
Behandlingar



Care Clinic Luleå är en auktoriserad klinik med certifiering inom estetiska injektioner. 
Vi ser alltid individen och arbetar aldrig utifrån en standardmall. 

Allt för att du som kund ska kunna känna dig extra trygg. 



Restylane
Restylane är en svensk produkt och produktionen sker i Uppsala. Det är en naturlig skönhetsprodukt 
som inte påverkar ansiktsuttrycken eller ansiktsrörelserna. Mer än 30 miljoner behandlingar med 
Restylane har utförts över hela världen.
Restylane är en kristallklar gel som injiceras i huden i små mängder för att återskapa volym och struktur. 
Restylane är baserad på enhyaluronsyra som liknar kroppens egen hyaluronsyra. 
Hyaluronsyran i Restylane är icke-animalisk, vilket innebär att risken för allergiska- eller 
överkänslighetsreaktioner är minimal och att hudtester inte behövs. Om man är allergisk mot 
tandläkarbedövning måste man informera sin behandlare om detta, då det finns tillsatt i produkterna.
Resultaten av en behandling med Restylane är långvariga, utan att vara permanenta, vilket ger dig 
frihet att välja om du vill behålla effekten. Effekten av en behandling med Restylane syns vanligen 
6–12 månader och med endast en uppföljningsbehandling har effekten visats vara ända upp till 18 
månader. För att bibehålla resultaten i läpparna behövs vanligen en uppföljningsbehandling inom 6 
månader.



Behandlingsområden - Restylane

HUDFÖRYNGRING

När vi åldras tappar huden elasticitet 
och struktur, vilket gör att rynkor och 
ojämnheter kan uppstå i exempelvis 
ansiktet, på halsen, dekolletaget och 
ovansidan av händerna. Med 
Restylane™ skinbooster kan din hud 
återfå sin lyster.

FÖRSTÄRKA KÄKLINJEN 

Genom att försiktigt tillföra extra volym 
till käklinjen kan man uppnå ett mer 
distinkt och ungdomligt intryck. 
Exempelvis om du upplever så kallade 
"hamsterpåsar" vid käklinjen.

MINSKA HÅLIGHETER 
RUNT ÖGONEN

Vill du kanske minska håligheter 
eller mörka partier under och kring 
ögonen så är Restylane ett bra 
alternativ.

LÄPPBEHANDLING
Oavsett om du önskar korrigera en 
medfödd form som en tunnare överläpp 
eller förstärka och tillföra extra volym 
till dina läpparna, är restylane ett 
toppenalternativ.

Vi använder också restylane i läpparna 
för att återskapa en form och volym du 
en gång hade. Dina läppar ändras 
genom åren och många upplever att 
läpparna blir tunnare och rynkorna på 
överläppen blir allt mer synliga.

FRAMHÄVA ANSIKTETS 
KONTURER
Restylane kan hjälpa dig att på ett 
naturligt sätt återskapa eller framhäva 
ansiktets volym och konturer. Detta 
kan röra sig om tydligare markerade 
kindben eller en mer framträdande 
haka.

NÄSKORRIGERING
Att korrigera näsan med hjälp av 
Restylane är ett enkelt och 
i stort sätt riskfritt alternativ istället 
för kirurgi. Kanske vi du få en rakare 
näsrygg eller jämna ut ojämnheter.

KORRIGERING AV 
ÖRONSNIBBAR
Örsnibbar kan fyllas upp och 
i viss mån formas. Ingreppet 
är enkelt, snabbt och mycket lindrigt 
för dig som patienten.

SLÄTA UT RYNKOR

Rynkor och linjer ger inte alltid 
särprägel åt ett ansikte – ibland ger de 
faktiskt motsatt intryck. En behandling 
med Restylane kan jämna ut oroslinjer 
och bekymmersrynkor och ge dina 
trötta ögon ett mjukt lyft för 
att åstadkomma det fräscha utseendet 
du vill ha.

FÅ HÖGRE KINDBEN

När vi blir äldre tappar vi ofta volym i 
ansiktet och man kan känna att 
exempelvis kindbenen inte är lika 
framtonade längre. Med hjälp av 
Restylane kan du återfå en del av de 
ansiktsdrag du hade i unga år. 

HAKFÖRSTORING
Genom restylane-behandlingar kan man 
skapa ett tydligare hakparti för den som 
upplever att de saknar en haka, man 
kan även fylla ut ojämnheter eller 
markera haklinjen om den känns 
otydlig.

MINSKA NASOLABIALA 
LINJER OCH 
MARIONETTLINJER

Att behandla näsa-mun veck och sura 
mungipor (som det också kan kallas) är 
ett effektivt sätt för att få ansiktet att 
se ungdomligare ut.



