
Vi flytter til Bygdøy Allé!
For 10 år siden åpnet vi den første Novelaklinikken på Skøyen. Nå flytter vi til
Bygdøy Allé 51 vis-à-vis Gimle kino! Etter påsken åpner vi dørene til bedre
fasiliteter og større behandlingsrom med de samme, flinke behandlerne som dere
har møtt hos Novelaklinikken på Skøyen. Vi gleder oss og velger å tjuvstarte
åpningen med gode tips og tilbud i hele april på alle våre klinikker! Denne
måneden får du 20% avslag på alle rynke- og injeksjonsbehandlinger, vi
forteller hva filler kan gjøre for huden din, og viser frem klinikkfavoritten ZO
Oclipse Daily Sheer SPF 50. I april får du med 10% Vitamin C self-activating
serum på kjøpet hvis du handler solkremen Daily Shher eller True Tone fra ZO.
Påskesolen nærmer seg, husk å ta ekstra godt vare på huden din i disse dager!



Filler - hva er det og hva gjør det?
Filler er en samlebetegnelse på ulike kosmetiske injeksjonsbehandlinger for rynker eller
ansiktsskulpturering. Behandlingen har vært svært populær i mange år, og
fillerprodusenter som Restylane har blitt verdenskjent.

  

Når huden eldes mister den fett, kollagen, elastin og hyaluronsyre som gjør at ansiktet
mister volum og støtte. Ansiktets benstruktur og muskler mister også volum, som over tid
fører til at vi begynner å se linjer, rynker og ujevnheter, samt tap av spenst i huden. For
oss i Novelaklinikken er din trygghet vår første prioritet, derfor er vi en sertifisert
Restylane-klinikk!

Med filler får du et naturlig skjønnhetsløft basert på en tynn gelé av hyaluronsyre, som
finnes naturlig bindevevet i huden fra før. Geleen injiseres i små mengder gjennom en
svært tynn nål i området du ønsker å behandle. Resultatet vises øyeblikkelig.

Flyttetilbud – 20% avslag på alle injeksjons- og
rynkebehandlinger!

I april får du 20% avslag på alle våre injeksjonsbehandlinger: Restylane (eller annen
filler), Profhilo og rynkebehandlinger.

Både filler og Profhilo inneholder hyaluronsyre som bidrar til å gjenopprette hudens
spenst og fasthet. Rynkebehandlinger blokkerer imidlertid impulser til små
ansiktsmuskler og gjør huden glattere samtidig som de jobber med å forsinke ny
forekomst av rynker i områdene der produktet settes.

https://behandlingfiller.no/
https://www.novelaklinikken.no/behandlinger-ansikt-kosmetiske-injeksjoner/sinnarynke-svette-og-migrene-bye-bye


Som en ekstra påskegave til dere har vi en aprilkampanje hvor du får ZO Skin
Health sitt 10% Vitamin C self-activating serum gratis når du kjøper enten ZO
sin solfaktoren Daily Sheer eller Smart Tone.

Månedens produkt – 

ZO Skin Health Oclipse Daily Sheer SPF 50
ZO Skin Health Oclipse Daily Sheer SPF 50 er en vann- og svetteresistent solkrem
som trekker raskt inn i huden og gir en lett, matt finish. Solkremen gir fukt til huden
samtidig som den beskytter mot UVA/UVB og HEV-lys. Vi anbefaler at du bruker kremen
hver dag, og med dens lette konsistens gjør den seg godt som et beskyttende lag under
sminke. Solskader er en av hovedårsakene til svekket hudkvalitet. Du kan enkelt beskytte
huden din ved å bruke solfaktor, selv på dager med overskyet vær. 

 

Velkommen til en av våre klinikker! 



Her kan du booke time, eller en gratis konsultasjon hos Novelaklinikken. 

 

Vennlig hilsen fra 

Novelaklinikken

Kontakt oss
Karenslyst Allé 12-14

  0278 Oslo
21640600
skoyen@novelaklinikken.no

  Besøk oss
BESTILL TIME ONLINE HER
www.novelaklinikken.no
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