
 

 

Klinikk Telos prisliste 2020  
 
 
 

 

Hudbehandling:  

rensing, peeling, microneedle, PDT lysbehandling med følgende programmer: 

 

Golden Age Kr 2700                                                                      inkl Skinbooster kr 3200. 
 

Golden Age er en avansert anti-age program for 45+ moden og solskadet hud. Programmet bidrar 

til å reparere solskadet hud og gi tilbake fasthet og jevne ut hudens overflate og redusere fine 

linjer. Programmet omfatter PDT lysbehandling med avansert fiberoptisk teknologi for å 

rekonstruere huden fra innsiden og ut. Behandlingen inkluderer  nanoneedling, MÖ skandinaviske cosmeceuticals og 

kjemisk peeling, og eventuelt med mesolift med skinbooster som gir umiddelbar synlige resultater med løft, 

korreksjon og foryngelse.  

Et naturlig alternativ til kosmetiske behandlinger og kirurgi. Å starte med en kurbehandling vil være gunstig for å 

kickstarte reperasjonsprosessen og resultatet. Kur med 1 behandling hver 3-4 uke over 6 ganger uten skinbooster, og 

3-4 ganger med skinboosters. Vedlikeholdsprogram etter behov. 

 

Tillegg:  

Botox touch-up for løft, mimiske rynke reduksjon og hemming av svette/talgproduksjon fra  kr 1000 

 

Age Couture         Kr 1890 

 

Age Couture er et program utviklet for de over 30+ første linjer, sensitiv hud, hyperpigmenteringer 

og områder med ujevn hudfarge som er forårsaket av soleksponering, aldring, arvelighet og 

hormonelle svingninger. Formål med programmet er å balansere, normalisere og reparere for å 

beholde en frisk ungdommelig hud. Behandlingen tar utgangspunkt i hudtype, hudens tilstand og 

problemløsning blir tilpasset og utført med avanserte fiberoptisk PDT lysbehandling, kjemisk 

peeling og cosmecuticals. Anbefaler å starte med en kur på 6 behandlinger, en hver 3-4 uke. 

Vedlikeholdsprogram etter behov. 

 

Akne Combat        Kr 1590 
 

Akne Combat er et program som bekjemper ulike former for akne som følge av fet hud og 

overaktive talgkjertler. Programmet tar utgangspunkt i hudtype, tilstand og grad av akne utbrudd. 

Formålet med behandlingen er å reparere og redusere overdreven talg produksjon og grove 

porer som kan ha blitt tilstoppet med olje og smuss. Behandlingen blir individuelt tilpasset og 

består av kjemisk peel, lys eller PDT behandling og MÖ skandinaviske Cosmeceuticals samt et 

hjemmeprogram for balansering og varig normalisering av akne hud. Anbefaler å starte med en kur 

på 6 behandlinger, en behandling med 3-4 uker mellom. Vedlikeholdsprogram etter behov. 

 

 

 

MÖ™ Helse behandling 

 

MÖ™ Helsebehandling er en helhetlig behandling som balanser kroppens helsetilstand og 



spesifikk reparerer og reduserer ubalanser og skader i muskler, vev og hud.  

I MÖ™ Helsebehandling scannes kroppens sirkulasjon og problemer som vannansamlinger, cellulitter, 

fettansamlinger, huden spenst og misfarginger registreres og dokumenters.  

En helsebehandling kan redusere blåmerker, inflammasjon, vevsskader, fettansamlinger, cellulitter og øke 

sirkulasjon, næringsopptak, spenst og gi en langvarig og effektiv lymfedrenering.  

Programmet består av fiberoptisk Photo dynamisk lysbehandling der drenering av avfallsstoffer og 

forbedring av sirkulasjon i kroppen står i fokus, for deretter å behandle andre sekundære problemer og 

tilstander. Resultat av en helsebehandling er å normalisere og balansere lymfe- og sirkulasjonssystemet som 

gir synlig forbedring og redusering av vann, smerter/spenninger, cellulitter i kroppen og en normal 

tarmfunksjon. Behandlingen holder lymfe- og sirkulasjon i sjakk i 3-4 uker før ny behandling er nødvendig.  

