Helse & velvære

Figurforming med SmartLipo

Figurforming med SmartLipo

Helse & velvære

Før behandling.

BLI SOMMERKLAR
MED FIGURFORMING!
Med sommeren rett rundt hjørnet er det mange som ønsker å forberede
seg på strandsesongen. Men det er enkelte områder hvor fettet er nærmest
umulig å slanke eller trene vekk, som mage, ridebukselår eller overarmer.
Hos Novelaklinikken på Skøyen har de lang erfaring med figurforming
med SmartLipo og kan vise til svært gode resultater.
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Etter behandling.

Smertefri og effektiv fjerning av linjer/rynker rundt
munnen med fraksjonert CO2-laser.

– Yngre kvinner har også sine problemer. For eksempel kommer ofte de som har en dårlig definert rumpe og vil ha vår
spesialitet «J-Lo stussen». Da gjør vi en SmartLipo fettfjerning på overgangen mellom rumpe og lår, forteller Dr. Grova.
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Dette medfører økt

«Kvinner i og rundt overgangsalderen kan miste opp til 25%
av forbrenningen og får dermed
ufortjent en kropp som ikke
lenger samarbeider med
trenings- og diettregimene»
Dr. Nikolai Paus Grova
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med lokal krembedøvelse mens iskald vind
blåses på området
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av huden. Dette gir en

Fjerning av tunge øyelokk og
poser under øynene uten kirurgi

Fjerner uønsket fett med SmartLipo
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gir en oppstramming

forskjell og de aller fleste blir godt fornøyde etter bare en gang.

frem og mer til sin rett. Mange kvinner har

Mange kvinner som har tatt keisersnitt har fått en
skjemmende «pølse» over dette. Litt SmartLipo
fett-fjerning her og problemet er løst!
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behandlinger, avslutter Dr. Grova og ønsker velkommen til en gratis
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