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Landfalløya 7 - 3023 Drammen 
Telefon 32 27 77 00 | www.centralgaragen.no
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Juleutgave 2018:

Nummeret du holder i 
hånden nå er årets siste 
utgave av Magasinet. Vi 
takker for alle innspill og 
ønsker alle en riktig God Jul 
og Et godt nytt År. Vi tar nå 
en liten pause så kommer vi 
tilbake i vinternummeret  på 
nyåret. 

God Jul!  

Christian Råve
Redaktøren
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Reise

Velkommen til Tel Aviv!

Nå som Norwegian nylig har startet direkteflyvinger fra 
Oslo til Tel Aviv, er denne sørlige middelhavsperlen den 
perfekte weekendferien for litt sol og moro. Med 12 
kilometer hvite sandstrender og turkis vann, er det lett 
å finne et rolig sted å slappe av.  til lyden av bølger, eller 
å spille litt volleyball på en av de mange banene som 
befinner seg langs promenaden. Det er også det perfekte 
stedet å ta et surfekurs, en skjapp og gratis treningsøkt på 
et av treningssenterne utendørs, eller bare ta en drink på 
en strandbar for å beundre Tel Avivs vakre solnedganger.   

Følg strandpromenaden sør til Jaffa, et tradisjonelt arabisk 
nabolag kjent for den beste hummusen i byen, spesielt den 
berømte Abu Hasan. Forvent deg en kø som består av både 
turister og lokale; men ventetiden er garantert verdt det! 
Dra deretter til utendørsmarkedet for å finne gode tilbud 
på ting til å både hjemmet og garderoben. Glem heller ikke 
å stoppe ved Montefiore Tasting Room for et glass israelsk 
vin (Israel er hjem til over 300 vingårder som produserer 
prisvinnende viner hvert eneste år).

Hvis strandlivet ikke er helt din ting, sjekk ut «HaCarmel 
Market» for å kjøpe frisk og lokalprodusert frukt og 
grønnsaker, eller en ny t-skjorte for å passe inn. Glem ikke 
å gjøre som lokalbefolkningen; prut og avslå det første 
tilbudet. Pruting er en normen, og vil garantert få ut 
”chutzpahen” i deg. I følge Times of Israel refererer chutzpah 
til en «kombinasjon av dristighet og selvsikkerhet» som 
karakteriserer den israelske identiteten”.

 Tekst: Patrick McGowan  Foto: Unsplash

Flytt til side Barcelona. Tel Aviv er kjent som ”den hvite by” med  vakre 
strender og det beste utelivet. Byen har kafé-, restaurant-, og kunstutvalg 
som lett konkurrerer med andre middelhavsbyer.
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Reise

Hvis du har et godt øye til arkitektur, 
så har Tel Aviv det største antallet av 
Bauhaus-bygninger i hele verden. 
Du kan sjekk ut “Bauhaus Center” 
nærme Dizengoff-torget for mer 
informasjon, samt guidede turer og 
en utstilling i kjelleren som definitivt 
er verdt å sjekke ut. 

ANDRE TING VERDT Å SJEKKE UT I TEL AVIV: 
Veganisme – Tel Aviv er uten tvil verdens veganerhovedstad, med mange kafeer og 
restauranter som er 100% kjøttfrie. 5% av befolkningen i Tel Aviv er veganere. 

• Tel Aviv Port Market
• Sarona Market 
• Florentine-nabolaget – et hippiområde med en mange unike restauranter.
• Dancing Camel – Israels første håndverksbryggeri med kul atmorsfære.
• Milk & Honey Whisky Distillery
• Tel Aviv Fashion Week

Hvis du klør i kroppen etter å komme 
deg litt vekk fra byens travelhet, ta 
kontakt med Judean Hills Quartet for 
en guided tur med vinsmaking. De 
består av fire vingårder lokalisert i 
åsene mellom Tel Aviv og Jerusalem, 
og alle produserer vin som garantert 
kommr til å tilfredstille enhver gane. 
Men husk å forhåndsbestille plass. 
Det er også et perfekt sted å stoppe 
på veien enten til eller fra Jerusalem. 
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Valleveien 603, 3960 Stathelle Tel: 35 96 39 20 runar@trosbybaat.no trosbybaat.no 

Vi ønsker alle 
våre kunder og 
samarbeidspartnere 
en riktig God Jul og et 
Godt Nytt År!

