Ta med ditt BEAUTY PASSPORT
till din nästa behandling

BEAUTY PASSPORT
Anteckningar för dina
skönhetsbehandlingar

Allergan Norden AB
Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
+46 8 594 100 00
Datum för framtagande: Maj 2016. SW/0067/2016a
Juvéderm ® är en serie CE-märkta medicintekniska produkter med olika specifikationer och
egenskaper. Vi rekommenderar att du alltid rådgör med en kvalificerad läkare/sjuksköterska som
kan rekommendera den mest lämpliga produkten i vårt utbud för dina individuella behov.

26milj.

behandlingar och användarna
blir fler för varje dag

ALLT DU BEHÖVER KOMMA IHÅG PÅ ETT STÄLLE
Juvéderm produkter verkar på olika sätt och har
olika lång varaktighet. I ditt Beauty Passport kan du
enkelt hålla koll på vad du gjort och när, samt vem
som utförde behandlingen. Du kan också anteckna
andra skönhetsbehandlingar du får för ansiktet, så
du har all information samlad. Det kommer vara
till stor hjälp om du byter behandlande läkare eller
sjuksköterska, men också ett bra kom-ihåg för dig
som undrar om det kanske snart är dags igen.
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FEM VIKTIGA FRÅGOR
Att hitta en läkare eller sjuksköterska du har förtroende
för är helt avgörande. Här följer fem frågor att ställa
innan du bokar en behandling.
Vilka varumärken använder du och varför?
Alla behandlingar är inte likadana. Se till att den person
du väljer har den erfarenhet och kunskap du söker.

Har den här produkten tagits fram genom forskning
och omfattande tester? Alla produkter ska vara ett
resultat av medicinsk forskning och omfattande tester.

Är det här en tillverkare som jag kan lita på? Läs på om
företaget som tillverkar produkten och bli övertygad om
deras seriositet.

Hur omfattande är användningen av den här
produkten? Se till att du är i gott sällskap innan du väljer
produkt. Juvéderm fillers har redan använts över
26 miljoner gånger.
Hur nöjda är andra patienter med sina resultat?
Be om att få se före- och efterbilder på andra patienters
resultat.

