Livebehandlinger og firedobbelt foryngelse på Anti-Aging Fair
Fire klinikker, der hver især hjælper danskerne til at føle sig yngre, deles om stor stand på Anti-Aging Fair Scandinavia i TAP1.
Her kan man blive klogere på alt fra alderssyn til ansigtsløftninger – og opleve de populære fillerbehandlinger på helt tæt hold.

Privathospitalet Aleris-Hamlet viser sit udvalg af kirurgiske og ikke-kirurgiske kosmetiske behandlinger på Anti-Aging Fair
Scandinavia fra den 8. til 10. november. På messen har Aleris-Hamlet Cosmetic og tre andre klinikker samlet et bredt udvalg af
foryngende behandlinger i ét stort forum, som man finder på stand 507. Her kan man også møde EuroEyes, der er førende
inden for behandling af alderssyn, nær- og langsynethed samt bygningsfejl, Medex Bio Science Cosmetics, som vil tilbyde gratis
hudanalyser, samt Aleris-Hamlets tandklinik, der viser kosmetisk tandarbejde.

Aleris-Hamlet Cosmetic: 43 % vækst i Botox- og fillerbehandlinger
Det største trækplaster ventes at blive livebehandlinger med filleren Restylane, der sprøjtes i ansigtet for at tilføre ekstra fylde
og udglatte rynker. Dermed opnås et yngre og friskere look. – Vi viser behandlingerne live, fordi hver fjerde overvejer dem.
Mange er stadig lidt beklemte ved at booke en konsultation, så det giver god mening at afmystificere behandlingerne ved at
demonstrere dem i afslappede rammer, siger overlæge Elisabet Guðmundsdóttir fra Aleris-Hamlet.
– Man kan se resultater allerede under demonstrationen, tilføjer overlægen, som på et år har oplevet 43 %
vækst i antallet af Botox- og fillerbehandlinger. Sammen med sine kolleger tilbyder hun hver messedag fra kl. 12 til 15
personlige minikonsultationer for lukkede døre.

Medex: Få mere ud af kosmetiske operationer
I sine klinikker på Aleris-Hamlet Hospitaler tilbyder Medex hudbehandling før og efter kosmetiske operationer. Ifølge
chefterapeut Helle Bach kan man på messen følge Medex MicroDermabrasion diamant- og krystalpeeling og Medex Mesoterapi
samt høre om, hvordan biomedicinsk hudpleje kan forbedre effekten af fx Botox og Restylane.
– Botox og fillers gør moden og ældet hud fyldig og spændstig i de dybere lag. Hvis hudoverfladen fortsat ser
ujævn og furet ud efter behandling, kan man med fordel supplere med fugtgivende og regenererende ansigtspleje. På den
måde vil huden generelt fremstå endnu yngre og mere spændstig – uden kedelige rynkespor i overfladen, fortæller hun.

EuroEyes: Se som en 20-årig
EuroEyes har netop åbnet klinikker på Aleris-Hamlet i København, Aalborg, Esbjerg og Herning. Her afhjælper erfarne
øjenkirurger med nyeste teknologi synsfejl, herunder nær- og langsynethed samt bygningsfejl. Ifølge øjenkirurg Jannik BobergAns er det helt store vækstområde lige nu operationer for alderssyn, der før eller siden rammer alle – oftest i løbet af 40’erne.
– Det nye er, at man i stedet for læsebriller kan løse problemet med linseudskiftning, der giver midaldrende et
syn som 20-årige. Ofte kan man samtidig eliminere nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl, forklarer øjenlægen. EuroEyes
tilbyder derfor på messen gratis måling af afstandssyn og fortæller mere om de nye muligheder for at få ungdomssynet tilbage.

Tandklinik: Vi vil have et smil som Soulshock
Med på standen er desuden Aleris-Hamlets tandklinik, der ifølge klinikchef Michael Kanstrup også oplever markant øget
efterspørgsel efter kosmetiske behandlinger – særligt tandblegninger, som på messen demonstreres live.
– Hollywoodsmilet er kommet til Danmark. For tre år siden efterspurgte ingen papirfarvede tænder, men i dag
ringer mellem 50 og 100 hver måned, der gerne vil have et lige så kridhvidt smil som Carsten Soulshock og alle mulige andre
kendisser. På messen vil vi derfor demonstrere, hvordan hvide, smukke tænder giver et yngre look, siger han.
Mød Aleris-Hamlet Cosmetic, EuroEyes, Medex og Aleris-Hamlets tandklinik på Anti-Aging Fair Scandinavia i TAP1, stand 507. På standen udføres
livebehandlinger med Restylane alle tre dage kl. 14 samt fredag og lørdag kl. 17. Derudover kan man messen igennem møde bl.a. øjen-, ansigts- og
brystspecialister med mulighed for personlige minikonsultationer. Vindere af gratis tandblegninger, eksklusive solbriller fra EuroEyes samt Medex
ansigtsbehandlinger udtrækkes dagligt kl. 13 og 16. Behandlingerne udføres straks herefter. www.aleris-hamlet.dk, www.euroeyes.dk, www.medex.dk

