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Den tillgängliga 
KLINIKEN

Lifetime Clinic grundades 
2012 med målet att förändra 
skönhetsbranschen genom 
att vara en klinik för alla där 
man är. Med 30 000 utförda 
behandlingar årligen har de 
blivit en av Sveriges största 
kliniker inom skönhet och 
estetik. 

AV JOAKIM HAYENHJELM

PLASTIKKOLLEN

DEN FÖRSTA L IFET IME CL IN IC-KL IN IKEN öppnade man i Högdalen och 
idag finns det sju stycken kliniker; platser som Kista, Skärholmen, 
Västerås, Eskilstuna, Uppsala och Göteborg. 

– Vi har velat göra skönhetsbranschen tillgänglig för den stora 
massan, så att alla kan få en högkvalitativ skönhetsbehandling till 
ett riktigt förmånligt pris. Våra kunders tid är viktig för oss och vi 
vill finnas nära där man bor. Vi har öppnat kliniker utanför stan 
vid större knutpunkter som populära köpcentrum så att man slip-
per trafik och får mer tid till sitt privatliv, menar entreprenören och 
grundaren av Lifetime Clinic, Farzad Javadpour. 

Skönhetsbranschen är idag helt oreglerad i lag och vem som helst 
kan i princip utföra en behandling eller ge en injektion. Detta är 
något som Farzad och Lifetime Clinic vill vara med och förändra.

– Vi vill ta ett ansvar och erbjuda kunderna rätt kompetens. Vi 
garanterar dem att vi inte tummar på kvalitet eller säkerhet. Vi 
erbjuder till exempel kostnadsfria konsultationer med läkare och 
sjuksköterskor – något som många andra klinker tar betalt för. Vi 
tycker inte att råd och information ska behöva kosta pengar. Vi vill 
vara den klinik som skönhetsintresserade vänder sig till när man 
vill veta något och hjälpa dem i sina val och ge råd om hur man till 
exempel minskar ålderstecknen. På Lifetime Clinics olika klini-
ker är tanken att utbudet mer eller mindre ska vara detsamma och 
man erbjuder behandlingar som till exempel hårborttagning, mi-
croneedling, kemisk peeling, hårtransplantationer, fettfrys, tand-
blekning och trådlyft. En av de vanligaste behandlingarna är injek-
tioner med botox och fillers. Och här kommer säkerhetsaspekten in 
igen då alla injektioner endast utförs av behandlare som blivit certi-
fierade av Estetiska Injektionsrådet. 

– Det krävs kvalitativ utbildning för att få bra och säkra resultat när 
man håller på med injektioner. Det är superviktigt för oss att vi har 
kompetent personal för att kunna ge kunderna den bästa  behand-
lingen så att de kan känna sig trygga. Personalen är vår viktigas-
te resurs, deras trivsel och välbefinnande är av yttersta vikt, så att 
de kan komma in motiverade och engagerade varje dag med vil-
jan att hjälpa våra kunder att nå sina skönhetsmål och få en bätt-
re självkänsla.

Lifetime Clinic har även landat ett prestigefullt uppdrag där 
deras läkare tillsammans med läkarna på Allergan, tillverkaren av 
Vistabel, kommer att studera eventuella biverkningar som deras 
botox kan ha. 

För att hålla huden ung och fräsch rekommenderar Farzad alla över 
23 att göra en Skinbooster-behandling. 

– Det innebär injektioner med hyaluronsyra, men till skillnad 
mot vanliga fillers som bygger volym, är den här behandlingen ut-
formad för att återfukta på djupet och förbättra hudens kvalitet. 
Det är som att ständigt ha en hudkräm under huden som bevarar 
din vävnad. 

Nu är nästa mål för Lifetime Clinic att nå 12 kliniker totalt inom 
en femårsperiod. 

– Vi kommer att satsa ännu mer för att växa som kedja. Målet är 
att bli en av de tre största aktörerna i branschen. Vi har en lång väg 
att gå, men jag är övertygad att vi kommer att nå dit tillsammans 
som ett team. Nu tar vi upp kampen mot de största! ■


