hud • laser • varicer

Klinikk Førde har ei rekke behandlingstilbod for ulike kosmetiske og medisinske hud-problem, samt behandlingstilbod for varicer/åreknutar og sprengte
blod-årer. Klinikken tilbyr medisinsk
behandling av tilstandar som pasientane finn plagsomme eller kosmetisk
skjemmande, og på område der det
offentlege helsevesen ikkje har tilbod.
Våre behandlingar vert utførte av sjukepleiar eller lege. Alle behandlingar er
godt dokumenterte og trygge. Det
medisinsk-tekniske utstyret som vert
brukt er godkjent og CE-merka.



Kosmetisk
kirurgi
Klinikk Førde
har inngått
samarbeid med
EuroCosmetic
i Bergen.
Dr. Marcus
Dr. Marcus
Ericsson, spesiaEricsson
list i plastisk
kirurgi og handkirurgi, har konsultasjonar i Førde. Operasjon
kan takast i Førde eller i Bergen.
 

Åreknutar
(varicer)
Klinikk Førde tilbyr undersøking
med ultralyd, og behandling
med innvendig laser i åreknutane. Revolusjonerande
metode! Tilbake i arbeid etter
ein til to dagar!
  

Acnebehandling
Før og etter ein behandlingsserie.

Lysbehandling med iClearXL
vert kombinert med mekanisk
rensing og ulike hudprodukt.
Verknaden kjem raskare enn
ved andre behandlingsmåtar
mot denne tilstanden.
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• Botox • Restylane • Medisinsk kremprogram (Obagi, Md Forte, Duvé
Medica) • Kjemisk peel • Sklerosering
og Yag-laser av sprengte blodkar på
beina • Akne-behandling • Sveittebehandling m/Botox • iClearXL, rødt og
blått lys • Tei muskelstimulator • IPL
mot cuporose/spiders • Permanent
hårreduksjon med diodelaser – den
beste metoden for permanent
hårreduksjon.
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OPNINGSTIDER:
Tirsdag, onsdag og fredag kl 10-16
og elles etter avtale. Pasientar kan
henvende seg direkte for konsultasjon,
eller dei kan tilvisast frå lege.

Klinikk Førde AS

Medisinsk ansv.: lege/karkirurg Jens Ola Evjensvold
Førdetunet, 2. etasje,
Hafstadvn 25, 6800 Førde
Tlf. 57 72 04 40 / 976 79 662
klin-fo@online.no / www.klinikkforde.no

Aquamassage:

- Vegen til eit betre liv?

MINIPRIS
Frå Måløy

925-

LUSTER / I vesle Gaupne finn du massasjemaskina som er i ferd med å erobre verden. Lindrande, avslappande
og godt for kropp og sjel er tilbakemeldingane frå lokalbefolkninga. Innehavar, Tor Mogstad, håpar vannmassasje
kan bli eit populært tilbod til kundar i
heile fylket.

Vaksen tur/retur

Frå Florø

757,Vaksen tur/retur

Frå Askvoll

580,-

I Perry-salongen i Gaupne står det ei trommelliknande
maskin på storleik med eit solarium. Toppen av
maskina er eit stort hulrom med små dusjrør som skal
høgtrykkspyle kroppen til den som ligg inni. Nokre vil
sikkert meine at den ser litt skummel ut, men eit presenningsteppe sørgjer for at dei 65 kilo med vatn som
spylar deg ikkje gjer deg våt, men gjev deg 15 min
med lindrande massasje og velvære. Eit velvære som
Tor Mogstad vil anbefale på det sterkaste.
– Dette er den ultimate massasjen for både dei som
slit med skadar og for dei som ønskjer litt velvære i
kvardagen.

Vaksen tur/retur

Frå Vik

Frå Sogndal
So

615,- 745,Vaksen tur/retur

Vaksen tur/retur

Ei alternativ behandling / Tor

Mogstad driv
saman med kona Oddny Irene Øvregard Mogstad
skjønnhetssalongen Perry i Gaupne. Å investere i ei
massasjemaskin såg Mogstad på som «litt galskap»,
men med sterk tru på konseptet valde han likevel å
lease ei maskin og bygge om lokalet for å tilpasse det
maskina.
– Eg legg ikkje skjul på at dette vart ei dyr investering. Likevel er eg så positiv til denne type behandling,
at eg valde å satse på den.
Etter å sjølv ha blitt både skada i fjellet og slitt med
slitasje grunna yrke, har Mogstad nytta seg av ein del
behandlingar. Vannmassasjen ser han på som eit positivt supplement til andre tilbod.
– Denne maskina er ikkje ein konkurrent til legar
og fysioterapeutar. Den vert eit alternativ som kan
komme i tillegg til det du måtte trenge av andre
behandlingar.

