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INJEKTION KIRURGI SKIN



Velkommen til 
klinik lookZ
I vores fantastiske rammer i hjertet af Aalborg tilbyder vi 1. klasses 
kosmetisk behandling. Vi er et team af specialister der udfører  
de bedste behandlinger indenfor botox, filler og skin treatments.

Hos LOOKZ giver vi os af med professionel skønhedsbehandling. 
Vi lægger stor vægt på viden om ansigtets strukturer og dets fysiognomi. 
Om aldringens proces og det perfekte ansigts principper. 
Det er helt afgørende for at kunne vurdere, hvilken behandling der skal anvendes. 
Med udgangspunkt i dig og dine ønsker vejleder vi dig frem mod et friskere 
og forynget udseende. 

LINE BENGTSON
KOSME TISK S YGEPLE JERSK E

KENNETH FINNERUP

Line er kosmetisk sygeplejerske i klinikken 
og varetager botox- og fillerbehandlinger 
samt alle Klinik LOOKZ skin treatsments.  
Line har stor passion indenfor det 
kosmetiske felt og brænder for at skabe 
naturlige, æstetiske resultater. Line er 
perfektionistisk til fingerspidserne og 
gør meget ud af at sætte sig ind i hver 
enkelts kundes ønsker og behov. Med 
udgangspunkt i dig og dine ønsker 
vejleder vi dig frem mod et friskere 
og forynget udseende. 

Kenneth startede Klinik LOOKZ 
i 2015 og er klinikkens ansvarlige 
læge. Som læge varetager 
Kenneth behandlinger med 
Botox og filler, samt kirurgi. Har 
ved siden af hospitalskarriere 
været tilknyttet privathospitaler 
som plastikkirurgisk konsulent 
siden 2004. Kenneth er uddannet 
på Rigshospitalet, Århus 
Kommunehospital og  
Odense Universitetshospital.

SPECI A LL ÆGE I  PL A S TIK K IRUR GI



KONSULTATION RYNKEBEHANDLING MED BOTOX
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En forundersøgelse er gratis. Vi rådgiver, vejleder og vurderer. En 
forundersøgelse vil oftest kunne give svar på mange af de tanker og 
overvejelser, du har gjort dig. Book tid til en uforpligtende samtale og lad 
vores team vejlede dig. Forundersøgelsen skal i overensstemmelse med 
Sundhedsstyrelsens bestemmelser være foretaget senest 48 timer før en 
behandling med botox eller filler påbegyndes. Ved forundersøgelsen sikres, 
at vi har mulighed for at tilbyde dig behandling. Vi afstemmer muligheder 
og forventninger til behandlingen.
Vores team stræber mod at skabe resultater der underbygger din 
personlighed med et friskere og måske yngre udseende. Ofte vil effekten 
være tydelig for dig selv, mens dine omgivelser blot vil bemærke et mere 
friskt og glattere udseende. Vi planlægger behandlingen i samråd med dig. 
Vi stiller vores erfaring og ekspertise til rådighed for at rådgive og vejlede 
dig hen mod den bedste udgave af dig selv.

botox

I LOOKZ anvender vi den originale Botox® til rynkebehandling. Botox® var det første 
produkt, der i 2002 blev godkendt af Food and Drug Administration (FDA) til kosmetisk 
behandling af bekymringsrynker. I dag er Botox® godkendt som behandling til 
panderynker, bekymringsrynker og smilerynker. Det er en kort og næsten smertefri 
behandling. Den forventede effekt af behandling varierer fra person til person og fra 
behandling til behandling hos den enkelte. Virkningen af behandlingen indsætter efter 
omkring 10 dage, og varigheden er typisk 3-4 afhængig af lokalisation. Ved behandling 
vil du få information omkring den forventede varighed. 

BEKYMRINGSRYNKE

Bekymringsrynken reduceret med botox. 
Bekymringsrynken gør ofte, at man ser 
trist, træt eller vred ud. Ligeledes sidder 
bekymringsrynken midt i ansigtet og er 
derfor ofte umulig ikke at bemærke.  
Derfor er dette er en af vores  
mest udførte behandlinger.

PANDERYNKER

Panderynker reduceret med botox.  
Panderynker får dig hurtigt til at se ældre 
ud, end du er – og ældre, end du føler dig.  
Med botox kan rynkerne glattes og give dig 
et naturligt løft.  
Denne behandling er også en af  
vores mest udførte behandlinger.



