
 
 

Nyutviklede Signaturbehandlinger fra Hudagenten! 
 

Vi har satt sammen behandlingspakker som er mest populære og som i kombinasjon gir de beste 

resultatene for deg som kunde. 

Hudagenten Browlift 
Brynsløft: Botox i liten dose, men med kraft nok til å løfte brynet, og gir et mer våkent og 
åpent blikk. Man opplever at dette gir et lite øyelokkløft i tillegg. I denne pakken får du  
0,5ml filler i valgfritt område        kr 3900,- 
 
Hudagenten Glød 
Skinbooster er en injeksjonsbehandling med hyaluronsyre som gir en «mini» filler effekt, 
uten at man ser behandlet ut. Denne gir oppstramming, utfylling av fine linjer, gir masse 
fuktighet og stimulerer din egen kollagenproduksjon. Jeg kombinerer denne behandlingen 
med en tilpasset glykolsyre som pensles på huden din. Virketid er ca. 10 minutter og gir en 
nydelig glatt hud med masse glød.        Kr 3500,- 
 
Hudagenten Mini Liquid FaceLift 
2 områder botox (sinnarynke og kråketær) Kinnbensløft og utjevning av linjer rundt munn. 
(inkluderer 2ml filler)          Kr 9900,- 
 
Hudagenten Full FaceLift 
1 område botox og 5 ml filler fordelt i områder som trenger løft, volum og utjevning. Her blir 
du og sykepleier enige etter konsultasjon om hvilke områder som er best å utføre 
behandling på.         Kr 18000,- 
 
 
 
 



Hudagenten Soft lips 
1ml leppefiller med fuktighetsfiller. Denne gir ikke så mye volum, men en plump effekt som 
ser svært naturlig ut, i tillegg gir den masse fuktighet, nesten som en lipsyl som varer i ca. 6 
mnd.           kr 2500,- 
 
Hudagenten Light Eyes 
Denne behandlingen er kåret I England som beste behandling mot mørke ringer, og poser 
under øynene. Light Eyes er nylig omtalt i prestisjetunge Tatler magazine! Som beste 
øyebehandling. Light eyes gir lysning av mørke ringer, og fjerner poser under øyne svært 
effektivt.           Kr 3000,- 
 
 
Kosmetisk Sykepleier Lena Carin Andersen har lang erfaring i bruk av fillere og botox. Hennes policy er 

å alltid gi deg det beste som kan tilbys på markedet akkurat nå. Lena går alltid kritisk gjennom det 

som tilbys, og tester ut behandlingene lenge før du blir tilbudt disse som kunde. Hudagenten bruker 

enorme summer på kurs og oppdateringer hvert eneste år. Dette for at hun skal kunne vite at det hun 

gjør er trygt, og for at du som kunde skal føle deg 100% trygg i hennes hender. Komplikasjonskurs er 

noe hun tar hvert år. Dette er uhyre viktig for å kunne lese komplikasjoner tidlig, og for å vite hvordan 

man forebygger og evt. behandler disse.  

 

Vi har ansvarlig lege Anine Wilhelmsen tilknyttet vår klinikk. Anine konsulteres alltid dersom vi har 

spørsmål rundt helsetilstander, eller komplikasjoner.  

 

 
 

 
 


