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PLASTIKKOLLEN

Dr. Shina Kamran Hagh specialiserar sig till 
akutläkare på Södersjukhuset och är
Restylane-certifierad specialist inom 
fillers och Botox och har jobbat med 
estetiska injektioner i nästan fem år. 
Hon är även medicinskt ansvarig på 
ProNordia, den nordiska distributören 
för välrenommerade hyaluronsyra-
experterna IBSA:s populära skinboosters 
och fillers.

Skicka in dina frågor till Shina om fillers och 
behandlingar i ett mail märkt ”fillers” till: 
plastikexperterna@lifestylepublishing.se.

BRYTS 100 % AV FILLERN NED?
Jag vet att hyaluronsyra-fillers stannar 
kvar under 4–6 månader i läpparna, men 
upplöses alltid 100 procent av fillern i krop-
pen, eller kan det stanna kvar längre än så? 
Jag undrar om jag behöver oroa mig för att 
om jag testar att förstora läpparna att de 
kanske inte kommer att gå tillbaka till sin 
naturliga storlek och form om jag ångrar 
mig längre fram. 

Hej! 
Tuff fråga då olika fillers håller olika 
länge, om det är en hyaluronsyra-fil-
ler från några av de ledande märkena på 
marknaden så försvinner de till 100 % 
och är det en hyaluronsyra-filler-pro-
dukt som injiceras i Sverige så ska det 
med tiden försvinna till 100 %. Däre-
mot när man behandlar skör vävnad som 
läppar med en volymprodukt blir det all-
tid en permanent förändring då vävna-
den vidgar sig något. Men detta är ibland 
så pass diskret att det inte är något man 
märker själv. Är du orolig för dramatisk 
förändring och gärna vill att läpparna 
ska kunna återgå till sin naturliga form 
så rekommenderar jag mjuka produkter. 
Diskutera med din behandlare, vilket är 
ett måste överlag inför alla behandling-
ar, och förklara vad du är orolig för och 
vilket resultat du är ute efter. 

EN MJUKARE FILLER
Finns det någon tunnare eller mjukare fil-
ler än Juvederm? Jag tyckte att det blev 
lite hårt under huden och att det såg 
stelt ut när jag blev behandlad med det. 
Eller skulle exempelvis kollagen vara en 
bättre filler för mig? 

Hej! 
Juvederm är ett samlingsnamn för olika 
produkter som de har, därav svårt att sva-
ra specifikt om det finns en mjukare pro-
dukt. Beroende på vilken av dessa som du 

använt tidigare går det att rekommende-
ra en "mjukare" produkt. Det finns många 
produkter på marknaden som är väldigt 
mjuka och beroende på resultatet du öns-
kar så kan det vara svårt att uppnå det med 
de mjukaste produkterna på marknaden då 
de inte kan uppbringa den volym som kun-
den önskar. Kollagen har blivit ersatt med 
hyaluronsyra-fillers på marknaden just för 
att hyaluronsyra-fillern är mjukare! Så det 
skulle jag inte rekommendera om du öns-
kar en mjukare effekt. 

FILLERN FÖRSVINNER VÄLDIGT SNABBT
Hej,
Fillers verkar inte fungera för mig. Jag 
har gjort fillersbehandlingar vid två oli-
ka tillfällen och redan efter ungefär en 
månad ser mitt ansikte ut exakt som 
det gjorde innan. För min väninna sitter 
effekten av hyaluronsyran kvar mycket 
längre. Vad beror det här på, är det nå-
got jag kan göra åt det, eller finns det 
alternativa behandlingar? 
 /Rebecca 

Hej Rebecca! 
Det som bryter ned fillers är ett enzym 
som vi har naturligt i kroppen som heter 
hyaluronidase. Vi alla har olika nivåer av 
hyaluronidase och därför bryts produk-
ten ned fortare eller långsammare. Sedan 
är det andra faktorer som spelar in som 
vilket område man behandlar, samt om 
man röker. Kring alternativa behand-
lingar är det beroende på vilket områ-
de du behandlar och vad du vill uppnå. 
Boka in en tid hos en certifierad behand-
lare och samla alla frågor och ha en dis-
kussion kring alternativen!

VITALISERANDE BEHANDLING
Hej,
Jag undrar om fillers sträcker ut huden ef-
ter tid? Jag vill se ut som mig själv, men lite 
mindre trött och inte fullt så rynkig. Jag är 

68 år gammal och tar hand om min hud om 
det spelar in.
 Tack på förhand, Gunnel. 

Hej Gunnel! 
Det finns flertal vitaliserande behandling-
ar, det vill säga behandlingar där man går 
in med hyaluronsyra och behandlar hela 
ansiktet eller fempunkts-behandlingar 
där man stimulerar hudens egna kolla-
gen- och hyaluronsyraproduktion samti-
digt som man lägger hyaluronsyra under 
huden. Detta brukar fräscha upp huden, 
och detta till olika grader på olika perso-
ner såklart då det är individuellt. Man kan 
förbättra fina rynkor i ansiktet, hals och 
dekolletage. Brukar oftast vara kurer med 
flera behandlingstillfällen, och inte en en-
gångsbehandling. 

FILLERS


