
 
 

Hva er Liquid Facelift? 
 
Ved Liquid Facelift benytter vi en kombinasjon av Botox og hudfillere til å konturere og 
forme ansiktsstrukturen. Det kalles også: ikke-kirurgisk ansiktsløftning. Gode visuelle 
ferdigheter er en av hovedkomponentene som brukes til å evaluere ansiktsstrukturen. Botox 
og hudfillere brukes til å løfte og fylle ut det ønskede området. Dette resulterer i et 
oppfrisket ansikt, uten arr. 
 
Liquid Facelift er det siste innen ikke-kirurgiske behandlinger, for kvinner som leter etter den 
perfekte oppfriskningen. Det er ingen nedetid, ingen snitt skal gjøres og tilhelingen er rask 
og uten sykemelding. Vi kaller det den naturlige ansiktsløftningen, da resultatene er et 
utseende som er forfrisket og ungdommelig i stedet for det "strukkede" unaturlige 
utseendet den tradisjonelle ansiktsløftingen pleier å gi.  
 
Vi kaller det "naturlig" ansiktsløft på grunn av det faktum at det er rettet mot å gjenopprette 
hengende områder, og det fyller ut områder som har mistet kollagen over tid, slik at det på 
ingen måte gir noen unaturlig forandring i ansiktsstrukturen. Denne naturlige tilnærmingen 
er ment å synlig løfte hengende ansiktsområder, for eksempel bryn og kinn og hjørnene på 
munnen, samt gjenopprette volum i leppene. Innsunkne områder, for eksempel under 
øynene og kinnene, vil se fyldigere ut med hudfillere. Rynker og fine linjer vil bli slette med 
Botox. 
 

Hvem passer Liquid Facelift for? 
 
Nesten alle personer med god helse som ønsker å oppnå et forfrisket utseende, kan få utført 
Liquid Facelift. 

 
 
 
 
 
 



Hvilke ansiktsområder forbedres med Liquid Facelift? 
 
øyne 
kinn 
hake 
lepper 
rynker og linjer 
nasolabiale folder(langs nesen og ned mot munnvikene) 
panne 
 
 

Hvem kan IKKE få utført Liquid facelift? 
 
Du kan ikke gjøre Liquid Facelift hvis du opplever: 
 
nevromuskulær / kardiovaskulær sykdom 
blødning og / eller autoimmun sykdom 
følsomhet overfor noen eller alle hudfillere og botox 
 

Hvor lang tid tar en Liquid Facelift? 
 
For optimal og lang varighet anbefales en fullstendig korrigering. Dette kan gjøres over to 
besøk hvis du er syns injeksjoner er ubehagelige. Når en full korrigering utføres, kan 
resultatene vare i ett til to år. Valget av typen hudfiller spiller en avgjørende rolle, da noen 
varer lengre enn andre. Effektene av Botox går ut innen 6 måneder. Noen av våre pasienter 
velger Juvederm og andre Teosyal eller Restylane, avhengig av hvor lenge de vil at resultatet 
skal vare. 
 

Liquid Facelift Prosedyre mot et tradisjonellt ansiktsløft 
 
Det er strukturelle forskjeller med disse to alternativene. De er som epler og pærer. Under 
den tradisjonelle ansiktsløftingsprosessen blir de underliggende ansiktsmuskler trukket for å 
korrigere heng i ansiktsstrukturen, og dette resulterer i et strukket utseende. De hule 
områdene er fortsatt hule, og dette gir en modent stramt utseende. Med Liquid Facelift er 
de hule områdene fylt ut og det utgjør hele forskjellen. Synlige naturlige resultater gir et 
fresht utseende. Typisk ungdommelig utseende er fyldige kinn og øyne uten mørke ringer.  
 
Liquid Facelift vil gi slike resultat. For ytterligere å forbedre resultatene, foreslår vi en 
kombinasjon av PRP Facelift for å korrigere hudtekstur og hudtone for å oppnå den glatte 
overflaten sammen med glødende hud. Når vi blir eldre, skifter hudtonen vår fra rosa til mer 
gråtoner.  
Spør oss om "Angel Touch Facelift-behandlingen", en kombinasjon av ulike 
behandlingsteknikker designet for å gi enda bedre resultater. 
 



