På besøk hos Senzie Medispa

Midt i hovedstadens mest kjente gate ligger Senzie Medispa,
Senziegruppens egen spesialistklinikk der faglig kompetanse
kommer til liv og forvandles til ekstraordinære og gode resultater!
Karl Johansgate 23 er en av Oslos
gamle vakre bygninger der Alles
Beauty salong tidligere var gjennom
mange år og senere Beauty Secrets.
Etter at gründer Vibeke Sundene,
sammen med Senziegruppen tok
over i 2017 ble innsiden bygget om
og fikk en «interiørisk ansiktsløftning».
Praktiske lokaler i varme farger med
stilfullt og rent utrykk er i dag basen
for Senzieakademiets samlinger og til
daglig Senzie Medispa, to bedrifter
med det samme høye fagnivået.
DY N A M I S K L Æ R I N G S M I L J Ø
Senzie Medispa er en tverrfaglig miks
av ulike fagfeltet innen kosmetisk
dermatologi, hudbehandlinger og
rene medisinske tjenester som huser
tusenvis av investerte timer i utdanning. Med egen lege, laserspesialist
og ernæringsfysiolog, hudpleiere og
sykepleiere har de kompetanse til å
møte alle kundegrupper. At det ofte
er kurs på huset er noe kundene liker
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forteller daglig leder og hudterapeut
Line Thams Bjerved «Vi er et dynamisk
læringsmiljø og det synes. Vi har en
tett tilknytning til Senzie Akademiet
hvor de fleste av oss behandlere
også underviser».

«FANTASTISK
PERSONELL! Elsker
alle behandlingene de
tilbyr, og måten de gjør
det på. Føler jeg alltid
blir tatt vare på!»
Maiken W

SIDE OM SIDE
Senzie Medispa fokuserer på å
individualisere behandlingene til
passet kundenes behov og budsjett.
De kan kombinasjonsbehandlinger

Vibeke Sundene er Senziegruppens
grunnlegger, som består av Senzie
Medispa, Senzie Akademiet som utdanner
dermatologiske sykepleiere i Norge og
Senziekonferansen, møteplassen for
bransjen med verdensledende
foredragsholdere.
Senziekonferansen 2021 går straks av
stabelen i november.

og det estetiske idealet deres er alltid
naturlige resultater. De tilbyr både
Éminence Organics og Dr. Dennis
Gross Skincare™ i sin klinikk side om
side. En suksessoppskrift!

Kosmetisk dermatologisk syke
pleier, Mojgan Abdeh har endret og
«reddet» både hud og selvtillit hos
mange klienter og er kjent for sitt
«estetiske blikk». Hun jobber med et
mektig verktøy; Fotona 4D laser og
kjører program for både rynker, linjer,
tørrhet, pigmentering, akne, tap av
volum, slapp hud og ujevn tone og
tekstur, ødelagte blodkar, strekk
merker, utvekster og tightsculpting.
Hun prepper og alternerer behandlinger med blant annet Dr. Gross
Peelsystemer og har gode resultater
med å skreddersy aktive hjemme
pleieprogram mellom behandlingene
fra serien. De fine resultatene hennes
kan følges på sosiale medier.
H O LI S TI S K TA N K E G A N G
Daglig leder forteller at de ser en
utvikling der fler av kundene som nå
tenker mer bevisst i valg av behandling og produkter»-det er viktig å ha
et helhetlig tilbud mot det holistiske.
Line sier at kundene er veldig
begeistret for både behandlingene
og produktene fra Éminence Organics.
«Folk liker at de er 100% økologiske,
historien bak og det brede utvalget»
legger hun til. Siv Hage som er både
sykepleier, hudterapeut, lærer og
ernæringsekspert stortrives med
nettopp variasjon i arbeidet på
Medispa. Hun forteller at hun er
ekstra glad i velværedelen og legger
alltid god vekt på duftopplevelse

med mister og ritualer som massasje i
hudpleien. «En storfavoritt nå på høsten
er Gemstone Glow Treatment Medispa»
sier hun med gode tilbakemeldinger
fra kundene» Hun mener taktil terapi
er viktig, det gir mye helsefordeler og
løfter behandlingen til et nytt nivå.
«Huden er et helhetlig organ, i samspill med hele kroppen og ikke bare
en «dekkene kappe – nettopp det er
viktig å formidle» sier hun.
PA K K E LØ P
Det tverrfaglige behandlingstilbudet
legger godt grunnlag for både individuell konsultasjon og pakkeløp. Klare
grensesnittet mellom hudpleie og
medisinske hudbehandlinger gir smidig
stafettpinner. Ansvarlig lege Dr. Karim
Sayed er en av initiativtakerene til
NORFEM, Norsk forening for kvalitet i
estetisk medisin som arbeider med

«Holistisk tankegang er viktig,
enhver tilnærming skal stå i
harmoni med den enkeltes anatomi
og personlighet.»
Mojgan Abdeh

«Utrolig bra service! Man
føler seg godt i varetatt av
de som jobber der. For
meg virker det som om de
gjør alt for kundene sine.»
Maret S

yrkesetiske problemstillinger innenfor
det kosmetisk-dermatologiske feltet
som fremmer en seriøs og evidensbasert bransje. Han er også Allergans

komplikasjonsekspert og underviser i
inn og utland. Han har satt en aldersgrense for filler og toksinbehandling i
klinikken på 21 år. I Medispa sitt
behandlingstilbud kan kunder også
få klarhet i nedetid og smertegrad.
Vibeke Sundene har håndplukket
8 behandlere og spesialister blant
de beste i hudbransjen. Hun kan
med stolthet si at Senzie Medispa
tilbyr «best practise» – og vil alltid
være fremtidsorientert og alltid i sterk
faglig utvikling.

«At vi kan opprettholde en
sunn, glødene hud med daglig
eksfoliering er fantastisk.»
Line Tham Bjrved om
Alpha Beta® Peel Pads

«Stonecrop Mist og Clear Probiotic
Masque er blitt et ’must’ for meg.»
Siv Hage
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