Botox / Azzalure
Botox är ett läkemedel som har använts inom sjukvården i nästan 30 år. Botox används även 
för estetiska behandlingar där man tar bort rynkor genom att tillfälligt försvaga mimiska 
muskler i ansiktet. Botox blockerar signalen mellan nerv och muskel så att muskeln inte kan 
dra ihop sig.

MINSKAD SPÄNNINGSHUVUDVÄRK, MIGRÄN OCH 
TANDGNISSLING MED BOTOX

Spänning i tuggmuskler, pannmuskler och nackmuskler kan ge tandgnissling och 
spänningshuvudvärk och bidra till uppkomst av migrän. Behandling med Botox kan minska 
dessa besvär. Behandling med Botox är inte särskilt smärtsam eftersom den sker med en 
mycket tunn nål. Effekten kommer inom några dagar och sitter i 3-7 månader för rynkor, 
spänningshuvudvärk och tandgnissling. I ansiktet arbetar vi med mycket små doser och 
försvagar muskeln precis så mycket som behövs för att släta ut rynkan men ändå behålla en 
mimik i ansiktet.

BEHANDLINGSOMRÅDEN

Tvärgående rynkor i pannan • Argrynkor mellan ögonbrynen • Kråksparksrynkor runt ögonen • 
Näsrynkor • Neddragna, sura mungipor • Rynkor runt munnen • Skrynklig haka • Lyfta 
överläppskonturen och ge en sensuell mun

Om man ger botox i tuggmuskeln får man ett smalare och mer hjärtformat ansikte.



Dermapen / Micro needling
VAD ÄR MICRO NEEDLING?

Micro needling blir mer och mer populär som behandlingsmetod för en rad 
olika hudproblem. Enkelt beskrivet, orsakar Dermapen™ en kontrollerad skada i huden med 
hjälp av nålar. Som en naturlig reaktion vill kroppen reparera skadan. Tillväxtfaktorer frigörs 
och huden börjar producera nytt kollagen. Det bildas även nya kapillärer i huden. Resultatet 
blir en föryngring av huden samt en förbättring av hudens struktur och kondition. 
Nyproduktionen av tillväxtfaktorer och naturliga elastiska komponenter kan jämföras med 
effekten av tex fraktionerad laser, men Dermapen™ har mycket mindre biverkningar och en 
kortare återhämtningstid. En Dermapen™-behandling kan även utföras på alla hudtyper/ 
hudfärger.

MARKNADSLEDANDE MED PATENTERAD TEKNOLOGI
Dermapen™ var den första mekaniska microneedling penna på marknaden (2010) och är 
fortfarande marknadsledande världen över. Med sin unika vertikala teknik, 12 tunna och 
sterila engångsnålar, en stark motor och en automatiskt vibrerande funktion (patenterad 
AOVN™teknologi), skapar Dermapen™ upp till 1300 mikrokanaler i huden per sekund. De 
behandlingspreparat man använder kan därför effektivt penetrera ner i huden för optimalt 
upptag och effekt.

BEHANDLINGSOMRÅDEN
Huduppstramning • Fina linjer och rynkor • Stora porer • Oren hud, acne • Milier, keratosis 
pilares • Pigmenteringar • Ärr – inklusive acne ärr, kirurgiska ärr och brännskador • 
Hudbristningar • Alopecia

 Nyhet! Är du under 20 år kostar en dermapenbehandling 1 250 kr.



Hyperhidros
Hyperhidros är onaturligt kraftig svettning. Svettning är det viktigaste sättet för kroppen att 
hålla temperaturen, men personer med hyperhidros svettas mycket mer än de behöver för att 
hålla kroppstemperaturen nere och det är ofta socialt besvärande eller stör deras dagliga liv. 
Patienter med hyperhidros kan vara tvungna att byta kläder flera gånger om dagen, kan bara 
klä sig i vissa färger för att svettfläckarna inte ska synas eller tvingas byta yrke för att slippa 
tala eller visa sig inför publik. Man räknar med att ca 3 % av befolkningen lider av 
hyperhidros.

Det finns två huvudtyper av hyperhidros. Den vanligaste är fokal hyperhidros, 
som kan drabba armhålorna, händerna, fötterna och ansiktet. Allmän hyperhidros är mindre 
vanlig. Den påverkar hela kroppen och beror oftast på någon annan sjukdom, t.ex. infektion, 
diabetes eller hypertyreoidism. När den bakomliggande sjukdomen behandlas försvinner 
oftast även den överdrivna svettningen.