DERMAL FILLERS

Begrebet “dermal fillers” dækker over et bredt spektrum af 
produkter, og er et udtryk der beskriver en behandling der 
genskaber fylde og struktur i ansigtet, 
Vi anvender i klinikken kun de bedste fillers fra anerkendte 
producenter, som markedsfører deres produkter på 
baggrund af ekstensiv forskning og afprøvning. I dag 
anvendes som standard hyaluronsyre (HA) fillers. 
Man kan se effekten af filler med det samme. Det endelige 
resultat kan først vurderes efter 14 dage, da hyaluronsyren 
binder væskeog der derved kan tilkomme mere fylde.  
Virkningsvarigheden afhænger af mængde, lokalisation 
samt produktvalg og spænder fra 6 måneder til flere år. 
Specifik information gives ved konsultation.

Filler
REDUKTION AF MØRKE RANDER

Reduktion af rander under øjnene 
med filler. Tåreranden løftes op i 
niveau som den omkringliggende 
hud, hvorved området glattes. 
Effekten ses med det samme. 

HARMONISKE LÆBER MED FILLER

Filler i læberne, som er med til at skabe 
harmoni, så resten af ansigtet får de 
rette proportioner. Denne behandling 
giver et mere feminint udtryk og 
effekten ses med det samme. 



HudFornyende 
beHandlinger
FIRE&ICE
FIRE and ICE er en frugtsyre 
behandling, der bidrager til en 
forfriskende udstråling og glød, 
allerede efter kun én behandling. 
Det er ikke uden grund, at 
denne behandling er populær 
blandt stjernerne i Hollywood, 
hvor den også går under 
tilnavnet “The Red Carpet 
Treatment” og/eller “The Oscar 
Treatment”. Denne behandling 
fjerner døde hudceller i 
øverste hudlag og har en 
opstrammende effekt.

En Skinpen behandling bygger på den 
videnskabelig dokumenterede effekt 
kaldet Collagen Induction Therapy også 
kaldet ”CIT”. Metoden består i, at kollagen-
opbygningsprocessen stimuleres ved 
at prikke mange tusinde små huller i 
underhuden.  
Behandlingen  
stimulerer  
huden til at 
minimere rynker, 
acne-ar, solskader, 
strækmærker samt 
pigmentforandringer. 

SKINPEN

SKINBOOSTER

skinbooster og ProFHilo

Begrebet “dermal fillers” dækker 
over et bredt spektrum af produkter, og er et udtryk der beskriver en 
behandling der genskaber fylde og struktur i ansigtet. Vi anvender 
i klinikken kun de bedste fillers fra anerkendte producenter, som 
markedsfører deres produkter på baggrund af ekstensiv forskning og 
afprøvning. I dag anvendes som standard hyaluronsyre (HA) fillers.  
Man kan se effekten af filler med det samme. Det endelige resultat 
kan først vurderes efter 14 dage, da hyaluron-syren binder væske og 
der derved kan tilkomme mere fylde. Man kan se effekten af filler med 
det samme. Det endelige resultat kan først vurderes efter 14 dage, da 
hyaluronsyren binder væske og der derved kan tilkomme mere fylde.

Profhilo er behandlingen for dig, der ønsker at slippe af med løs og kreppet 
hud i ansigt, hals, arme eller hænder. Profhilo har en bioremodelerende 
effekt og forynger derved alle celletyper. Hudens kollagene fibre boostes, 
fedtvævet regenereres, og fugten bindes på ny. Profhilo er stabiliseret 
hyaluronsyre, som er helt anderledes opbygget end 
den vi kender for fillers og skinboosters.
Unikt for Profhilo  
behandlingen 
er, at det har en af de 
højeste koncentrationer af 
hyaluronsyre 
på markedet. Det gør 
behandlingen ideel til 
at genskabe en naturlig 
foryngelse af huden, så 
bindevævsfibrene  
genskabes af kroppen selv.

