
CENNIK WEGNER CLINIC

Wszystkie podane ceny dotyczą pojedynczego zabiegu.

Forma płatności: gotówka, przelew.

Konsultacja lekarza medycyny estetycznej 200 zł (przy wykonywanym zabiegu jest bezpłatna).

LECZENIE ZMARSZCZEK BOTOKSEM

Zmarszczki poziome czoła 550zł

Zmarszczki międzybrwiowe „lwia zmarszczka” 550 zł

Zmarszczki wokół oczu „kurze łapki” 550 zł

Zmarszczki poziome czoła+ zmarszczki międzybrwiowe 900 zł

Zmarszczki poziome czoła+ zmarszczki międzybrwiowe+ zmarszczki wokół oczu 1100 zł

Zmarszczki nosa „bunny lines” 400 zł

Zmarszczki wokół ust „palacza” 400 zł

Zmarszczki brody „pomarszczona broda” 400 zł

Przerost/nadaktywność mięśni żwaczy (leczenie bruksizmu) 1000 zł

Inne cena ustalana indywidualnie

WYPEŁNIANIE ZMARSZCEK KWASEM HIALURONOWYM

Bruzdy nosowo-wargowe       od 950 zł

„Linie marionetki”       od 950 zł

Zmarszczki wokół ust „palacza”       od 950 zł 

Zmarszczki międzybrwiowe „lwia zmarszczka”       od 950 zł

Zmarszczki wokół oczu       od 950 zł

Inne cena ustalana indywidualnie



WOLUMETRIA/NADAWANIE OBJETOŚCI/KORYGOWANIE KSZTAŁTU

Wolumetria policzków od 1200 zł

Wypełnianie dołów skroniowych od 1200 zł

Wolumetria żuchwy od 1200 zł

Wypełnianie doliny łez od 1200 zł

Leczenie cofniętej brody od 1200 zł

Powiększanie ust/ podnoszenie kącików               od 950 zł

Korekta nosa od 950 zł

Inne  cena ustalana indywidualnie

STYMULATORY TKANKOWE: kolagen/hydroksyapatyt wapnia/Ellanse®/kwas L-
Polimlekowy/Polinukleotydy

Kolagen typu I (twarz+ szyja+ dekolt+ grzbiety dłoni) 850 zł/1 zabieg

Hydroksyapatyt wapnia:

1,5 ml 1500 zł

Ellanse:

S (1 amp. preparatu na rok) 1300 zł

M (1 amp. preparatu na 2 lata) 1500 zł

Kwas L- Polimlekowy 

15 ml 1800 zł

40 ml 4000 zł

Polinukleotydy (Nucleofill/ Polifill) 1000 zł/1 Amp.

MEZOTERAPIA IGŁOWA klasyczna/VITAL INJECTOR 2

Twarz/szyja/dekolt/dłonie 600 zł



Okolica oczu 400 zł

Mezoterapia w ampułko- strzykawce (Jalupro, Prophilo, Sunekos, inne) 800-1000 zł

Inne okolice cena ustalana indywidualnie

Uwaga! Cena uzależniona jest od użytego produktu do mezoterapii igłowej.

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA/Derampen 4®

Twarz/szyja/dekolt/dłonie/skóra głowy 700 zł

Twarz+szyja+dekolt 1000 zł 

Inne okolice cena ustalana indywidualnie, zależy od powierzchni poddanej leczeniu

Uwaga! Przy zabiegu Dermapen® gratis wykonywana jest mezoterapia na bazie kwasu hialuronowego lub osocze 
bogatopłytkowe w zalezności od wskazań dla leczonej okolicy.

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE/WAMPIRZY LIFTING

Twarz/szyja/dekolt/owłosiona skóra głowy 600zł

Twarz+ szyja+ dekolt 1000 zł

Inne okolice ciała cena zależy od powierzchni leczonego obszaru

NATURALNE ODMŁADZANIE KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI/CGF®

Zestaw One 700 zł

Zestaw Harmony 1600 zł

ODMŁADZANIE PRZY UŻYCIU WŁASNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Modelowanie twarzy przy użyciu przeszczepu tkanki tłuszczowej  4000 zł

Przeszczep tłuszczu w dłonie/ dolinę łez  3000 zł

Inne obszary ciała cena ustalana indywidualnie



NICI LIFTINGUJĄCE I REWITALIZUJĄCE

Lifting New You Lift Strong/Barb od 1700 zł

Lifting Silhouette Soft od 2500 zł

Lifting Aptos Spring Soft+ Thread 2G od 4000 zł 

Lifting Aptos Body     cena ustalana indywidualnie, zależy od leczonej okolicy

Nici rewitalizujące PDO/kwas polimlekowy        100 zł/ sztukę

Podnoszenie brwi przy użyciu nici od 800 zł 

LIPOLIZA INIEKCYJNA

Aqualyx®        300 zł/ 1 Amp.

