
Kjære kunder, venner og tilfeldige andre! 
Novelaklinikken har spennende nyheter og tilbud å komme med! Denne måneden
kan vi fortelle om laserbehandlingen som strammer opp og reduserer rynker på en
skånsom måte med et flott resultat. Vi forklarer hvorfor gode ansiktskremer er
viktig for å ta vare på huden din i kulden. Samtidig tilbyr vi et «Plukk og Miks»-
tilbud du ikke vil gå glipp av!

 
Husk at vi tar pandemien på alvor – hos oss er du alltid trygg

  

Månedens behandling - Fraksjonert CO2-laser
Ønsker du å “fornye” ansiktshuden etter kun én behandling uten kirurgi eller
injeksjoner? Da kan CO2-laserbehandlingen vår være noe for deg! Ved å sende et
nettverk av laserstråler, tett i tett, ned i huden så stimuleres bindevevet som 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. 

Er dette noe som kan passe for deg? Ta kontakt med oss på Novelaklinikken for
mer informasjon eller bestilling av time.

https://www.novelaklinikken.no/
https://www.novelaklinikken.no/hudforbedring-rynkeredusering-oppstramming
https://www.novelaklinikken.no/hudforbedring-rynkeredusering-oppstramming
https://www.novelaklinikken.no/kontakt
https://www.youtube.com/watch?v=IlfDtzhl7eA


Tilbud i februar – Plukk og Mix – Få 30% rabatt
på hudpleie

Denne måneden kan får du 30% prisavslag på hudpleiebehandlinger om du
bestiller:                

Restylane
Injeksjon mot rynker
CO2 laser
Hårfjerning med laser  

Månedens produkt - ZO Skin Health
 Renewal Crème & Recovery Crème 

Når nettene blir lange og kulda setter inn er det ekstra viktig å ta godt vare på
huden. I vinterhalvåret møter ansiktet ditt på utfordringer når det er stor
temperaturforskjell mellom kulden ute og et oppvarmet inneklima. Selv hud som
ellers i året produserer godt med fukt, kan virke tørr, stram og ubehagelig.

 
Renewal Crème fra ZO Skin Health er en dagkrem som bidrar til å gjenopprette
hydrert hud samtidig som den forynger hudens naturlige beskyttende barriere.
Kremen virker beroligende og beskyttende imens den tilfører antioksidanter for
økt beskyttelse av huden. For å oppnå best resultat bør du supplere med
nattkremen Recovery Crème i samme serie, som gir næring til tørr og dehydrert
hud. Begge kremene inneholder retinol som bidrar til økt produksjon av collagen
og den gjør huden jevnere i fargen.

 

              

 

Månedens ansatt – Kristina Tonheim, Kosmetisk
sykepleier

Kristina er kosmetisk sykepleier hos Novelaklinikken Skøyen og Hasle og har
bred erfaring innen laser- og injeksjonsbehandlinger. Når kundene kommer til
Kristina, legger hun opp en individuell behandlingsplan. Hovedfokuset er at
resultatet skal se mest mulig naturlig ut, noe kundene hennes setter stor pris på. 



        

Kristinas favorittbehandling er CO2 laser og Restylane Skinbooster som gir fukt
og glød til huden. Denne behandlingen setter i gang en hudforyngende prosess
som gjenoppretter fuktbalansen i huden og gjør den sterkere og smidigere over tid.
Skinbooster er perfekt som forebyggende av yngre hud og for gjenoppbygging av
aldrende og solskadet hud. Kristina kombinerer ofte disse behandlingene for det
optimale resultat.  Ønsker du time hos Kristina, trykk her.

Påminnelse om ny lovendring fra myndighetene –
Moms på kosmetiske tjenester

Før jul fikk vi bekreftet at myndighetene innfører 25% mva på alle kosmetiske
tjenester fra 1.januar 2021. I praksis innebærer dette at alle behandlinger som
tidligere har vært ansett for å være helsehjelp (og dermed mva-fri), nå blir mva-
pliktig. Alle kosmetiske behandlinger, som kosmetiske operasjoner, filler-
behandlinger, Botox og laserbehandlinger vil få en prisøkning som konsekvens av
myndighetenes beslutning.

 
Ta kontakt med oss på Novelaklinikken hvis du har spørsmål vedrørende priser på
behandlinger.

Vi tar pandemien på alvor
Når du besøker Novelaklinikken kan du være sikker på at vi følger alle påbud og
retningslinjer satt av regionale og nasjonale myndigheter. Vi har gode rutiner for å
opprettholde smittevernstiltak i alle våre klinikker. Velkommen til en trygg
klinikk!

 

Vennlig hilsen alle oss i 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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