VERKSTED OG SERVICE- Alle reparasjons- og serviceoppdrag på båt og motor. 

God Jul

VELKOMMEN 
TIL EN TRYGG 
PARTNER I DITT 
BÅTLIV!

God Jul
Nytt År

Trekning av julegaver 
HVER DAG I DESEMBER

frem til jul

SUPERJACKPOTMandag 17.desember30.000,- Skal ut uansett!!

De STØRSTE premiene vinner du hos oss!

Vi støtter mange lokale lag og foreninger.

GRATIS kaffe og kjeks hver dag

GRATIS pølser hver lørdag

Slemmestad Bingo AS

 401 71 615
Tråkka Bingo AS

400 65 895 400 75 550
Bø Senterbingo AS

400 93 548
Rjukan Bingo AS

400 95 826

Åpningstider:
Man.-fre. kl. 10-22
Lørdag kl. 11-19
Søndag kl. 13-21

Du finner oss på

www. O L E L Y N G G A A R D . com
F I N E  J E W E L L E R Y  B Y  O L E  L Y N G G A A R D  &  C H A R L O T T E  L Y N G G A A R D

Storgata 7, Kongsberg,  tlf. 32 73 67 70
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Reise

København 
i desember

garantert julestemning!

JUL I TIVOLI
En av de største attraksjoner og tradisjoner er Jul i Tivoli. For veldig, veldig 
mange er dette blitt en del av det faste juleritualet. Haven er pyntet med mange 
tusen lys samt trær og julekuler. Gaver og julegodter finner du i de mange 
bodene, og du kan også pynte ditt eget honninghjerte. Tivoli er også for mange 
tilreisende et must når de besøker København i julemånedene. Tradisjon tro er 
Tivoli utsmykket med magiske julelys og full av koselige juleboder som byr på 
julemat, godteri, varmt drikke, julepynt og julestemning i lange baner. Julen i 
Tivoli feires fra 18. November - 31. desember med lys, nisser, juletrær og Lucia 
tog og garantert julestemning. 

Jul i København i noe helt spesielt, hele byen pynter 
seg og få ting er koseligere enn å rusle fra julemarked 
til julemarked og bare suge inn førjulsstemningen. Vil 
du heller velge deg ditt favorittmarked og konsentrere 
deg om det, er det selvsagt heller ikke noe problem.

 Tekst Lotte Skar / Visit Danmark  
 Foto: Thomas Høyrup Christensen/ Lasse Salling)

NOE FOR ENHVER
H. C. Andersen Julemarked på Nytorv er en herlig miks av fristelser ønsker deg 
velkommen fra 17. november - 22. desember. Kunsthåndverk, smykker, ost, 
pølser, klær og mye annet - på dette julemarkedet rett ved Strøget finner du 
garantert en gave til deg selv, familien og venner. Julemarked på Højbro Plads 
der tre små kinesere satt og spilte på en kontrabass, er det internasjonalt 
julemarked fra 17. november til 22. desember 2017. Smatt deg gjennom tyske 
kaker, pølser og gløgg, samt sjokolade, kaffe, italienske oster og selvfølgelig 
de klassiske danske "æbleskivene". Københavns eldste og mest eksotiske 
julemarked finner du i Den Grå Hal på Christiania. Hver dag er det live musikk 
og mer enn 100 boder fra hele verden i den gamle hallen fra 1851.