Liposukcja strzykawkowa podbródka od 2500 zł

LECZENIE ŁYSIENIA/POPRAWA KONDYCJI WŁOSÓW

Mezoterapia skóry głowy 300 zł/1 zabieg

Osocze skóry głowy 600 zł/ 1 zabieg

Komórki macierzyste CGF (one) 700 zł/1 zabieg

Dermapen® skóry głowy 700 zł/1 zabieg

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI

Toksyna botulinowa typu A pachy/stopy/dłonie (obustronnie) 1500zł

LASEROWE USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH



Brodawki zwykłe (kurzajki) 100 zł/ szt.

Brodawki na stopach (podeszwowe) 100 zł/ szt.

Łagodne znamiona barwnikowe 100 zł/ szt.

Włókniaki miękkie cena zależy od ilości zmian

Inne zmiany skórne cena ustalana indywidualnie

Usuwanie blizn/rozstępów cena ustalana indywidualnie

Uwaga! Przed wykonaniem zabiegu usuwania zmian skórnych, konieczne jest wykonanie konsultacji dermatologicznej, 
niekiedy również przeprowadzenie badania dermatoskopem! Celem zasięgnięcia szerszej informacji prosimy o kontakt 
telefoniczny.

LASEROWE LECZENIE GRZYBYCY PAZNOKCI

1 stopa (dłoń) 150 zł (pakiet 4 zabiegów- 550 zł)

2 stopy (dłonie) 300 zł (pakiet 4 zabiegów- 1100 zł)

Uwaga!!! Przed wykonaniem zabiegu laserowego konieczne jest badanie mykologiczne zmian chorobowych!

LASEROWE USUWANIE OWŁOSIENIA IPL /cena za 1 zabieg

Baki 200 zł

Policzki 300 zł

Górna warga 200 zł

Broda 300 zł

Szyja 300 zł

Cała twarz+ szyja 600 zł

Kark 400 zł

Pachy 350 zł

Ramiona+ przedramiona+ ręce 600 zł

Tors 600 zł

Otoczenie brodawek sutkowych 200 zł



Plecy 600 zł

Brzuch 600 zł

Linia biała 150 zł

Bikini standardowe/ głębokie 350 zł

Pośladki 500 zł

Uda 500 zł

Łydki i kolana 500 zł

Całe nogi 700 zł

Całe nogi+ bikini 800 zł

Uwaga!!! Od 8 zabiegu 40% zniżki od ceny wyjściowej.

LASEROWE LECZENIE ROZSZERZONYCH NACZYŃ NA TWARZY I CIELE/ cena za 1 zabieg

Twarz/ szyja/ dekolt 500 zł

Czoło/ policzki/ nos/ broda               350 zł

Twarz+ szyja+ dekolt 1000 zł

Nogi (pajączki naczyniowe) od 500 zł 
                         (cena zalezy od rozległości zmian)

Pojedyncze naczynko 100 zł

Zmiany rubinowe, naczyniaki płaskie, jeziorka żylne, inne cena 
                             ustalana indywidualnie

Blizny czerwone od 200 zł

USUWANIE PRZEBARWIEŃ (IPL 540/ 580 nm)/ 1 zabieg

Twarz/ szyja/ dekolt/ kark i ramiona 400 zł

Twarz+ szyja+ dekolt 600 zł



Dłonie 300 zł

Inne okolice cena ustalana indywidualnie

LECZENIE TRĄDZIKU PRZY UŻYCIU IPL (400/ 640/ 695 nm)/ 1 zabieg

Twarz/ szyja/ dekolt 300 zł

Plecy 400 zł

Uwaga!!! W pakiecie taniej: 3+1 gratis!

FOTOODMŁADZANIE (IPL 640/ 695 nm)+ maska gratis

Twarz/ szyja/ dekolt 350 zł

Twarz+ szyja+ dekolt 500 zł

Dłonie 200 zł

Inne okolice cena ustalana indywidualnie

ODMŁADZANIE/LASER FRAKCYJNY CO2 

(zabieg wykonywany razem z osoczem bogatopłytkowym w cenie)