Betra livskvalitet / Mogstad har hatt fleire prøvekaninar innom, og tilbakemeldingane er udelt positive.
– Samtlige som har prøvd maskina har skrytt av
den. Eg hadde ein kunde som har slitt med søvnmangel grunna eit operert kne. Ho hadde ikkje sove ei
heil natt på fem månader, men etter ei behandling
fekk ho løyst opp knuten som var kjelda til smertene.
Ho sov natta gjennom.
Innom salongen har det og vert både legar og fysioterapeutar. Dei har alle kome med gode tilbakemeldingar.
– Det er viktig for meg at dei går god for maskina.
Den kan gje folk betra livskvalitet på fleire områder. I
ein stressa kvardag kan eit kvarter med massasje gje
eit ønska avbrekk og overskot. Den løyser opp knutar
og mjukar opp heile kroppen med sin varmande
effekt. Folk seier at dei rett og slett kjenner seg betre
etter ei behandling med maskina. Berre ei behandling
kan vere nok. Andre anbefalar vi å gå 1-2 gongar i
veka, seier Mogstad.
Minska sjukefråver / På sikt håpar Mogstad at
han kan knytte til seg bedrifter.
– Det er mange moglegheiter med ei slik maskin. Ei
av dei er å minske sjukefråveret i ei bedrift. Regelmessig massasje kan gjer at ein unngår skadar og
løyse opp stive kroppar. Eg håpar og på at fysioterapeutar og legar kan anbefale maskina til pasientane
sine. Effekten er god for både friske og sjuke, avsluttar Mogstad.
Tekst og foto / Kristine Slettehaug

Til kultur og
handel i Bergen

PRØVEKANIN / Astrid Martinsen er revmatikar og prøvekanin for massasjemaskina. – Vannmassasje er god behandling for ein med revmatisme. Ein vert
avslappa i heile kroppen.
EIGARAR / Saman med kona Oddny
Irene Øvregard Mogstad, har Tor Mogstad investert i ei Aquamassage-maskin
til Perry-salongen dei driv i Gaupne.

Revmatikar som prøvekanin
Astrid Martinsen er revmatikar og har hatt rolla som
prøvekanin for massasjemaskina i Gaupne. Frå ho
kjem det berre godord om
massasje med vatn.
– Det er voldsamt godt å ligge der.
Etterpå kjenner ein seg betre. Det er
avslappande under behandlinga og
det er avslappande etterpå. Ein vert
mjuka opp i heile kroppen. Ein dag eg
kjende eg var ekstra stressa, tok eg
meg ein tur innom salongen. Det var
utruleg kor eg kjende at spenningane i
kroppen slapp taket, seier Martinsen.
Under møte i Revmatikarforbundet
har Martinsen anbefalt maskina til dei
andre. Fleire har prøvd den, og alle er
positive.
– Vi var alle einige om at dette var
eit godt supplement til anna behandling.

Test av maskina / Maskina er
dokumentert fire gongar så effektiv
som vanlig massasje og kostar per i
dag 200 kroner for 15 minutt. Femten
minutt med 36 datakontrollerte pulse-

rande- og varmevannstrålar tilsvarar
ein time vanleg massasje.
Fullt påkledd ligg ein på magen på
eit mjukt underlag medan ansiktet
kvilar i eit hol, slik at hovud og nakke
slappar av. Ønskjer ein aromatiske
dufter, kan ein få det, og øyreklokker
med behagleg musikk stenger dur frå
maskina ute. Toppen av maskina lukkast over kroppen og ein vert utstyrt
med ein fjernkontroll i handa. Med
den kan ein regulere trykket mellom
svakt og intensivt etter som ein
ønskjer. På områder ein ønskjer ekstra
nøye massasje kan ein stoppe opp og
temperaturen på vatnet kan regulerast. På ein skjerm kan ein velje
mellom ulike program. Under massasjen sprutar vannstrålane seg frå fotsålane og heilt opp til nakken. I neste
omgang vert kroppen «pressa» ned
mot underlaget då strålane går frå
topp til tå igjen.
Dei 15 minuttane kjennast lange,
og når seansen er over er kroppen
varm, mjuk og avslappa. Ein vert lett i
kroppen og får farge i kinna som teikn
på at blodsirkulasjonen har fått fart
på seg.
Maskina er ypparleg i ein travel
kvardag, og gjev absolutt eit behageleg avbrekk.

Minipris gjev deg minst 50% rabatt på returen, når du kjøper tur/
retur-billett med ekspressbåten til eller frå Bergen. Du kan reise ut
kva dag du vil. Returen må du ta innan 3 veker. Du kan ta returen
alle dagar utanom spesielle sperredagar, fredag ettermiddag,
sundagar og under høgtidene.

God tur!
Kontakt oss for reiseforslag og hotellpakkar
Fjord1 Reiseservice - Telefon 55 90 70 70
eller www.fjord1.no/fylkesbaatane
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klinikk førde
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