NYTTIGE TIPS 
Dagen når årets første juleøl ankommer butikkene kalles i Danmark for "J-dag". 
Dagen faller alltid på den første fredagen i november, og den offisielle lanseringen 
skjer akkurat 20:59, noe som feires med ulike arrangementer i mange puber og 
barer. Tidligere falt "J-dag" andre onsdagen i november, men etter ønske fra en 
lang rekke med handelshøyskoler ble dagen flyttet, da mange studenter ikke 
møtte opp til undervisning dagen etter at juleølen ble lansert. Generelt kan alle 
butikker holde åpent døgnet rundt, men de større butikkene og varehusene har 
normalt åpent fra 9/10 til 18/20 i desember. Noen få butikker har også åpent 
til kl. 22. på julens helligdager, 25.-26. desember og 1. januar, samt på julaften 
er butikkene stengt. På nyttårsaften (31. desember) stenger butikkene kl. 15. 
Den 25. og 26. desember, samt den 1. januar er offisielle helligdager i Danmark.



Trygg handel i hyggelige omgivelser hos Refrance, Åssiden i Drammen. 
Vi har finansiering! Nye biler ukentlig, se oppdaterte lister på refrance.no

- Vi har 75 bruktbiler på lager - 

Gå vinteren i møte med ny bil fra AUTOREFRANCE

Citroen C3 Picasso Turbo 
Panorama 2010, 145 000 km

 kr 69 999,-

MINI Countryman 2.0 Turbo 
Cooper Automat 4x4 2013, 113 000 km

kr 169 900,-

Land Rover Range Rover  
Sport SDV8 4.4 Autobiography 7-Seter/Panorama 
El.krok/Webasto 2014, 64 000 km

kr 849 999,-

Mercedes-Benz GLK Norsksolgt 
velholdt 4x4 2010, 146 000 km

kr 219 999,-

BMW 4-serie 430  
Turbo X drive M sport 2016, 62 000 km

kr 589 999,-

Ford Kuga Titanium S automat 
4x4 2013, 179 000 km

kr 169 900,-

Citroen C4 Cactus  
Panorama Dab Navi 2014, 62 000 km

kr 69 999,-

Peugeot 407 Sport Turbo 140 HK 
2.0 2007, 221 000 km

kr 49 999,-



Med julen snart 
her så kommer 
vi med noen tips 
til å lage egne 
dekorasjoner
Her viser vi hvordan du kan lage 
juledekorasjoner selv av naturmaterialer 
som kvister, grener, mose, granbar og 
kongler. Materialer som ikke bare er 
gratis, de er også lett tilgjengelige. 
Vi finner dem i skog og mark, i egen 
eller andres hage. Husk bare å spørre 
om lov. Masse inspirasjon å hente!
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KRANSER AV NATURMATERIALER 
Kransene kan henges på inngangsdøren, på veggen og settes 
på peishyllen. De kan være midtpunktet på julebordet eller 
en base for adventslysene. De kan pyntes slik at de passer 
til jul – eller til nyttår. Ja, til alle årstider. Bjørkekransen 
er pyntet med granbar, kanelstenger, God jul-bånd og to 
hjerter som egentlig er juletrepynt. Adventsfat av sink med 
bjørkekvister, kongler og granbar. Tre roser av betong er lagt 
på fatet sammen med fire kubbelys. Lysene er dekorert med 
tallene 1-4 i sink. Tallene er festet på lysene med en perlenål, 
som du får kjøpt i blomsterbutikk eller hobbybutikk.

VEDKURV
Se på denne flotte vedkurven! Her er brukt et skjelett fra 
en gammel lampeskjerm som base for forskjellige typer 
tørre kvister og grener klippet opp i ulike lengder. Grenene 
er festet til skjelettet og satt sammen med vikletråd.

UTEOMRÅDET
Glem ikke å pynte til jul ute også. Inngangsparti og der 
vi ser ut av vinduet, enten det er på balkong, hage eller 
terrasse. Her er terrassen pyntet krans på veggen, puter og 
skinn, samt juledekorasjoner. Den samme bjørkekransen 
som hang inne ved peisen, er pyntet med sinkhjerter 
og en kongle hengt i grått bånd. Enkelt og dekorativt! 

SPISEBORDET
Spisebordet er dekorert med store granbargrener og 
en hjertekrans på toppen. Hjertekransen er laget av 
kvister av hengebjørk formet som et hjerte. Til slutt 
er det festet på et par lerkegrener med kongler på. 
Tips: En idé kan være å ta kransen ned fra inngangsdøren 
å legge den på bordet når alle gjestene har ankommet.

