
Godt nyttår!
For å ønske 2022 velkommen har vi samlet våre beste tips, råd og tilbud til deg. Denne
måneden får du 20% rabatt på alle våre injeksjonsbehandlinger: Restylane (og andre
fillere), Profhilo og rynkebehandlinger. I tillegg kan du stramme opp huden, fjerne
pigmentflekker og rynker med fraksjonert Co2-laser. I tillegg anbefaler vi at du hjelper
huden din inn i nyåret med Zo Skin Health Firming Serum.  Dette er en favoritt fra
ZO som bidrar til strammere og spenstigere hud, med økt fukt og volum.

Hos oss er du alltid i trygge hender!

 

Månedens behandling - Fraksjonert CO2-laser
Ønsker du å “fornye” ansiktshuden med kun én behandling - uten kirurgi? Da kan CO2-
laserbehandlingen vår være noe for deg!

Ved å sende et tett nettverk av laserstråler ned i huden, stimuleres bindevevet og øker
kollagenproduksjonen. Behandlingen er ofte brukt mot solskadet hud, tunge øyelokk,
poser under øynene, linjer rundt munnen og for å stramme opp tung, matt hud.

Etter en behandling vil man merke at:

Huden strammes opp

Pigmentflekker blir redusert eller borte

Rynkene blir mindre 

Porene blir mindre

Gløden kommer tilbake

https://www.novelaklinikken.no/hudforbedring-rynkeredusering-oppstramming


Behandlingen er trygg, skånsom og foregår 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. 

Ta kontakt med oss på Novelaklinikken for mer informasjon eller bestilling av time.

Nyttårstilbud – 20% avslag på alle
injeksjonsbehandlinger 

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

Med alderen mister huden blant annet kollagen og elastin, som kan oppleves som at
ansiktet mister volum og støtte. Både filler og Profhilo inneholder hyaluronsyre som bidrar
til å gjenopprette hudens spenst og fasthet. Rynkebehandlinger blokkerer 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://www.novelaklinikken.no/kontakt
https://www.youtube.com/watch?v=IlfDtzhl7eA&ab_channel=Novelaklinikken
https://behandlingfiller.no/
https://www.novelaklinikken.no/behandlinger-ansikt-kosmetiske-injeksjoner/sinnarynke-svette-og-migrene-bye-bye


Månedens produkt – ZO Skin Health Firming
Serum

Firming Serum er et ultralett serum med ZCORE™-kompleks bidrar til en fastere og
strammere hud. Serumet påføres for å øke spenst og fasthet i ansiktet, og gir en mer
definert ansiktskontur. Vi anbefaler at du påfører produktet på tørr, ren hud for best effekt.

  

 

Månedens ansatt – Hilde Henriksen
Hos Novelaklinikken Kristiansand møter du vår dyktige kosmetiske sykepleier Hilde! Hun
har over 20 års erfaring. Sunn, frisk og velfungerende hud er viktig for Hilde og hun vil



hjelpe alle kundene sine ved å skreddersy behandlingene til den enkeltes behov og
ønske. Du er i trygge hender når hun utfører kosmetiske og medisinske behandlinger.
Hilde brenner for faget, og setter kompetanse og erfaring først i møte med kundene sine. 

 

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

Velkommen til en av våre klinikker! 

 

Nyttårshilsen 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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