PROFHILO



ØVRE ØJENLÅG NEDRE ØJENLÅG
OVERLÆBE  
“BULLHORN”

ARKORREKTION OG 
MODERMÆRKER

Plastikkirurgi

Reduktion af overskydende 
hud i det øvre øjenlåg. 
Kan være kombineret med 
forøgede underliggende 
fedtdepoter. Tilstanden 
kan i mange tilfælde 
være generende fra 
40-årsalderen, men i nogle 
tilfælde allerede tidligere. 
Ved et indgreb fjernes 
overskydende hud samt 
underliggende fedtvæv 
og muskel i det omfang det 
er nødvendigt. 
Operationen foregår i 
lokalbedøvelse, og det 
samlede indgreb varer op 
imod en times tid.

Klinik LOOKZ tilbyder en række kirurgiske indgreb primært 
i ansigtet. Alle indgreb foretages i lokalbedøvelse. Ved 
en forundersøgelse forud for ethvert indgreb gennemgås 
behandlingen. Der informeres om indgrebets art, det forventede 
resultat og de bivirkninger og komplikationer der kan tilstøde. 

Indikation for korrektion af 
nedre øjenlåg er som regel 
enten poser under øjnene 
eller for meget løs hud – 
eller en kombination af de 
to tilstande. Den kirurgiske 
korrektion af tilstanden 
er afhængig af det 
tilgrundliggende problem. 
Indgrebet efterlader et 
bueformet ar langs nedre 
øjenlågsrand som oftest er 
skjult under øjenvipperne, 
og som regel med tiden 
næsten bliver usynligt. 
Indgrebet foretages i 
lokalbedøvelse og varer  
i alt 1-1,5 timer.

Korrektion af forlænget overlæbe ved 
Bullhorn-snit. Nogle mennesker er født 
med en forøget længde mellem basis af 
næsen og overlæben, men hyppigst er 
det den aldersbetingede løshed af huden 
der giver en forlængelse af næse-læbe 
afstand. Ved et dobbeltbuetformet snit 
under næsebasis kan en hudbræmme 
fjernes kirurgisk og herved løftes det 
læberøde frem og overlæben fremtræder 
fyldigere og synligere, ligesom 
overlæbens højde forkortes. 
Indgrebet efterlader et bueformet ar langs 
næsens basis. Som oftest skjult af den 
naturlige kontur i overgangen. og med 
tiden normalt usynligt. Indgrebet foretages 
i lokalbedøvelse og varer samlet 1-1,5 
timer. 

Hos Klinik LOOKZ tilbydes 
korrektion af små ar i ansigtet 
og på halsen, opstået efter 
skader eller fra eksempelvis 
piercinger. Skæmmende 
ar, ofte breddeøgede eller 
fortykkede kan korrigeres ved 
små indgreb i lokalbedøvelse. 
Behandlingstiden er samler 
normalt under en time.

Klinik LOOKZ tilbyder fjernelse 
af skæmmende modermærker, 
dermatofibromer og lignende 
små godartede gevækster ved 
et lille indgreb i lokalbedøvelse. 
Indgrebet vil altid efterlade et 
lille ar.



BEHANDLINGER  MED BOTOX BEHANDLINGER  MED FILLERS

PatientinFormation

Der er visse former for håndkøbsmedicin som NSAID præparater, for eksempel Ibumetin, samt 
præparater indeholdende magnyl, produkter indeholdende fiskeolie, og andre naturpræparater 
som nedsætter blodets evne til at størkne. Vi råder dig derfor til at undgå disse et par dage 
før behandlingen. Herved kan du mindske risikoen for hævelse, blå mærker og blødning på 
injektionsstederne. Huden inden behandling skal være intakt. Gravide eller ammende kan ikke tilbydes 
behandling med botox. Personer med visse neurologiske lidelser som for eksempel myastenia gravis 
kan ikke tilbydes botox behandling.

Vi anbefaler, at du læser denne information før en eventuel behandling. 
Enhver behandling i Klinik LookZ er forudgået af en forundersøgelse.  
Forundersøgelsen skal i overensstemmelse med  Sundhedsstyrelsens 
bestemmelser være foretaget senest 48 timer før en behandling påbegyndes. 

INDEN EN BOTOXBEHANDLING

EFTER EN BOTOXBEHANDLING
Eventuel blødning ophører efter få minutter, hævelsen er oftest væk efter 10-15 minutter. Ganske let 
rødme ved indstikssteder kan forekomme i timerne efter proceduren. Undgå at påføre cremer, salve, 
lotion eller tilsvarende på stikstederne i minimum 6 timer efter behandlingen. Indtagelse af varme drikke 
eller alkohol samt pulsintensiv motion og solbadning på dagen for behandlingen er alle faktorer, der kan 
øge risikoen for blå mærker.