Et tradisjonellt ansiktsløft krever anestesi og nedetid, og kostnaden er betydelig høyere 
sammenlignet med Liquid Facelift-behandlingen. 
 
Liquid Facelift krever ikke operasjon, og dermed er det ingen arr. Vi benytter oss av en 
avansert injeksjonsteknikk, noe som resulterer i minimalt med eller ingen blåmerker i det 
hele tatt. 
 
Den tradisjonelle ansiktsløftningen er smertefull. Liquid Facelift utføres under 
lokalbedøvelse, og det er ingen smerte involvert. Det er svært sjeldent at man får blåmerker, 
eller smerter forbundet med blåmerker. 
 
Det er ingen sammenligning mellom disse to prosedyrene med hensyn til resultatene. 
 

Liquid Facelift i et nøtteskall: 
 
Det er ikke behov for anestesi 
ikke behov for snitt 
kan utføres som dagsbehandling 
rask restitusjon 
tilpasset individuell behandling 
raske resultater 
 

Er prosedyren smertefull? 
 
Et lite ubehag kan føles under prosedyren, men området er bedøvd med lokal bedøvelse for 
å minimere ubehag. Minimalt med rødhet behandles med nedising av området. 
 

Hvor snart vil jeg se resultater? 
 
Resultatene med Liquid Facelift kan ses umiddelbart etter prosedyren. I løpet av de neste 
dagene vil hevelse og rødhet gå bort og effektene av Botox vil utvikle seg i løpet av 3-14 
dager. 
 

Hvilke produkter benyttes i Liquid Facelift? 
 
Botox, Juvederm, Teosyal, eller Restylane (og evt.PRP) er de mest populære alternativene 
som brukes sammen med Liquid Facelift. Som nevnt ovenfor varer noen fillere lengre enn 
andre, og det er ditt valg hva du ønsker. 
 



 

Risiko knyttet til behandlingen 
 
En injeksjon eller noen form for punktering av huden vil alltid kunne medføre en risiko for 
infeksjon. I vår praksis har vi aldri hatt slike tilfeller. Personer som lider av herpes kan ha 
større risiko for utbrudd ved injeksjonsområdet. I slike tilfeller anbefaler vi en resept før 
prosedyren på forebyggende medikament. Vennligst diskuter dette med oss før du 
planlegger behandlingen din. Hudfillere kan føles som små klumper på stedet de første 
dagene, inntil filleren har "satt" seg, og vil da forsvinne. De små klumperne er ikke synlige for 
øyet, det er bare noe som kan kjennes med fingrene. 
 

Hvor mange behandlinger er nødvendig? 
 
Liquid Facelift er designet for å gi maksimale resultater med bare én behandling. 
 

Kostnader 
 
Pris på Liquid facelift kan variere avhengig av valg av hudfillere som benyttes. Hudfillere med 
lengre levetid pleier å koste mer. Vi anbefaler en fullstendig korreksjon for beste resultater, 
og det er også en variabel lagt til kostnaden.  
Kostnaden for Liquid Facelift vil variere med mengden botox som brukes. Noen trenger 
minimalt med Botox, mens andre kan trenge mer, avhengig av hvilken av effekt man ønsker. 
Vår Sykepleier vil lage et forslag basert på dine ønskede resultater. Ring oss for en avtale om 
dine spesifikke behov.  
 
Jeg har utført mange slike behandlinger, og som nevnt er hvert tilfelle individuelt tilpasset.  
 
Kostnaden kan variere i gjennomsnitt mellom noen få tusen og opp til kr 12-20.000, for en 
mer omfattende prosedyre. Denne prisen varierer avhengig av valg av behandlingsopplegg 
og det inkluderer ikke PRP (Vampire Facelift).  
 
For mer informasjon om vår tilpassede tilnærming, og å finne ut om vår "Angel Facelift 
Procedure" eller PRP, ta kontakt eller bestill konsultasjonstime. 
 
Kosmetisk Sykepleier 
Lena Carin Andersen 
Telefon: 99442684 
E-post: lena@lofotkraft.net 
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