2 gånger per år om man så önskar.

Till vänster före behandling och till höger efter SmoothEye-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 God Jul och ett
Gott Nytt År!



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