Forbigående blå mærker er den hyppigste komplikation. Hvis der forekommer hævelse, ømhed eller 
misfarvning kan dette reduceres med is-pakninger på de behandlede områder i 15 min hver 2. time på 
selve dagen. Hvis misfarvning opstår, vil det typisk forsvinde i løbet af 6-10 dage. Inden for de første 
24-48 timer forekommer mindre hyppigt hovedpine og milde influenza-lignende symptomer. Sjældnere 
forekommer svimmelhed, mundtørhed, kvalme, følelsesløshed, døsighed og hududslet. Der kan meget 
sjældent forekomme lammelser i ansigtet, såsom hængende øjenlåg og pande.

KOMPLIKATIONER OG BIVIRKNINGER | BOTOX

INDEN EN FILLERBEHANDLING
Der er visse former for håndkøbsmedicin som NSAID præparater, for eksempel Ibumetin, samt 
præparater indeholdende magnyl, produkter indeholdende fiskeolie, og andre naturpræparater 
som nedsætter blodets evne til at størkne. Vi råder dig derfor til at undgå disse et par dage 
før behandlingen. Herved kan du mindske risikoen for hævelse, blå mærker og blødning på 
injektionsstederne. Ved infektion eller herpesudbrud i området skal behandlingen afvente fuld 
opheling først. Gravide eller ammende kan ikke tilbydes behandling med fillers. Personer med 
overfølsomhed overfor indholdsstoffer i fillerpræparater kan ikke tilbydes behandling.

EFTER EN FILLERBEHANDLING
Hold de behandlede områder rene. Undgå at påføre 
kosmetik, cremer, salver, lotion eller lignende på stik- og 
behandlingssteder. Undgå pulsintensiv motion, sol- 
badning og svømning på dagen. Undgå meget 
varme drikke og alkohol.

Som ved alle andre medicinske behandlinger kan der være forbundet bivirkninger 
og komplikationer til behandling med fillers. Forbigående blå mærker er den 
hyppigste komplikation. Hvis der forekommer hævelse, ømhed eller misfarvning 
kan dette reduceres med is-pakninger på de behandlede områder i 15 min hver 
2. time på selve dagen. Hvis misfarvning opstår, vil det typisk forsvinde i løbet af 
6-10 dage.

KOMPLIKATIONER OG BIVIRKNINGER | FILLER



PATIENTINFORMATION TIL  
KIRURGISKE INDGREB

EFTER EN OPERATION

PatientinFormation

KONTAKT ÅBNINGSTIDER AKKREDITERET

FORUNDERSØGELSE

Ethvert kirurgisk indgreb kræver en forundersøgelse 
og en journaloptagelse med billeddokumentation, 
uanset man er tidligere kunde i klinikken. I henhold 
til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse skal der gå 
minimum 7 dage fra forundersøgelsen er foretaget til 
dit indgreb kan foretages.

Du informeres både før og efter indgrebet om 
klinikkens generelle retningslinjer for forebyggelse 
af komplikationer efter behandlingen. Svarende til 
behandlingsområdet må der ikke anvendes cremer, 
salver, lotion make-up eller tilsvarende minimum 72 
timer efter behandlingen. Puls-intensiv motion og 
sport, samt alkohol og varme drikke bør undgås de 
første døgn efter indgrebet. Såfremt der tilstøder 
komplikationer, skal klienten kontakte klinikken på 
telefon i åbningstiden eller på SMS-telefonen uden for 
åbningstiden. Er der behov for uopsættelig lægehjælp 
skal klienten henvende sig hos vagtlæge eller i 
skadestue.

Ved Stranden 7 
9000 Aalborg 
DK-9000 
Tel 20202086

Klinikken er åben for 
konsultation efter aftale. 
Telefontid hverdage 
10.00 - 15.00

Godkendt af 
Sundhedsstyrelsens 
tilsyn med Kosmetiske 
behandlingssteder

Klinik LOOKZ er beliggende på den bedste placering midt i Aalborg med udsigt 
over Limfjorden. Centralt placeret med P-hus 50 m væk fra vores skønne klinik. 
Offentlig transport har du lige til døren. Klinikken er placeret med blot 2 min. til 
cafeer, restauranter og gågader.
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VELKOMMEN I KLINIK LOOKZ