Dette er bare et lite utvalg tips. Det er bare fantasien som 
setter grenser! 
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FRAKSJONERT 
CO2 LASER

INJEKSJONER 
&  FILLERS

FORDELER MED SMARTLIPO
 Permanent fettfjerning
 Rask og enkel behandling
 Minimalt ubehag
 Svært liten risiko for komplikasjoner 
 Lite hevelse og blåmerker
 Oppstrammende effekt på huden
 Kort rekonvalesens

SMARTLIPO
Fett og cellulittfjerning med laser

Resultatet er:
Mindre fett,
stram hud og 

ingen arr

FRAKSJONERT CO2 LASER
 Tunge øyelokk og poser under øyne
 Linjer/rynker
 Ujevnheter og solskadet hud

Ingen
kirurgi

www.novelaklinikken.no

Baglergaten 1 tonsberg@novelaklinikken.no48 40 45 45

Ring 48 40 45 45 for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon med lege

Skøyen • Hønefoss • Elverum • Tønsberg • Kongsberg • Kristiansand • Trondheim

OMRÅDER
  Sinnarynke
  Kråketær
  Tanngnissing
  Ansiktskonturering 
  Leppevolum etc.

OMRÅDER:
 Mage, hofte 
 Rygg 
 Rumpe, lår 
 Hake 
 Armer
 Knær
 Mannebryst

kun 45 min kjøring fra Grenland

Medisinsk ansvarlig lege: Nikolai Paus Grova

Inneklima til å stole på

Kjølerom 
Isbitmaskin 
Spisskammer 
Vinskap 
Kjølehjørne 
Vinkjeller 
Jøleskuff

Drammen: 32 83 16 88 | Kongsberg: 32 76 43 00

Vi utfører service på alt vi leverer

Med kjølerom får 
du plassen du har 
drømt om.
Vi hjelper deg med 
å bevare maten. 
Vårt kjølehjørne 
kan integreres eller 
fremheves, og finnes 
også som frittstående 
modell.

Verksveien 7
3330 Skotselv

Tlf: 32 75 64 21
Mob: 90 95 78 84

post@autoconsult.as
www.autoconsult.as

VI TAR SERVICE PÅ ALLE TYPER BILER

- Godkjent bilverksted  (utfører EU kontroller)
- Har topp moderne apparat til hjulstillingskontroll
- Bygger opp motorer og justerer motorer på    
  rullende landevei

Auto consult har topp kvalifiserte 
fagfolk med lang erfaring

Ønsker alle våre kunder  
en God Jul og et Godt Nytt år BESTILL 

TIME I DAG

Det er 
GOD ØKONOMI 

i å følge opp 
vedlikeholdet



Lutefisk  
hører julen til

For veldig mange er det 
ingen jul uten lutefisk. 
Denne retten har fått 
en renessanse de siste 
årene. Her er en enkel 
oppskrift som sikrer deg 
og dine en av julens mest 
tradisjonsrike matretter 

samt drikke som hører med! 

 Tekst: Emmy Hartveit  Foto: privat

18 19

Eikerm
agasinet

Lutefisken

DETTE TRENGER DU:  
Beregn ½ kg lutefisk pr porsjon.  

Beregn 1 ss. salt pr kilo fisk.  

Nykvernet pepper.

SLIK GÅR DU FREM: 

1. Skjær lutefisken i 
serveringsstykker. Dersom du vil ha 
fast lutefisk, kan du drysse litt salt 
over og la den stå kjølig et par timer. 
Hell av vannet som trekkes ut og skyll 
deretter lutefisken i kaldt vann. 

Skal du lage store mengder lutefisk, 
lønner det seg å koke den i en 
langpanne eller en ildfast form i 
ovnen. Legg en tallerken i bunnen av 
langpannen slik at kraften fra fisken 
kan renne av under tilberedningen. 
Fordel fisken jevnt utover med 
skinnsiden ned. 

Hell av laken. 

Varm ertene opp i en kjele. 

Rør inn smør. 

Kjør til puré med stavmikser eller bruk potetstapper. 

