Helse & velvære

Silhouette Soft – Ansiktsløft med en tråd

Ansiktsløft
med en tråd
Med årene endres ansiktet, og mange
ser eldre ut enn de føler seg. Silhouette
Soft løfter ansiktet, og gir en frisk glød
uten kirurgi. Behandlingen utføres
ved bruk av en enkel tråd og gir
overraskende resultater.
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Skin Medical Clinic ligger sentralt på Skøyen.
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Klinikken tilbyr også en rekke
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at når tråden strammes til, får ansiktet et

laserbehandlinger som hårfjerning, sprengte
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løft. Resultatet varer i ca. to år, og det blir

blodkar, fjerning av pigmentflekker og opp-
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ingen merker i ettertid. Du kan fint gå på jobb
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Restylane og Botox.

– De fleste ikke vil endre utseendet, men de

Lang erfaring

ønsker å få tilbake det utseendet de engang

Behandlingen er stor i USA, men relativt

de ansatte sendes på kurs jevnlig, for å hele

hadde, sier Dr. Nikolai Paus Grova.
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Behandlingen har nylig blitt utført på
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Dr. Nikolai Paus Grova forteller at Skin Medical Clinic
er en av få klinikker som tilbyr Silhouette Soft
behandlingen i Norge.

Dr. Nikolai Paus Grova forteller at

Homeira Emadpour før og etter
Silhouette Soft behandling.

