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Senaste nytt från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Välkommen tillbaka till stan!

Vilken härlig sommar vi har haft
och den är inte slut än! Jag
hoppas att ni har kunnat njuta och
ladda batterierna inför hösten. 

Även denna sommar har jag
tillbringat semestern på Costa del
Sol och i södra Skåne.
Trädgårdsar betet är ett härligt sätt
att varva ner och kampen mot
ogräset ger många tillfällen att
skingra tankarna. Nu är jag utvilad
och det är roligt att vara tillbaka
på jobbet igen.  

Sommar, sol och bad gör oss gott men sliter också en hel del på huden, även
om vi inte bränner oss. Rynkor, tunna linjer, minskad hudelasticitet och
pigmentfläckar är bara några exempel på vanliga solåkommor. Hösten är en
bra tid att ge huden extra omsorg och reparera solskador, eftersom man ska
undvika stark sol den närmaste tiden efter behandling.

För er som har solskador eller vill ge huden en uppfräschning rekommenderar
jag antingen behandling med IPL (intensivt pulserat ljus) eller laserpeeling av
huden. Två enklare alternativ för att ge trött hud bättre lyster är behandling
med infuzion och microneedling.

Läs mer nedan om några av våra behandlingar och specialerbjud anden för
hösten. Välkommen att pröva på!

Du kan själv kan boka tider genom att klicka på bokningsknappen nedan, här
via vår hemsida eller genom att ringa vår bokningstjänst, 08-411 21 06.

Hjärtliga hälsningar

Dr Victor Garcia
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Hudföryngring med IPL (intensivt pulserat ljus)

Vid IPL utsätts huden för
intensiva ljuspulser och
används ofta för
hudföryngring (skin
rejuvenation) av exempelvis
ansikte, händer eller
dekolletage. IPL kan även
användas för att minska
pigmentfläckar, oönskad
hårväxt, kärl, stora porer och
akne.

Före och efter IPL-behandling

Efter behandlingen kan huden vara lite rosig, men det lägger sig snabbt.

Jag rekommenderar minst två behandlingar med tre till fyra veckors
mellanrum för att få ett fint resultat. Något de flesta kanske inte tänker på är
att åldrandet syns tydligt på händerna. När man åldras får man ofta
pigmentfläckar på händerna och ådrorna blir synliga. De kan få ett yngre
utseende med IPL, fillers och skinboosters.

Under hösten erbjuder vi IPL-behandling med 20 % rabatt på priset! 

Laserpeeling

Laserpeeling gör solskadad och åldrad hud jämnare och minskar rynkor,
pigmenteringar och ärr. Behandlingen tar 30-60 minuter och direkt
efteråt blir huden något rodnad och kan svida lite. Rodnaden lägger sig
snabbt och efter några dagar kan huden fjälla lätt, kännas torr och
strama lite.

Det är bra att använda
ansiktsmasker med mycket fukt för
att huden ska återhämta sig
snabbare. En ny behandling kan
göras efter cirka en månad.

Vi erbjuder 20 % lägre pris på
dessa behandlingar under hösten!

Du får också hudvårdsprodukter med dig hem för att sköta huden efter
behandlingen. 



Coolsculpting

Ett enkelt sätt att
minska putmagen,
bilringarna eller
dubbelhakan är
CoolSculpting, som
innebär fettminskning
utan kirurgi.

CoolSculpting tar bort underhudsfett genom nedkylning av fettcellerna.
Behandlingen tar 30-60 minuter och efter 2-3 månader kan du se
slutresultatet. I genomsnitt försvinner 20-25 procent av fettet redan efter en
enda behandling. Du kan träna eller arbeta direkt efter behandlingen.

Vi erbjuder 20 % lägre pris på dessa behandlingar under hösten!

Infuzion och microneedling

Två enklare alternativ för att fräscha upp trött hud är behandling med
infuzion och microneedling.

Infuzion innebär att skinboosters 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. Vid microneedling gör mikronålar mycket små kanaler genom
huden, och för ner ett serum med hyaluronsyra och näringsämnen i huden.
Behandlingen stimulerar hudens tillväxt och produktionen av kollagen, och ger
huden ett jämnare och yngre utseende.

Ansikts- och halslyft med trådar

Intresset för trådlyft är fortsatt stort!

V Soft Lift är ett mjukare ansiktslyft
utan kirurgi och ett modernt och
säkert alternativ till plastikkirurgi. 

Behandlingen tar ca. 60 minuter och
innebär att nedbrytbara trådar förs in
under huden efter lokalbedövning.

En del trådar ger ett mekaniskt lyft medan andra stimulerar kollagenbildning.
Jag lyfter ansikte och hals med trådar och du ser en förbättring direkt efter
behandlingen och slutresultatet efter cirka två månader.



Vi erbjuder olika typer av lyft beroende på ålder och önskemål. Vilket
alternativ passar dig?

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)

Boka tid för en konsultation så diskuterar vi vad som blir bäst i ditt fall!

Ta hand om dina fötter!

Också dina fötter mår bra av lite extra omsorg
efter sommarens barfotaliv!

Ge dem fotbad, torka noggrant och smörj in
dem regelbundet med mjukgörande
fotkräm.Om du besväras av nagelsvamp är
laser det effektivaste och mest skonsamma
sättet att behandla nagelsvamp. 

Det långsiktiga behandlingsresultatet beror
mycket på hur du själv sköter dina fötter.

Efter avslutad behandling är det därför viktigt att följa våra rekommendationer
för att minska risken för att nagelsvampen kommer tillbaka. 

Ett vanligt tecken på fotsvamp är att huden på fotsulorna och mellan tårna
flagnar.

Om du drabbas av fotsvamp, behandla den snarast!

Eftersom svampen fastnar lättare i torr hud finns annars risk att den
sprids till naglarna.

Gå på fotvård regelbundet om du inte själv kan sköta fötterna. Svampen
överlever temperatur upp till 40 grader så använd därför helst 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 Pevaryl puder. Använd luftiga skor om du har anlag för
fotsvett och släng gamla tofflor och gymnastikskor.



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 trevlig 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. till vår bokningstjänst: 08-411 21 06
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