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Erbjudande från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Nu erbjuder vi laserpeeling och IPL till vårt
lägsta pris någonsin, så passa på att ge
dig själv något extra!

Vi bjuder dessutom på något extra och
spännande om du köper två laserpeeling-
eller IPL-behandlingar!

Läs mer om våra behandlingar och erbjudanden nedan. Boka gärna en
konsultation hos mig om du är osäker, så kan vi tillsammans diskutera vilken
behandling som passar bäst i just ditt fall.

Varmt välkommen!

Dr Victor Garcia

Laserpeeling

Stör du dig på pigmenteringar, ärrvävnad, rynkig eller
solskadad hud?
Då kan laserpeeling vara behandlingen för dig! Behandlingen stimulerar
produktionen av nytt kollagen och elastin, vilket ger en frisk och ny vävnad
som förbättrar hudens struktur.

Direkt efter behandlingen, som tar ca 60
minuter, blir huden rodnad och kan svida och
strama lite. Efter några dagar kan huden
fjälla lätt och kännas torr och då är det bra
att lägga på ansiktsmasker som innehåller
mycket fukt.

Om du inte har möjlighet att vara hemma
från jobbet går det även bra att göra en "light
peeling" som ger mindre rodnad och
fjällning.



Före och efter IPL (pigmentfläckar) Före och efter IPL (kärl)

Under hösten erbjuder vi laserpeeling ansikte för 4500 kr! (Ord.
pris 6500 kr.)

Vid köp av två behandlingar bjuder vi dessutom på en
ansiktsbehandling (skinbooster) med Infuzion! (Värde 1800 kr.)

Hudföryngring med IPL

IPL (Intensivt Pulserat Ljus), kan användas för hudföryngring, för att
minska pigmentfläckar, kärl, stora porer och akne.

Vid behandlingen överförs ljuspulser via en glasprisma och det kan kännas
som en liten snärt i huden. Efter behandlingen är huden lite rosig men det
lägger sig snabbt och man behöver inte vara hemma från jobbet. Vi
rekommenderar minst två behandlingar med några veckors mellanrum. 

Under hösten erbjuder vi: 

IPL ansikte för 2000 kr! (Ord. pris 2500 kr.)

IPL ansikte + hals för 3000 kr! (Ord.pris 3500 kr.) 

IPL ansikte + hals + dekolletage för 4500 kr! (Ord. pris 5500 kr.)

Vi bjuder dessutom på en ansiktsmask efter varje behandling!

Vad är Infuzion?

Infuzion är en skinbooster (utan nålar!) som passar utmärkt att göra i
anslutning till en laserpeeling eller IPL för att ytterligare förbättra resultatet. Via
en speciell roller och med hjälp av svag ström förs hyaluronsyra ner i huden.
Resultatet blir en fuktmättad hud med mer lyster.

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 fortsatt fin 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.

Här hittar du våra ordinarie priser

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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