Med känsla för skönhetens estetik
Idag finns möjligheten till en naturlig look
utan kirurgiska ingrepp. På iClinic utförs alla
behandlingar av medicinskt utbildad personal.
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iCLINIC är erbjuder icke-kirurgiska
skönhetsbehandlingar. Alla behandlingar utförs av medicinskt kunnig
personal som även har en gedigen
påbyggnad inom behandlingar med
fillers och botox. Teamet består av två
legitimerade sjuksköterskor och en
hudläkare.
iCLINIC ligger på Östermalm
i Stockholm och är specialiserade
på fillersinjektioner och botox.

med allt från läppförstoring till att släta
ut argrynkan mellan ögonbrynen.
Fixa med fillers
Dagens filler ger ett naturligt resultat
utan ojämnheter eller andra komplikationer. Idag används ett ämne som
heter hyaluronsyra, som finns naturligt i kroppen, till fillersinjektionerna.
Det är inte giftigt och bryts ner och
försvinner ur kroppen över tid.

– Här får jag chansen att kombinera
mitt intresse för estetik och medicin.
Jag hjälper människor att trivas bättre
med sig själva, säger Kilian Karlsson
som driver iCLINIC.
Varje månad utförs ett stort antal
behandlingar på kliniken med dokumenterat goda resultat.

”Jag hjälper människor att
trivas bättre med sig själva.”

– Idag är det fullt möjligt att
åstadkomma en naturlig look
och till skillnad från ett kirurgiskt ingrepp gör man inte ett
val för resten av livet. Vi har gjort oss
kända för att bland annat vara väldigt
duktiga på att bygga om näsor med
fillers. Men vi hjälper våra patienter

Välj kvalitet
Var noga med att välja en klinik med
dokumenterat goda resultat och medicinsk kompetens.

”Mammas nya rutin är
en årlig blodkontroll
– för hon vill upptäcka
ohälsa innan den
leder till sjukdom”
Ohälsan kommer ofta smygande. Den varken
syns, hörs eller känns. Men en årlig kontroll
och analys av dina blodvärden kan avslöja
ohälsan, innan den leder till sjukdom.
Werlabs erbjuder över hundra provtagningsställen,
i samarbete med hälso- och sjukvården.
Provsvaren granskas alltid av läkare, och de första
resultaten kommer inom ett dygn. Ingen remiss krävs.
Boka din första årliga kontroll
redan idag på werlabs.se

iClinic erbjuder
iClinic utför läppförstoring, brynlyft
och fyller ut kindben, käke och haka.
Här får du också hjälp att dölja akneärr och mörka ringar under ögonen
samt att släta ut rynkor med det
muskelavslappnande ämnet botox.