Behandlingens sekundære problematikk trenger en mer intensiv tilnærming og vi anbefaler å starte med en 

kur før vedlikeholdsbehandling hver 6-8 uke eller ved behov. 

 

MÖ™ Sirkulasjon og lymfedrenering    30 minutter kr 790 / 60 minutter kr 1200 

MÖ™ Tykktarm utrensning                        kr 800 

MÖ™ Sportskader / Blåmerker                         kr 500 

MÖ™ Post Graviditet / etter vektreduksjon / slanking    30 minutter kr 790 / 60 minutter kr 1200 

 

Injeksjoner:  

 
SKINBOOSTER       fra kr 2800 

 

Skinbooster behandling med hyaluronsyre og vitaminer, reduserer og fjerner rynker, linjer, arr.  

Behandler og forebygger hudproblemer som akne / fet hud. Hyaluronsyre injeksjoner gir huden dyp 

fuktighet, oppstramming og fine porer.  

Skinbooster har en hudbalanserende effekt som normaliserer huden over tid. Du får finere glød, normal 

fuktighetsbalanse, glattere og jevnere hudoverflate mindre porer, reduksjon av linjer og samtidig 

forebygging av aldrende hud og rynker.  

For all hudtype (ansikt og kropp). Ytterligere forbedring ved gjentatte behandlinger.  

Å starte med en kur på 3 og deretter årlig 1-2 vedlikeholdsbehandlinger. 

 

1 ml                                     kr 2600 / kur på 3 behandlinger kr 6000 

2 ml                                      kr 3900 / kur på 3 behandlinger kr 9900 
        

 

Filler       

 
Hyaluronsyre/filler fjerner rynker, linjer og arr, brukes for konturering av lepper, kinnbein, 

hake, nese, dype tårerynker, løfter tunge øyebryn, ansikt og hals. 

Kombinasjonsbehandling med skinbooster/filler og botox har en hudbalanserende effekt og 

normalisering av huden som virker over tid.  

Du får fin glød, fastere hud og reduksjon av grove porer, forbedrer fuktigheten i huden, normaliserer 

talgproduktsjon, huden blir jevn og glatt, reduserer og fjerner rynker og linjer. 

 

Injeksjoner i leppene med hyaluronsyre gir fint kontor av leppekant, volum og langvarig og dyp 

fuktighet forbedring, redusering av hakk i leppekanten og snurpelinjer rundt munnen.  

Resultatet ser du rett etter behandling med ytterligere reduksjon og forbedring.  

Kontroll en måned etter behandlingene anbefales, for eventuelt korreksjon for å få en optimal og vakkert 

resultat. 
 

Filler med hyaluronsyre:  Hyabel, Restylane, Sculptra, Radiesse 



 

Filler 0,5 - 0,7 ml             fra kr 2900 

Filler 1,0 ml        kr 3500 

Filler 1,5 ml        kr 4900 

Filler 2,0 ml        kr 5600 

Filler Lepper inntil 0,55 ml      kr 2900 

Filler Lepper inntil 1,1 ml      kr 3900 

Nesekorreksjon med event. Radiesse                                    kr 4500 

 

 

 

Sprengte blodkar – Kar- og couprose+rosacea+føflekker+rynker+ 

ansiktsløfting (behandling med plasmapen, som er godkjent og ble 

populært i Europa). 

Ansikt                                                                                                            kr. 3000 

Hals                                                                                                               kr. 1700 

Hender                                                                                                           kr. 2500 

Bryst                                                                                                kr. 3000 

Kinn                            kr. 2500 

Nese                      kr. 1700 
Fjerne en føflekk                                                                                                      kr. 650 

Flere føflekker          kr. 1300 

 

Botox / Azzalure/Xeomin 

 
Panne | glabella / sinnarynken | øyne | munn | hals / platysma  

 

1 område          kr 2900 

2 områder         kr 4400 

3 områder          kr 5500 
 

Svettebehandling med Botox 

Armhuler kvinner         kr 3990 

Menn           kr 4990 

Armhuler touch-up innen 3 mnd kvinner      kr 2500 

Menn           kr 2900 

Panne / ansikt          kr 2990 

Spennings hodepine                                                                                      --------- 
 