HUR BEHANDLAS HYPERHIDROS?
Till en början kan enkla självhjälpsåtgärder fungera: Svala kläder • Undvika viss typ av mat 
som kan utlösa svettning • Minska stress, spänning och oro • Vara extra noga med den 
personliga hygienen

Om ovanstående åtgärder inte fungerat kan behandling med botulinum toxin 
(botox) vara till hjälp.

BEHANDLINGEN
Botox kan används för att behandla primär hyperhidros, onaturligt hög svettproduktion som 
inte hör ihop med stress, nervositet eller någon sjukdom. Det muskelavslappnande preparatet 
blockerar signalen mellan nerv och svettkörtel och hämmar svettproduktionen. Med en tunn 
nål injiceras läkemedleti området där svettkörtlarna finns. Hyperhidrosbehandlingen ger få 
eller inga biverkningar, möjligen svag rodnad eller ömhet de första dagarna. Behandlingen 
gör inte särskilt ont och bedövning behövs inte.  Full effekt uppnås efter cirka två veckor och 
genomsnittlig duration kan variera från 3 till 12 månader.  De flesta personer behandlar sig 
var sjunde månad.
Behandlingen tar ca 45 min. 



Hudföryngring / Ärrbildning
EN NATURLIG SKÖNHETSPRODUKT
Med tiden förändras vår hud. Kollagen och elastiska fibrer försvinner och funktionen hos 
kroppens egen hyaluronsyra förändras. Hyaluronsyrans viktigaste funktion är att binda vatten 
och i takt med att den förändras så blir huden torrare, tunnare och mindre elastisk. Genom att 
injicera hyalyronsyra precis under hudytan återställer Restylane skinboosters fuktbalansen 
och förbättrar hudens struktur, fasthet, elasticitet samt ger lyster

Behandling med skinbbosters minskar även acneärr.

BEHANDLINGSOMRÅDEN
Hela kroppen • Ansiktet • Halsen • Dekolletage • Öronsnibbar • Händer • Armbågar



Belkyra - mot dubbelhaka
Sverige är ett av de första länderna i Europa som nu kan erbjuda behandlingen som tar bort 
dubbelhakan för gott. BELKYRA® deoxicholsyra är det första godkända läkemedlet för 
behandling av oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka. Det används hos vuxna patienter hos 
vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan.

Behandlingen är effektiv. Den lanserades efter tio års forskning i USA och under namnet 
Kybella. I USA har man gjort uppföljningar på den här behandlingen i fem år och man betraktar 
resultaten som lysande och kunderna är mycket nöjda.

SÅ GÅR BEHANDLINGEN TILL 
Området som ska behandlas tvättas och märks med en speciell prickmall som fästs på huden 
och som gör att doseringen kan fördelas jämt. Behandlingen består i ett 20-tal stick med 
injiceringar i området som märkts ut. Substansen som injiceras med en tunn nål heter 
deoxicholsyra, och är en slags gallsyra. När behandlingen pågår kan det spänna ordentligt i 
vävnaden men smärtan går snabbt över. Efteråt kan det kännas skönt om man lägger en ispåse 
på det behandlade området.

Efter behandlingen kan man vara ordentligt svullen på hakan men den går bort efter några 
dagar.



SÅ FUNGERAR DET
BELKYRA® gör så att fettcellerna förstörs. När dessa cellerna har förstörts kan de inte längre 
lagra eller ansamla fett och resultatet av behandlingen är beständigt.

Förstörelsen av fettcellerna framkallar ett vävnadssvar där makrofager lockas 
till området för att eliminera cellrester och lipider, som sedan rensas bort genom naturliga 
processer. Dagen efter och i någon vecka känns området fast och ömt. Efter några dagar 
lättar känslan och hakan mjuknar succesivt.

Redan efter några veckor börjar man se man resultatet av behandlingen. För att få bästa 
resultat behövs oftast två behandlingar med sex till åtta veckors mellanrum. Det är möjligt 
att göra upp till fyra behandlingar. Det här är en behandling som kan ses som ett alternativ 
till fettsugning. Med BELKYRA slipper man både narkos och konvalecens.

BIVERKNINGAR
Det är vanligt att få blåmärken, rodnad, känselbortfall, förhårdnad, stickningar och klåda de 
första dagarna efter behandlingen. Dessa reaktioner är tecken på att behandlingen fungerar. 
Vi behandlar inte gravida eller ammande mödrar. Om det här känns intressant är du 
välkommen att boka tid för en konsultation. Då kan vi bedöma om du är en lämplig kandidat 
för en Belkyrabehandling.

Vid måttlig dubbelhaka behövs vanligtvis två behandlingar.Om det krävs mer än två 
behandlingar ges 20% rabatt.



Välkommen att boka din behandling!

www.carecliniclulea.se