Smak til med sitron, pepper og evt. salt.

M
at &

 vin

ERTESTUING AV RINGERIKSERTER: 

1. Skyll og bløtlegg ertene i kaldt vann  
i ca tre timer.
 
2. Kok opp nytt vann og ha ertene oppi.  
La småkoke i 30-40 minutter.

3. Når ertene er møre, men ikke most, tilsettes smør, 
salt, sukker og pepper. Hvis du ønsker en tradisjonell stuing, 
må du røre mel og smør sammen til en jevning og la ertene 
koke i minst fem minutter til.

Tilbehør: 

DETTE TRENGER DU:  
Gode poteter av typen gulløye, mandel eller 
ringerikspoteter.  

200 g bacon eller lettsaltet flesk.   

Ribbefett.  

Ertestuing av ringerikserter. 

250 g ringerikserter.  

1 stk stor ss smør.  

0.5 ss mel.  

0.5 ts sukker.  

Salt og pepper.  

SLIK GÅR DU FREM: 

1. Skjær bacon/flaks i små terninger og  
sprøstek dem. 

2. Ha ribbefett i pannen og varm det opp. 

3. Ha alt i et sausenebb og hold varm - veldig varm.

2. Dekk formen med folie. 

3.  Sett formen midt i ovnen ved 200 grader. Beregn ca 15 minutter koketid 
pr. kg lutefisk.

4. Etter 20-30 minutter (avhengig av mengde fisk) sjekker du om fisken er 
ferdigkokt. Hvis ikke, lar du den står i 5-10 minutter til.

Koketiden avhenger veldig av tykkelsen på fiskestykkene, og den kan variere 
mye. Det lønner seg alltid å skjære fisken opp i så like stykker som mulig for 
å unngå at noen stykker blir overkokt mens andre blir for lite kokt. Du kan 
selvsagt også koke lutefisken i en kjele. Bruk en stålkjele og legg gjerne en rist i 
bunnen. Legg fisken med skinnsiden ned og dryss salt over. Sett kjelen på svak 
varme og kok opp. Lutefisken avgir væske og får stå og trekke ca 10 minutter til 
den er ferdig kokt. Fisken blir fast og fin.



Noen enkle råd og tips 
om Julemat og godt 
drikke til
Av alle høytider er i året står jula i en særstilling for de fleste. Jula 
er for de fleste forbundet med glede, familie og god mat. Og ikke 
minst juleøl. Hvilke øl vi velger til julematen er smak og behag, men 
det finnes enkle regler som kan gjøre valget enklere. Magasinet 
har sammen med driftsansvarlig ved Gildehallen på Aass Bryggeri i 
Drammen, Anders Lien, satt sammen noen enkle tips som kan bidra til 
å gjøre totalopplevelsen rundt spisebordet på julaften enda bedre. 

LANGE TRADISJONER
Juleøl er som regel et mørkt og alkoholsterkt øl som blir solgt i juleperioden 
fra november og til nyttår. Brygging av øl er en av de eldste kulturtradisjoner 
vi kjennere til. Faktisk så brygget en øl så langt tilbake som for 1500 år siden 
her i landet. Den gang var større gårdsbruk forpliktet til å brygge øl og det var 
forbundet med straff om et gårdsbruk unnlot å gjøre sin plikt i så måte. I løpet 
av de siste hundre år har dette endret seg radikalt. I dag er det bryggeriene 
rundt omkring i landet som har bragt videre de stolte bryggeritradisjonene. 
Det tradisjonelle juleølet fra de største bryggeriene var gjerne et sterkøl 
med høyere alkoholinnhold enn vanlig pilsner. I 1993 ble sterkøl forbudt 
å selge over disk i butikk og Vinmonopolet overtok salget. Bryggeriene 
lanserte derfor en ny klasse juleøl med vanlig pilsnerstyrke for butikksalg.  

