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Extraerbjudanden från Dr Victor Garcia med personal

Doktorn har ordet...

Hej och välkommen tillbaka till
vardagen efter alla helger! Jag hoppas
att du haft det skönt och kunnat
koppla av under jul- och
nyårsdagarna.

Själv har jag laddat batterierna i
Malaga med strålande sol och 20 - 25
grader. Solen var uppe kl. 8 och gick
ner kl. 19, och det var som att dra upp
en mental rullgardin när jag fick ta del
av det härliga ljuset.

Så nu har jag börjat arbeta igen och är redo för nya utmaningar. Som jag
skrev i mitt förra nyhetsbrev blir 2023 det sista året som jag driver Vasa
Läkarmottagning, innan jag går i pension. Då ska jag ägna mig åt mina
hobbies såsom resor, trädgårdsarbete, motion och mycket annat. Jag har haft
snart tretton fantastiska år i lokalerna på Sveavägen 76 och fått möta många
härliga patienter och kunder. Det är med ett visst vemod som jag börjar
planera för avvecklingen för att slutligen stänga kliniken i september 2023.
Samtidigt innebär det början på något nytt och spännande att äga sin tid och
kunna göra det jag vill när jag vill.

Jag börjar tömma varulagren under våren och kommer att erbjuda dig flera
behandlingar med oslagbart låga priser i nyhetsbreven framöver. Vi börjar
redan nu med extra låga priser på Coolsculpting, IPL och laserpeeling. Passa
på nu under vintern att göra dessa behandlingar. Billigare än så här hittar du
inte någon annanstans!

Mina medarbetare och jag önskar dig en god fortsättning på 2023!

Dr Victor Garcia

EXTRAERBJUDANDE Coolsculpting!
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Coolsculpting – fettreducering
med kyla – är en effektiv metod
för att permanent avlägsna fett
utan kniv eller konvalescens.
Fettcellerna som är känsliga
för kyla, kyls ner under
noggrant kontrollerade former
och dör. Annan vävnad såsom
hud, nerver och muskler
påverkas inte alls. 

Resultatet är permanent och
behandlingen tar 35 - 45
minuter per område/sida,
beroende på vilket område
som behandlas (vilken
applikator som används).

Före och efter Coolsculpting-behandling
("kärlekshandtag").

Redan efter ett par veckor kan du börja se att fettet minskar och efter 2 - 4
månader kan du se det slutgiltiga resultatet. I genomsnitt försvinner 20 – 25 %
av fettet efter en enda behandling. Vasa Läkarmottagning har den bästa och
effektivaste apparaten (Zeltiqs Coolsculpting) som ger bättre resultat än andra
på marknaden. 

Under januari - mars erbjuder vi 30 % rabatt på varje behandling!

EXTRAERBJUDANDE IPL och laserpeeling!

IPL (intensivt pulserat ljus) och
laserpeeling är två mycket effektiva
behandlingar för att få bort orenheter i
huden. Det yttersta hudskiktet tas bort, så
att hudprodukterna kan tränga längre ner i
huden. Pigmentfläckar reduceras också
effektivt.

Vi använder marknadens bästa apparater för våra behandlingar: Ellipse
Nordlys för IPL och Fotona XP-2 Focus för laserpeelingar.

Under januari - mars sänker vi våra låga priser ytterligare på IPL-
behandlingar och laserpeelingar!

 Erbjudande IPL:

2 behandlingar av ansikte för 3000 kr (ordinarie pris för 2
behandlingar: 5000 kr.)

2 behandlingar av ansikte + hals för 5000 kr (ordinarie pris för 2
behandlingar: 7000 kr.)

Vi bjuder dessutom på en ansiktsmask efter varje behandling!



Erbjudande Laser:

2 laserpeelingar av ansikte för 8000 kr
(ordinarie pris för 2 behandlingar: 13000 kr.)

Vi bjuder dessutom på en behandling med Infuzion skinbooster
(värde 1800 kr.).

Tips för att sköta dina fötter!

Många, både unga och äldre, kommer till oss för att behandla nagelsvamp på
fingrar och/eller tår. Vi ger en effektiv laserbehandling för att minska
problemen med denna kroniska åkomma. Efter laserbehandlingen är det
viktigt att sköta om fötterna och följa våra rekommendationer för att minska
risken för att nagelsvampen kommer tillbaka. Här är några råd:

Torka fötterna noggrant efter tvätt eller dusch och smörj in dem regelbundet
med mjukgörande fotkräm. Ett vanligt tecken på fotsvamp är att huden på
fotsulorna och mellan tårna blir mjölliknande och flagnar.

Om du drabbas av fotsvamp, behandla den genast så att inte svampen sprids
till naglarna. Svampen fastnar lättare i torr hud och kan då spridas vidare till
naglarna.

Hur dina fötter ser ut beror mycket
på hur du själv sköter dem. Ett bra
komplement till andra åtgärder är
fotbad en gång per vecka. Gå på
fotvård regelbundet om du inte
själv kan sköta fötterna.

Svampen överlever temperatur upp till 40 grader. 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. 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 god fortsättning
på det nya året!



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.nr till vår bokningstjänst: 08-411 21 06

You are receiving this newsletter since your are a customer or you have signed up on our newsletter. If you would
like to unsubscribe, click here.
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