Twarz (razem z laserowym liftingiem powiek- konieczne znieczulenie gałek ocznych oraz nałożenie nakładek 

zabezpieczających na gałkę oczną) 1600 zł

Szyja 1100 zł

Dekolt 1100 zł

Twarz+ szyja+ dekolt 2100 zł

Dłonie 700 zł

Powieki górne/ dolne 500 zł

Powieki górne i dolne 700 zł

Inne okolice cena ustalana indywidualnie



ODMŁADZANIE/ LASEROWY PEELING TERMICZNY DYNAMICS + MASKA GRATIS

Twarz 300 zł

Twarz+ szyja+ dekolt 400 zł

Dłonie 200 zł

Inne okolice cena ustalana indywidualnie

RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA- VIVACE

Twarz 1000 zł

Szyja 700 zł

Dekolt 700 zł

Twarz+ szyja 1300 zł

Twarz+ szyja+ dekolt 1600 zł

Policzki 600 zł

Policzki+ skronie 800 zł

Powieki górne i dolne 500 zł

Brzuch 1000 zł

Pośladki 1000 zł

Blizny, rozstępy, inne okolice cena ustalana indywidualnie

ULTRAFORMER III- HIFU

Czoło, powieki górne i dolne, skronie, górna część policzków 1800 zł

Policzki, żuchwa, okolice ust, podbródek oraz okolica podżuchwowa 3200 zł

Cała twarz 3800 zł

Podbródek 1200 zł



Szyja 2000 zł

Dekolt 2800 zł

Czoło+ powieki górne 1000 zł

Powieki dolne+ skronie 700 zł

Okolica ust 1000 zł

Piersi od 3500 zł

Ramiona (pelikany) 2200 zł

Brzuch od 3000 zł

Plecy od 4000 zł

Okolica lędźwiowo- krzyżowa od 2500 zł

Kolana od 2000 zł

Wewnętrzna/ zewnętrzna  powierzchnia ud od 4000 zł

Pośladki od 3000 zł

Inne okolice cena ustalana indywidualnie

GINEKOLOGIA

Pierwsza wizyta położnicza/ginekologiczna 200 zł

Kolejne wizyty położnicze/ ginekologiczne 150 zł

USG I trymestru 200 zł

USG od II trymestru 250 zł

Cytologia na podłożu płynnym "sure path" 120 zł

Wkładka wenątrzmaciczna:

- niehormonalna IUB Ballerine od 900 zł

- hormonalna 3/5- letnia od 1500 zł



GINEKOLOGIA ESTETYCZNA

Rewitalizacja przedsionka pochwy kw. hialuronowym (Desirial, Neauvia Rose)- stosuje się przy bolesnym 

współżyciu, suchości przedsionka pochwy, cena za jeden zabieg od 1000 zł

Wypełnienie zaciągniętej blizny po porodzie (Desirial, Neauvia Rose) od 1000 zł

Wypełnianie warg sromowych kwasem hialuronowym (Desirial, Neauvia Rose) od 1500 zł

Vaginel norrover/nici haczykowe do okolic intymnych 1500 zł

Przecięcie błony dziewiczej lub zwężenia w przedsionku pochwy przy bolesnym współżyciu - zabieg 

laseremCO2  1000 zł

Wysiłkowe nietrzymanie moczu- procedura nieinwazyjna wykonywana laserem frakcyjnym CO2- (gratis do zabiegu 

ostrzykiwanie leczonej okolicy osoczem bogatopłytkowym) 1500 zł

Labioplastyka- laserowe, częściowe wycięcie warg sromowych mniejszych.  (Dodatkowo możliwa plastyka 

przerośniętego napletka łechtaczki, wykonywana jest nożem laserowym od 4000 zł

Laserowe obkurczanie, leczenie stanów zapalnych, rewitalizacja pochwy- procedura nieinwazyjna 

wykonywana laserem frakcyjnym CO2 z ostrzykiwaniem osoczem bogatopłytkowym od 1500 zł 

(opcjonalnie możliwe jest ostrzyknięcie leczonej okolicy komórkami macierzystymi, dodatkowy koszt 500 zł do wyjściowej 
ceny zabiegu)

Wycięcie laserem brodawek/kłykcin od 500 zł  

Powiększanie punktu G od 1200 zł 

Plastyka napletka łechtaczki od 2500 zł 

OKULISTYKA/ CHIRURGIA OKOLICY OKA

Konsultacja okulistyczna (przy wykonywanym zabiegu gratis) 200 zł

Plastyka powiek górnych techniką tradycyjną lub laserową 3500 zł

Usuwanie zmian okołopowiekowych typu gradówka, kępki żólte... 500 zł

DERMATOLOGIA/ CHIRURGIA DERMATOLOGICZNA

Konsultacja dermatologiczna 200 zł



Laserowe usunięcie zmiany skórnej od 200 zł

Badanie dermatoskopowe zmian skórnych 250 zł

Badanie trichoskopowe skóry głowy 250 zł

Biopsja zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym 450 zł

Chirurgia zmian skórnych z badaniem histopatologicznym 500 zł

Sterydowe leczenie blizn od 200 zł

KOSMETOLOGIA

Oczyszczanie manualne twarzy 300 zł

Oczyszczanie manualne twarzy i dekoltu/ pleców 400 zł

Mikrodermabrazja diamentowa twarzy, szyi i dekoltu 250 zł

Peeling kawitacyjny twarzy, szyji i dekoltu 200 zł

Peeling, mezoterapia bezigłowa twarzy, maska 350 zł

AQUAPURE

Hydropeeling (twarz, szyja, dekolt) 250 zł

Pełna procedura zabiegowa (detox/ hialuronic/ face lift):

