
Kjære kunder, venner og tilfeldige andre! 
Novelaklinikken har nok engang noen spennende nyheter og tilbud å komme
med! Mange sliter med tunge øyelokk, poser under øynene og linjer i ansiktet,
ofte særlig rundt munnen. I dagens nyhetsbrev tar vi dere med på en liten reise inn
i laserens verden og viser hva man kan få gjort med enkle midler, skånsomt og
med et flott resultat.  Vi presenterer fraksjonert CO2 laser-behandlingen som alle
Novelaklinikkene nå har tilgjengelig. 

Noen har så tunge øyelokk at de ønsker å få de redusert en gang for alle. Med kun
lokalbedøvelse kan de nå fjernes av vår plastikkirurg, Dr. Carolin Freccero. Hun
jobber på Novelaklinikken Skøyen, med kort avstand til Skøyen togstasjon.

I februar ble Novelaklinikk-kjeden utvidet med to nye
klinikker: Drammensklinikken og Rogaland Laserklinikk i Stavanger. De drives
akkurat som tidligere med samme personell og priser, men vil med
sammenslåingen få et bredere tilbud av behandlinger, blant annet SmartLipo-
fettfjerning med laser.

På denne tiden av året er det ekstra godt med en god fuktighetskrem med aktive
ingredienser når huden er tørr og trenger litt kjærlighet og pleie.  Les hva vår
dyktige hudterapeut Unnur i Kristiansand skriver om Hydrating Crème fra ZO
Skin Health.

Ellers ønsker vi alle en spennende mars – ta godt vare på deg selv og alle rundt
deg!

  

Månedens behandling - Fraksjonert CO2-laser

Fraksjonert CO2-laser er det absolutt siste innen kosmetisk laserteknologi og
"fornyer" ansiktshuden ved kun én behandling. Den virker ved å sende et nettverk
av laserstråler ned i huden, tett i tett. På denne måten stimuleres bindevevet og
bidrar til at kollagenproduksjonen i huden øker. Behandlingen er spesielt mye
brukt mot tunge øyelokk, poser under øynene, linjer rundt munnen og livløs, matt
hud. Etter en behandling vil man merke at:

Huden strammes opp
Pigmentflekker blir borte
Rynkene blir mindre 
Porene blir mindre
Gløden kommer tilbake

  



 
Behandlingen er trygg, skånsom og foregår kun i lokal bedøvelse. Man må regne
med å bli solbrent-rød i det behandlede området, noe som gradvis går over i løpet
av 3–4 dager.  

Høres dette ut som noe som kan passe for deg? I så fall, kontakt oss på
Novelaklinikken for bestilling av time eller mer informasjon.

  

Månedens tilbud - Micro-tox kr 3900,- i mars!
Novelaklinikken tilbyr som den aller første i Norge, Micro-tox behandling med
Microgold!

Micro-tox er en ny og smertefri behandling som reduserer små linjer og rynker,
trekker sammen porer, gir en glattere og jevnere hud, samt forbedrer overfladiske
akne arr og pigmentflekker.

  

 
Behandlingen utføres med en liten beholder med 20 ørsmå nåler som er tynnere
enn hårstrå, der det er laget et spiralformet spor på utsiden. I beholderen kan det
blandes Botox («Micro-Botox»), hyaluronsyre (som f eks Restylane),
pigmentdempende serum, vitaminer, antioksidanter, PRP eller annet etter kundens
ønske og behov.

Når man trykker beholderen mot huden, kommer de små nålene ut. De er kun 0,6
mm lange, så de kjennes nesten ikke. De åpner imidlertid huden slik at
virkestoffene kommer dypt nok ned til å gi ønsket effekt. På denne måten får man
behandlet ansiktshuden effektivt, uten fare for blåmerker og helt smertefritt.

En effektiv behandling som gir øyeblikkelig virkning; en friskere, mer glansfull
hud med færre linjer og rynker!



Les mer om behandlingen her
  

Månedens produkt - ZO Skin Health Hydrating
Crème 

Hydrating Crème er en rik, fuktighetsgivende krem som styrker hudens barriere
funksjon og dens evne til å regenerere seg selv. 

Denne egenskapen er essensiell for behandling av bla. svak, nedsatt og irritert
hud. Den er derfor ideell for en fuktfattig og svært sensitiv hud med blant annet
eksem, rosacea, solbrent hud og betent akne. 

Hydrating Crème brukes til å behandle en rekke hudproblemer. Samtidig gir den
en hydrerende og beroligende følelse som en tørr, irritert vinterhud vil sette pris
på. 

Økt stimulering av hyaluronsyre vil plumpe huden fra innsiden og redusere linjer
og rynkete hud. 

 
Den er vår «go to» krem for å behandle og styrke hud etter fraksjonert CO2 laser-
behandlinger og dyptvirkende peelinger. Den støtter også bruk av isotretinoin og
demper ubehagelige bivirkninger som akne kuren kan medfører. ZO Skin Health
er utviklet av Dr.Zein Obagi som har mange års erfaring og anses som en av
verdens fremste hudspesialist.

– Unnur Paredes, Hudterapeut Novelaklinikken Kristiansand
  

Månedens ansatt - Ingrid Viken, Medisinsk hud- og
laserterapeut 

Drammensklinikken er blitt en del av Novelaklinikken. I den forbindelse har
klinikken fått et enda bredere tilbud og kan nå tilby både SmartLipo-fettfjerning
med laser og fraksjonert CO2 laser. 

Drammensklinikken ble startet i 2002 av Ingrid Viken, og var i mange år
Drammens eneste klinikk med behandlinger innen laser, filler og rynkereduksjon.



Ingrid Viken er en av Norges mest erfarne laserterapeuter og jobber i dag også
med fillere, PRP-behandling, Hifu, radiofrekvens og plasmabehandling. I tillegg
er Ingrid en anerkjent kursholder innen medisinske behandlinger og maskiner.

    
  

"Jeg brenner virkelig for yrket mitt, og er stor tilhenger av
kombinasjonsbehandlinger for best mulig resultat." – Ingrid Viken, Medisinsk hud

og laserterapeut Drammensklinikken

Kontakt oss
Karenslyst Allé 12-14

  0278 Oslo
21640600
skoyen@novelaklinikken.no

  Besøk oss
BESTILL TIME ONLINE HER
www.novelaklinikken.no


