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Forryngende hudpleje

i verdensklasse
Frisk og glad! Sådan vil de fleste af os gerne se ud. Hos N’age er hudlægerne og sygeplejerskerne
specialiseret i hudforyngelse og rynkereduktion, så du kan føle dig smuk, både indvendig og udvendig.
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Masser af væske til huden
N’age har 12 års erfaring med Restylane,
som kort fortalt er en teknik, hvor man
fylder linier og rynker ud med vand. Restylane er en gele, som består af 98 %
vand og 2 % hyaluron, der findes naturligt
i huden. Når man indsprøjter Restylane,
bliver huden bedre til at binde fugt, samtidig
med at rynkerne bliver fyldt ud. Restylane
holder i op til et år og øger collagendannelsen i huden.
Den klassiske Hollywood behandling
Alle kender efterhånden Botox, som mange
Hollywood-skuespillere tyr til, men ikke
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N’age er kendt i hele landet for deres
ekspertise, særligt inden for de effektive
behandlingsmetoder, Restylane og Botox.
De åbnede deres første klinik i 2003 og
har i dag klinikker i København, Aarhus
og Odense. På bare ni år er de vokset til
at være den klinik i Norden, som foretager
flest Restylane-behandlinger om året.
Det ydre skal afspejle det indre
På klinkkerne arbejder hudlægerne med
at behandle danskernes hud, så den altid
ser frisk ud. ”Folk kommer med forskellige
problemer, men fælles for dem alle er, at
de ønsker, at deres ydre skal afspejle
deres indre,” fortæller direktør Ida Bille
Brahe. ”Hvis man føler sig frisk og glad
indvendig, vil man naturligvis også gerne
signalere det udadtil, og det gør vi muligt
med vores mange behandlinger.”
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mange ved, hvad behandlingen egentlig
gør. Botox er en muskelbehandling, som
egner sig bedst til rynker i panden og
rundt om øjnene. Når man indsprøjter
Botox i huden, bryder man simpelthen de
vaner, vi har, når vi bevæger musklerne i
ansigtet. Derudover giver det en foryngende effekt på huden, samtidig med at
det får den til at stråle.
Behandlinger for både mænd og kvinder
N’age har både danske og internationale
kunder, og mange kommer ofte igen.
Hvor man måske skulle tro, at disse behandlinger kun er for kvinder, så er hele
20 % af N’ages kunder faktisk mænd.
Udover Restylane og Botox, tilbyder N’age
også blandt andet Thermage, laserbehandling og aktiv hudpleje. Priser for en hudbehandling starter ved 575 kr.
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