Tjänster och behandlingar

PRP - Platelet Rich Plasma
PRP - Platelet Rich Plasma, även känd som Dracula- eller
Vampyrbehandling. Blodplätt rik plasma är en bioföryngrande cellteknik
där tillväxtfaktorerna i våra blodplättar stimulerar cellförnyelse och
produktion av kollagen och elastiska fibrer i huden samt hårfolliklars
uppbyggnad. Det alltså en helt naturlig behandling utan biverkningar där
man använder kundens egna kropp för att föryngra sig själv.

Hur fungerar det?
Blodet innehåller plasma, röda blodkroppar, vita blodkroppar och
blodplättar. Trombocyter (blodplättar) är små skivformiga celler med en

livslängd på ca 7-10 dagar. Under läkningsprocessen släpper
blodplättarna ut tillväxtfaktorer som stimulerar läkningsprocessen.
Tillväxtfaktorer hjälper kroppen att reparera sig själv genom att stimulera
cellerna att regenerera ny vävnad och stimulerar därmed hudens
cellföryngring, produktion av kollagen och elastiska fiber. Resultatet är en
föryngrande effekt på hud och/eller hårbotten och en märkbart
ungdomligare, slätare och mer elastisk hud. Genom att injicera kundens
egna blod anses behandlingen vara ett naturligare alternativ till fillers.

Vilka områden kan man behandla?









Ögonområdet
Hela ansiktet
Hals
Käklinjen
Bröst och dekolletage
Händer och armar
Hårbotten
Eventuellt andra problemområden, kontakta mig gärna för ev en
bedömning

Varför välja prp?









Rynkor och fina linjer som på överläpp, panna, kråksparkar mf.
Slapp hud ansikte, hals och dekolletage.
Håravfall.
Reducering av ärr, exempelvis akne.
Slätare hy.
Jämnare pigment.
Mer lyster.
Påskyndad läkningsprocess.

Fördelar
Naturlig behandling fri från läkemedel och kemikalier
• Väldigt liten risk för allergisk reaktion
• Resultat som förbättras med tiden (att jämföra med filler som avtar och
bryts ner av kroppen)
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• Friskare och ungdomligare hud på ett naturligt sätt

Kontraindiktioner
• Personer med mycket lågt antal blodplättar
• Personer med svår anemi
• Hudinfektion vid injektionsstället

Alla är vi olika och har olika förutsättningar. Vi vill att du som kund ska bli
nöjd med din behandling hos oss. Realistiska förväntningar inför en
behandling med PRP är viktigt för att nå ett bra resultat. För bästa resultat
vill vi därför träffa dig för en kostnadsfri konsultation inför en behandling
med PRP. Vi ger dig då en rekommendation på antal behandlingstillfällen
och vad som går att göra med PRP. Dessutom kan du få
rekommendationer på hudvårdsprodukter och andra behandlingar som
kan passa i kombination med PRP för att nå ett optimalt resultat.

Upplevelse efter en behandling
Efter en behandling av prp kan man uppleva att man får en mild svullnad
på behandlingsområdet. Pirrningar och små blåmärken kan uppkomma,
men avtar igen inom kort tid.
Du ska helst avstå från fysisk aktivitet 24 timmar efter
behandling. Resultatet du ser efter behandlingen med PRP är individuellt.
Successivt kommer resultatet synas och jag rekommenderar att man gör
behandlingen mellan 1-3 gånger för att få ett fint resultat.
Full förnyelse av kollagen tar upp till tre månader. Resultatet varar upp till
18 månader, genom att kontinuerligt upprepa behandlingen säkerställer
man att man

Hur många behandlingar behövs?
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Hur många behandlingar som krävs för att uppnå önskar resultat varierar
beroende på vilket område som behandlas och utgångsläget. Det
vanligaste är att genomgå 1-3 behandlingar / år. Boka gärna en
konsultation för att komma överens om önskemål och rekommendation
kring behandlingsupplägg.

