
Vad är Skinbooster? 

Skinbooster innefattar behandlingar som tillför aktiva ingredienser in i huden, vilket i sin tur 

stimulerar hudceller att producera kollagen och elastin och med hjälp av hyaluronsyra, som är 

den vanligaste komponenten i skinbooster, bibehåller fukt i huden.  

Skinbooster behandling är injektion av en långverkande biorevitaliserande cocktail som 

injiceras med en tunn nål ytligt in i huden.  

Efter skinbooster blir huden slätare med förbättrad spänst och ökad elasticitet samt ökad 

volym och lyster.  

Vem kan göra skinbooster? 

Skinbooster passar för dig som har torr hud med nedsatt spänst och elasticitet. Har man en 

åldrad hud med befintliga ålderstecken eller vill förebygga uppkomst av rynkor på en yngre 

hud så blir man alltid nöjd med resultat efter Skinbooster behandling.  

Hur ofta ska man göra Skinbooster? 

I samband med en konsultation ska din behandlare i samråd med dig planera en optimal 

behandling som svarar just dina behov. I regel rekommenderas en kur av 3 – 4 behandlingar 

med 2 - 4 veckors intervall. För att upprätthålla resultat ska man upprepa enstaka 

behandlingar 3 – 4 gånger per år.  

Före besöket. 

Du ska vara frisk, inga sår eller hudutslag i det behandlade området. Du ska inte vara 

gravid/ammande och ej under 18 år gammal. Undvik blodförtunnande och 

antiinflammatoriska läkemedel 7 dagar innan behandlingen (rådgör med din läkare). 

Att tänka på efter behandling.  

Undvik smink och att röra vid det behandlade området i 24 timmar efter behandlingen. 

Undvik intensiv fysisk aktivitet, bastu och intag av alkohol i 48 timmar efter din behandling. 

Utsätt inte behandlat område för solarium/solning tills eventuellt blåmärke har försvunnit.     

Undvik massage och hudbehandlingar de närmsta 2 veckorna.  

Biverkningar. 

Du kan få rodnad, svullnad, blåmärke i behandlingsområdet, vilket är oftast övergående inom 

3 dagar. Blåmärken går över inom 1 – 2 veckor.  

Priser 

Jalupro Super Hydro (ansikte)                                                                                    3000 kr 

Jalupro Super Hydro x 3 behandlingar                                                                       7500 kr 

Jalupro HMW (ansikte och läppar/hals/dekolletage/händer)                                     2500 kr 

Jalupro HMW x 3 behandlingar                                                                    6000 kr 

Jalupro Classic (ögon, ansikte, hals, dekolletage, kropp)                                           2000 kr 

Jalupro Classic x 4 behandlingar                                                                                6500 kr 



Microtox ( Hyaluronsyra + Vitamincoctail + Bo/tox )                                               3000 kr 

Profhilo                                                                                                                        3000 kr 

Profhilo x 2 behandlingar                                                                                            5000 kr 

RRS HA Eyes                                                                                                              1500 kr 

RRS HA Eyes x 4 behandlingar                                                                                   4500 kr 

 

 