twarz 350 zł

twarz+ szyja+ dekolt 400 zł

inne okolice cena ustalana indywidualnie

PEELINGI MEDYCZNE/ twarz

Cosmelan (maska Cosmelan 1, krem Cosmelan 2, Hydra Factor 2, filtr SPF 130+) 1500 zł

Kwas pirogronowy/ migdałowy/ salicylowy/ azelainowy/ glikolowy/ retinol/ Tran 3X 250 zł

TCA (15- 35%) 400 zł

PQ-Age 350 zł



Peelingi retinolowe Retix C od 300 zł

Inne okolice (dekolt, plecy, szyja,dłonie, brzuch) cena ustalana indywidualnie

ZABIEGI NA OKOLICE OKA

Global Eyecon/Retix C Eye 350 zł

Fotoodmładzanie IPL + mezoterapia mikroigłowa+ maska 400 zł

TERAPIA LAMPĄ LED 

Sesja 30 Min. na wybraną okolicę 70 zł

ENDERMOLOGIA

Zabieg w obrębie sylwetki obejmuje opracowanie całego ciała (ok. 40 min.) ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc problematycznych. Przy zakupie karnetu na min. 10 wejść kostium 

zabiegowy gratis.

Pojedynczy zabieg na ciało (60 min.) 180 zł

Pakiet 5 zabiegów na ciało (5x 60 min.) 750 zł

Pakiet 10 zabiegów na ciało (10x 60 min.)+ kostium gratis 1250 zł

Pakiet 20 zabiegów na ciało (20x60 min.)+ kostium gratis 2100 zł

Kostium do zabiegu (konieczny przy zabiegach na ciało) 80 zł

MASAŻE

Klasyczny masaż twarzy, szyi i dekoltu 150 zł

Drenaż limfatyczny twarzy manualny+ próżniowy 100 zł

Pakiet 5 zabiegów drenażu limfatycznego na twarz 400 zł

Pakiet 10 zabiegów drenażu limfatycznego na twarz+ maska po zabiegu gratis 700 zł

Masaż Kobido  220zł

Pakiet 5 masaży Kobido 700 zł



EMBODY (technologia HIFEM służąca nieinwazyjnemu rzeźbieniu mięśni i redukcji tkanki 
tłuszczowej)

1x brzuch lub pośladki lub uda przód lub tył                 500 zł

Pakiet 4 zabiegów na brzuch/ pośladki/ uda przód lub tył                1500 zł

Pakiet 4 zabiegów na 2 wybrane okolice (łącznie 8 zabiegów) 1999 zł

FALA UDERZENIOWA X- Wave BTL w połączeniu z ENDERMOLOGIĄ (redukcja cellulitu, tkanki 
tłuszczowej i ujędrnianie)

1 zabieg na wybrany obszar ciała (uda przód lub tył, ramiona, pośladki, brzuch)  250 zł

6 zabiegów na wybrany obasz ciała 1200 zł

10 zabiegów na wybrany obszar ciała               1850 zł

10 zabiegów na pośladki i tył ud                 2200 zł

Pakiety łączące różne technologie:

NOGI i POŚLADKI

10 x endermologia nóg i pośladków+ fala uderzeniowa na uda i pośladki+ 4 x EMBODY na 
pośladki/uda przód/ tył                            2800 zł

 BRZUCH

4 x EMODY+ 6 x endermolgia+ 6 x fala uderzeniowa X-WAVE 1600 zł

CAŁE CIAŁO

10 x endermologia na całe ciało+ 10 x fala uderzeniowa X-Wave na wybrane 2 partie (uda przód/ tył, 
pośladki, brzuch, ramiona) + 8 x EMBODY (brzuch/ pośladki/ udał tył lub przód) 3200 zł

 

Podane ceny są cenami brutto.

Cennik i treści zawarte na stronie są orientacyjne, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie 
stanowią pełnej oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny zakres i 



koszt zabiegu ustalane są na podstawie badania oraz wywiadu z pacjentem i są indywidualnie 
dobierane.