Fillers och skinboosters för läppförstoring mot rynkor och fina linjer
FILLERS OCH SKINBOOSTERS FÖR LÄPPFÖRSTORING OCH
ANSIKTESKONTURERING MOT RYNKOR, LINJER OCH ÄRR MED HJÄLP AV
HYALURONSYRA. HYALURONSYRA ÄR EN KROPPSEGEN SOCKERMOLEKYL
SOM FINNS NATURLIGT BÅDE I HUDEN OCH I BROSKET, OCH ÄVEN I
LEDVÄTSKA, BENHINNEVÄVNAD, ÖGON OCH I NAVELSTRÄNGEN. DEN
TILLVERKAS AV KROPPEN ÄNDÅ FRÅN FÖDELSEN, MEN
PRODUKTIONEN AVTAR MED ÅREN. DÄRAV ÄR HYALURONSYRA ETT
BRA KOMPLEMENT FÖR ATT FYLLA UT DEN ÅLDRANDE HUDEN.
DEN HÄR MINSKADE PRODUKTIONEN, OCH FÖRSTÅS ÄVEN MINSKADE
MÄNGDEN HYALURONSYRA I KROPPEN, LEDER TILL ÖKAD TORRHET I
HUDEN, SLAPPARE HUD, FINA LINJER, RYNKOR OCH HÄNGIG HUD –
ALLT DET DÄR SOM VI MED ALLSKÖNS KRÄMER OCH BEHANDLINGAR
FÖRSÖKER HÅLLA STÅNGEN.
BEHANDLING AV RYNKOR HAR EN FÖRYNGRANDE EFFEKT OCH MED FILLERS
SER DET HELT NATURLIGT UT. RYNKOR UPPSTÅR NÄR HUDEN FÖRLORAR
ELASTICITET OCH VOLYM, MED ETT SAMBAND AV TYNGDKRAFTENS VERKAN
PÅ HUDEN OCH MIMIK. DET GÖR DÅ ATT MAN KAN SE ÄLDRE UT. MED EN
RYNKBEHANDLING MED FILLERS KAN VI SNABBT OCH ENKELT FÅ HUDEN ATT
SE YNGRE, FRÄSCHARE OCH SLÄTARE UT MED TYDLIGARE KONTURER. VI
"PAUSAR" ÅLDRANDET.
Vad är Fillers och skinboosters?
Fillers/skinboosters är ett samlingsnamn för alla gelpreparat som består av
hyaluoronsyra. Det är en injektionsbehandling där man fyller ut rynkor och
veck, ger volym eller ger tydligare ansiktsdrag och vitalisering av huden.
Fillers är en mycket populär estetisk behandling eftersom det ger
omedelbart resultat. Det innebär låg risk och mycket begränsad
konvalescens. Produkten är icke-permanenta vilket betyder att ämnet
bryst ner med tiden och som tillslut försvinner helt. Resultatet håller oftast 612 månader och ibland längre. Man brukar rekommendera att fylla på
innan allt har gått ut för större effekt och hållbarhet, allt emellan 4-12
månader.
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Man behandlar rynkor med fillers/skinboosters som glabella (argrynkan),
sura mungipor, nasolabialveck (linjen mellan näsvinge och mungipa),
skrattlinjer, haka och kråksparkar.

Ansiktskonturering innebär att man på djupet injekterar fillers för att öka
volym till kindben, haka, käklinje, trötta ögon sk. Tear Trough, tinningar och
näskonturering.

Efter behandling
Man kan se en rodnad och svullnad och i sällsynta fall får man små
blåmärken som kan behöva sminkas över. Under ett par dagar kan
området kännas svullet och ömt, men som avtar och mjuknar upp mellan
1-2 veckor.
Du får inte röra området eller ha på någon produkt på 6 timmar. Du ska
inte arbeta med hemmavårds produkter som innehåller aha-syror på
området på 4 dagar. Du får inte sola, bada eller träna på 24 timmar.