HVA SKAL JEG VELGE?
Anders har klare oppfatninger og god 
kunnskap om hva som passer til hva. 
Det er få land der det er så mange 
forskjellige typer mat knyttet til den 
samme høytidstradisjon. Og mange 
er blitt mye mer bevisst på hva som 
passer sammen og opptatt av å skaffe 
kunnskap, og dette er en utvikling 
driftssjefen på Gildehallen synes 
er fin. Her er Anders tips til noen 
av våre vanligste retter på julaften

JULERIBBE 
Ribba er i utgangspunktet feit og derfor kan det passe 
med medium til kraftig juleøl. Viktig at det er godt med 
bitterhet og gjerne litt over middels sødme. Og høy 
alkoholprosent. Det er sånn at bitterhet og alkoholen 
bidrar til å bryte ned fettet i maten. Men synes en at 
dette blir litt i tyngste laget fungerer et friskt og litt bittert 
pilsnerøl også godt for mange. Pilsner utfyller fettet på 
en god måte og kan godt brukes både til feit og salt mat. 

PINNEKJØTT
Pinnekjøtt får du både røkt og urøkt. Uansett er saltsmaken 
fremtredende. Her passer et øl som er friskt og leskende. 
Bør ikke være for kraftig og ha for mye sødme eller fruktighet 
for å møte kravet om friskt og leskende. Mange fortrekker 
her fatøl. Men husk: må ha god bitterhet for å balansere 
fett og salt. Bitterhet er et godt følge til både fett og salt.  

LUTEFISK
Til lutefisk velger du juleøl delvis etter tilbehøret. Baconfett 
og ribbefett krever et øl med noe bitterhet. Dersom du 
bruker geitost eller sirup til fisken bør ikke ølet ha alt 
for mye fruktighet mens sødmen kan være moderat. 
Om du bruker skarp sennep som følge til fisken kan du 
tillate deg å velge et øl med mye sødme og fruktighet 
men ikke veldig mye bitterhet.  Juleøl fra butikken virker 
noe lettere og friskere til lutefisken enn juleølet fra 
polet. For kraftig juleøl kan bli for dominerende og ta 
oppmerksomheten fra smaken i fisken. Her kan det like 
godt passe med en bayer! Og ikke mist et glass akevitt.  

GRAVLAKS
 Gravlaks har vært en sterk juletradisjon mange steder, 
men har i de senere år blitt mer populært enn på mange 
år. Gravlaks er en fet fisk som trenger et juleøl som både 
er friskt og som bryter ned fettet. Det betyr middels 
sødme og fruktighet.  Bitterheten kan være medium til 
høy. Juleøl fra butikken vil balansere i fylde sammen med 
maten, mens for kraftig juleøl kan blir for dominerende. 

JULENS DESSERTER
Mange tenker ikke over eller forbinder juleøl med julas 
mer søte innslag. Eller at juleøl kan kombineres med 
en god ost. Julas desserter kan godt nytes med juleøl. 
Spesielt om den er laget med kremfløte, vanilje eller 
sjokolade (risgrøt med rød saus, puddinger etc.). Her 
bør ølet helle mot det vinøse og ha mye sødme og 
fruktighet. Velger du frukt som ofte er surt bør en velge 
øl med ekstra kraftig fruktighet og sødme for god balanse.   

Dette er bare noen innspill på hva som passer til ulike 
mattradisjoner i jula. Men det er opp til hver enkelt å finne 
sine egne favoritter. Og det er heldigvis et godt utvalg der 
ute. Både i butikken og på polet. Og et lite tips: ikke vær 
redd for å spørre betjeningen om du lurer på noe eller er 
usikker på hva som passer til hva.  Så da sier vi bare lykke til!

God Jul og Et Godt Nytt År!    
Anders Lien, Aass Bryggeri Drammen.  
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Kompetanse og  
kvalitet i alle ledd
I nyoppussede og luftige lokaler i Baglergaten 1,  
rett ved politistasjonen, finner du Novelaklinikken Tønsberg.