 

PRP (platte rik plasma, lages fra egen blod, «Vampyr behandling») 
 

1 behandling - ansikt                    kr 3950 

1 kurs x 5 behandlinger (5. behandling gratis)                kr 13000 

Intim omr. Kvinne                                                                                         kr 4500 

                  Menn                                                                                            kr 7500                                                                                                       
 

Trådbehandling 
Happy Lift™ og Aptos er en serie kirurgiske tråder som skånsomt gir huden et lett løft. Trådene blir liggende i huden 
omtrent 3-4 mnd før de har løst seg opp i vevet. I løpet av denne tiden vil trådmaterialet og trådenes mottaker ha 
stimulert ny produksjon av bindevevsproteinene (kollagen og elastin) slik at huden blir fastere. I tillegg oppnår man 



økt blodgjennomstrømming ved nydannelse av små kapillærer (neoangionese), og man får også økt dannelsen av 
naturlig hyaluronsyre. Resultatet blir et lett løft med synlig revitalisert hud som varer så lenge som 2-3 år. 
  
Aptos                                   kr 16000 (10 tråd for behandling) 

Double Needle  (hakke)                                   kr  12500 (2 tråd) 

 

Fettsuging og fettransplantasjon  

Hals (dobbelthake)           fra 12000 

Forstørret brister menn          fra 16000 

Ryggputer            fra 22000 

Mage – hele            fra 24000 

Mage – nedre                       fra 18000 

Midje              fra 24000 

Overarm            fra 15000 

Lår -  innside                      fra 17000 

Knærne            fra 14000 

Pubis/Venusberg           fra 14000 

Forming av rumpe (u/fettransplatansjon)                             fra 18000 

Tilleggsområder                       50% AVSLAG 

 
 

FETTRANSLPANTASJON 
 
Ansikt             fra 16000 

Hender             fra 12000 

Brystforstørrelse           fra 28000 

Rumpeforstørrelse (Brazilian buttock lift)                         fra 29000 

Ytre kjønnsleppene           fra 19000 

Påfyll             50% 

 

 

Hårfjerning med diode laser 
 

Trenger du flere behandlinger? Da kan vi tilby følgende rabatter: 

1. behandling: 40% rabatt og deretter ordinær pris. 

Etter 7.  behandling: 30% rabatt 

  

Armhuler         Kr. fra 1300 -15min 

Brasiliansk                    Kr. fra 2200 -30min 

Brasiliansk & armhuler       Kr. fra 3200 -45min 

Bikinilinje                               Kr. fra 1700 -30min 

Bikinilinje & armhuler                  Kr.  fra 2500 -45min 

Hollywood                                                                                       Kr. fra 2900 – 45 min 
Legger                                           Kr.  fra 2800 -45min 

Lår          Kr.  fra 3300 -45min 



Bakside lår                    Kr.  fra 1600 -30min 

Hele ben         Kr.  fra 6000 -60min 

Bryst – kvinne                   Kr: fra 800 -15min 

Mage – kvinne        Kr.  fra 2500 -30min 

Rygg – kvinne                              Kr.  fra 2000 -45min 

Magestripe – kvinne                   Kr.  fra 800 -15min 

Hele armer         Kr.  fra 2800 -45min 

Underarmer                               Kr.  fra 1800 -15min 

Ansikt                     Kr.  fra 2600 -30min 

Ansikt minus panne                              Kr.  fra 1800 -30min 

Øyenbryn                    Kr.  fra 300 -15min 

Overleppe         Kr.  fra 1000 -15min 

Overleppe & hake                   Kr.  fra 1600 -15min 

Hel rygg – Mann                   Kr. fra 3900 -60min 

Rygg, mage & bryst – Mann                             Kr. fra 8000 -2,5 timer 

Hals – Mann                               Kr. fra 1500 -30min 

Helkropp pakkepris                         Kr.  fra 17000 (tid kan variere fra person til 

person)fra 4 timer 
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