Du skall inte ha någon infektion i kroppen när du kommer för din
behandling. Huden i det området som skall behandlas skall vara hel och
får inte vara uppretad. Har du några sjukdomar eller tar någon medicin,
vänligen meddela det innan eller i samband med din bokning. Lika gäller
vid om du är gravid eller ammar. För att minimera risken för eventuella
blåmärken vid injektionsstället rekommenderar vi att du undviker
läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (Treo och Magnecyl), NSAIDpreparat (Ipren). Undvik även kosttillskott såsom Omega 3,6, Rosenrot och
E-vitamin ca 14 dagar före behandling.

Bild revolax
Fransförlängning
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Det finns olika metoder att välja när du vill göra fransförlängning hos oss;
dvs singelfransar, volymfransar och megavolym.
Singelfransar består av endast en (oftast lite tjockare och längre frans än
din egen) som man fäster en efter en på ens egna naturliga frans. Detta
ger ett mer naturligt utseende men som ändå ger en ”mascara-känsla”.
Volymfransar är när man sätter ihop flera (ofta mellan 2-5 fransar i ett
knippe) som man sedan fäster på den naturliga fransen. Man får då ett
fylligare resultat och mer volym. Volymfransar har idag blivit allt mer
populär bland folket och används allt mer.
Megavolym, ca 6-10 fransar i ett knippe som ger en dramatisk look
tillsammans med mycket volym. Också en metod som börjar bli allt mer
populär.
Trådning

Trådning/Threading är en tusen år gammal tradition som härstammar från
Persien. Det är en metod för att ta bort generande hårväxt hos både
kvinnor och män. Det är en väl rekommenderad teknik, som kan göras på
alla ställen där man har hår, vanligast är att man gör threading i ansiktet – t
ex för formning av bryn, borttagning av fjun/hår på hakan, överläppen eller
hela ansiktet. I Sverige blir det allt mer idag populärt att använda denna
metod.
Trådning i ansiktet tar inte bara bort fjun eller hårväxt utan stimulerar även
blodcirkulationen i ansiktet. Det fungerar som en peeling och har en
föryngrande effekt som gör att man får mindre rynkor. Dessutom så sitter
make-up bättre och man får en bättre och jämnare solbränna.

FÖRDELAR MED TRÅDNING JÄMFÖRT MED RAKNING, NOPPRING OCH VAXNING:


Till skillnad från rakning, noppning och vaxning som kan skada små kärl ger trådning ett
jämnare resultat. I och med att håret dras från roten blir resultatet mer varaktigt än rakning
och efterlämnar en mjuk och len yta.
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Trådning passar alla, även de med väldigt känslig hy. En viss rodnad kan uppkomma efter
behandlingen i och med att den sätter igång blodcirkulationen och syresätter huden vilket det
leder till en friskare hy.



Trådning avlägsnar hela hårstrået från roten utan att skada roten. Regelbunden trådning
leder till att håret växer långsammare.

Lashlift – även kallat permanent ögonfransböjning
Som det låter, så är lashlift en skonsammare metod att använda istället för
fransförlängning. Man gör så att man då böjer sina egna naturliga fransar
med hjälp av permanentväska. Man kan till det färga fransarna och även
lägga på en keratinbehandling som då gör att fransarna får en boost.
Lashliftens hållbarhet är allt ifrån mellan 6-12 veckor.
ATT TÄNKA PÅ INFÖR…



Du ska komma utan linser i ögonen eller ta ut dem före behandlingen
Kom helst utan smink kring ögonen, annars kom i god tid för att själv tvätta bort det

Första gången du gör LashLift hos oss utförs behandlingen enligt alla
grundförutsättningar och de rekommenderade behandlingsmetoderna. Detta är för
att säkerställa hur just dina fransar reagerar på vätskorna och hur böjen blir av den
storlek som rekommenderas till den längd på fransar som du har. Andra gången
kan man justera och ändra lite mer om resultatet inte blir det jag tror kan vara
maximalt på just dig.
ATT TÄNKA PÅ EFTER…

Undvik all form av Mascara och/eller rengöringsprodukter med olja 24-48 timmar
efter. Gnugga ej på fransarna och undvik varma duschar och definitivt bastubad.
Oljan och värme kan förstöra effekten av permanenten.
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