 Tekst og foto Christina Undli

Den velrenommerte klinikken tilbyr et bredt spekter av 
behandlinger fra negler, bryn, hudpleie, injeksjoner, hud terapi 
og laserbehandlinger til effektiv figurforming. Novelaklinikken har 
hele syv klinikker rundt i landet. I rolige, behagelige omgivelser 
behandles du av erfarne kirurger, kosmetiske sykepleiere og dyktige 
hudpleiere som setter kvalitet og ekspertise i hovedfokus. – Vi 
tilbyr et komplett og skreddersydd behandlingsprogram tilpasset 
deg og din hud, forteller kosmetisk sykepleier Tove Grande. – Det 
er viktig for oss å virkelig se deg som kunde og hvilket behov du 
har. Veldig mange ønsker et naturlig resultat, og er opptatt av at 
det ikke skal synes at man har fått en injeksjonsbehandling. En 
viktig del av jobben vår er å lytte til kundene våre, slik at de går 
fornøyde ut døren, sier den erfarne sykepleieren. 

HUDFORNYELSE MED CO2-LASER
 Co2 er en laser som strammer opp ansiktshuden, 
samtidig som den gir en hudfornyelse. Laseren 
tilsvarer en dyp kjemisk peeling hvor man stimulerer 
bindevevet, forteller kollega Siv Ovidie Kaspersen, 
som også er kosmetisk sykepleier med svært lang 
erfaring. – Laseren øker kollagenproduksjonen 
i huden, og man får en ny og strammere hud. 
Dette er en perfekt behandling for de som har 
tunge øyelokk, dype linjer som går ned i leppene 
og arrdannelser i huden etter akne, utdyper hun. 
– Etter behandlingen vil du være rød i ansiktet, 
noe som gradvis vil gå over de neste 3–4 dagene. 
Vi kombinerer ofte laserbehandlingen med 
fillerbehandlinger, som Restylane, for et optimalt

EFFEKTIV FIGURFORMING
Novelaklinikken er også den fremste i Norge på SmartLipo; en 
laserbehandling som fjerner fettcellene skånsomt og effektivt. 
Ansvarlig kirurg dr. Nikolai Paus Grova har utført over 2000 
SmartLipo behandlinger og regnes som den mest erfarne innen sitt 
felt. – SmartLipo er en fettfjerningsmetode hvor huden og fettcellene 
først varmes opp med laser, før fettet suges ut. Laserbehandlingen 
er mer skånsom enn tradisjonell fettsuging, og metoden gjør også 
at huden strammes opp, forteller Dr. Nikolai Paus Grova. – Med 
SmartLipo fjernes fettcellene permanent, og du er dermed kvitt 
dem for alltid. Etter en behandlingen får noen i tillegg en generelt 
høyere fettforbrenning i seks til åtte uker. Du kan med andre ord 
benytte SmartLipo som en kickstart for å gå ned noen ekstra kilo 
andre steder på kroppen også, fortsetter dr. Paus Grova. 

 VELSTELT FRA TOPP TIL TÅ
Teamet hos Novelaklinikken Tønsberg består også 
av to svært dyktige hudpleiere. Hos Cecilie og 
Tina kan du blant annet fikse sommerneglene, 
få glødende sommerhud, stramme opp hud og 
fjerne cellulittene på en smertefri og effektiv 
måte. I tillegg kan du tatovere øyebryn for en mer 
permanent makeup løsning. – Delikate og velstelte 
negler på både hender og føtter er spesielt viktig 
for mange kvinner nå om sommeren. I tillegg til å 
farge bryn og vipper, ser vi også at mange ønsker 
vippeextensions for å slippe å bruke så mye tid på 
å sminke seg i sommerferien, forteller hudpleier 
Cecilie Martinussen. 

PROBLEMOMRÅDER 
Med SmartLipo kan du få fjernet fett fra områder som hake, mage, 
flanke, grevinneheng, mannebryst, innside og utside lår og innside 
og utside knær. Behandlingen utføres med lokalbedøvelse og du kan 
reise hjem umiddelbart etter endt behandling. Det er ikke behov for 
sykemelding og du vil kunne gå på jobb allerede dagen etter. – Alle 
som henvender seg til oss får en individuell vurdering av en erfaren 
kirurg. Vårt mål er at du skal kjenne deg trygg på vår ekspertise og 
kompetanse, forsikrer dr. Paus Grova.
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