PERFECT PROMOTION
I SAMARBETE MED GALDERMA
ERFAREN KIRURG

Charles Randquist
är plastikkirurg på
Victoriakliniken och har
närmare 20 års erfarenhet
av skönhetsbehandlingar.

Victoriakliniken – som har 22 medarbetare, 24 sängplatser och två operationssalar – invigdes 2000 och
diskretion är ett nyckelord; man marknadsför sig
inte, utan klienterna, som kommer från hela världen,
går på rekommendation.
På Victoriakliniken ställer man högsta möjliga krav,
såväl säkerhetsmässigt som estetiskt. Det händer inte
sällan att Charles Randquist säger nej till patienter.
– I mitt yrke handlar mycket om proportioner. Hur
förhåller sig näsan till munnen och munnen till hakan
och så vidare. Ta problemet med ”ankmun”, något
många kan associera till. Orsaken är oftast att folk
anser sig ha för liten överläpp och därför sprutar i för
mycket i den. Men på ett par snygga och naturliga läppar är alltid underläppen större. Med andra ord, man
får aldrig glömma helheten – min målsättning är att
skapa perfekt symmetri och balans säger Randquist
och nämner såväl Fibonacci-koden samt ”det gyllene
snittet”, klassiska formler för att få till harmoniska
proportioner.

Doktor Charles Randquist på Victoriakliniken
har skapat goda resultat med Restylaneprodukter i 20 år.
Vid Hotellviken i Saltsjöbaden ligger Victoriakliniken i sällsynt naturskön miljö.
Den harmoniska känslan följer med besökaren även in på kliniken, där doftljus,
akvarier, konstverk och avkopplande musik får miljön att andas lyxspa snarare än
skönhetsklinik.
– Vår verksamhet handlar i grund och botten om välbefinnande och jag vill att
det ska genomsyra allt, förklarar doktor Charles Randquist. När patienter kommer
hit för första gången kan de vara lite nervösa, vilket är fullt förståeligt. Vi vill att de
ska känna sig avslappnade, inte minst för att patienterna behöver ta till sig informationen de får från oss, och om man är spänd lyssnar man inte lika bra.
Charles Randquist har arbetat med skönhetsbehandlingar i närmare 20 år.
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– Jag tycker yrket är fascinerande och just helhet och
proportioner är något jag utbildar andra läkare i.
Utöver det rent estetiska sätter Victoriakliniken alltid säkerheten i främsta rummet.
– Hos oss är det bara jag, som läkare, som injicerar,
säger Charles Randquist, och beskriver den injektionsteknik han utvecklat med mindre smärta och risker.
– Jag lägger substansen så djupt det går, och därefter skulpterar jag ansiktet med mina händer. Detta är
det absolut bästa och säkraste sättet för att undvika
ärrbildningar, blödningar, nerv- och kärlskador och
infektioner.
Skönhetsförbättrande injektioner är en kommersiell verksamhet som omsätter stora summor. En tråkig
bieffekt av detta, menar Randquist, är att det blivit
alldeles för vanligt att folk utan korrekt akademisk utbildning gör injektioner. Han skulle gärna se att branschen reglerades hårdare.
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I trygga händer

”Jag lägger substansen så
djupt det går och skulpterar
ansiktet med mina händer.
Detta är det absolut bästa
och säkraste sättet.”

NATURLIGA RESULTAT
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På Victoriakliniken jobbar man med
Restylane-produkter, som ger snabba och
naturliga resultat.

– Visst finns det organisationer som
försöker skapa bra normer för hur detta
ska regleras. Men så länge det inte är statligt reglerat, känner jag att slutkonsumenten inte är skyddad. Med ett klart regelverk
och tydliga konsekvenser skulle man kunna rensa ut oseriösa kliniker och behandlare.
Drop in-injektioner är ett vanligt säljargument hos många, men aldrig på Victoriakliniken:
– Det är förvisso myndiga personer vi behandlar,
men för att undvika att människor gör impulshandlingar som de senare ångrar, krävs alltid bokade tider.
Trots att Charles Randquist är plastikkirurg, är han
oerhört intresserad av att injicera, och han har arbetat
med Restylane-produkter i 20 år.
– De har bra och seriös forskning och levererar
kvalitetsprodukter som jag trivs att arbeta med.
Produkternas höga kvalitet och tekniken han utarbetat ger säkra resultat.
– Man kan göra så mycket med hjälp av bara fillers
och toxiner. Det händer inte sällan att jag har klienter
som vill göra någon förändring och ber mig operera, men så övertalar jag dem att låta mig injicera och
skulptera deras ansikten istället. För jag vet att jag ofta
kan skapa liknande resultat snabbare, naturligare, billigare och med mindre risker än med en operation.

VAD KAN RESTYLANE
GÖRA FÖR DIG?

Restylane finns i flera
varianter. Oavsett om du
vill föryngra din hud, släta
ut rynkor, återge förlorad
volym i ansiktet, markera
konturer eller definiera
läpparna, så finns det en
Restylane-produkt för dig.
Restylane är en svensk
produkt som har funnits i
20 år och har använts i över
20 miljoner behandlingar
över hela världen.
Läs mer om Restylane på
restylane.se
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