Wszystkie podane ceny dotyczą pojedynczego zabiegu.
Forma płatności: gotówka, karta płatnicza (od dnia 01.09.2018)
Konsultacja lekarza medycyny estetycznej przy wykonywanym zabiegu jest bezpłatna.

MEDYCYNA ESTETYCZNA

Leczenie zmarszczek botoksem
Zmarszczki poziome czoła

500zł

Zmarszczki międzybrwiowe „lwia zmarszczka”

500 zł

Zmarszczki wokół oczu „kurze łapki”

500 zł

Zmarszczki poziome czoła+ zmarszczki międzybrwiowe

800 zł

Zmarszczki poziome czoła+ zmarszczki międzybrwiowe+ zmarszczki wokół oczu 1000 zł
Zmarszczki nosa „bunny lines”

300 zł

Zmarszczki wokół ust „palacza”

300 zł

Zmarszczki brody „pomarszczona broda”

300 zł

Przerost/nadaktywność mięśni żwaczy (leczenie bruksizmu)

800 zł

Inne- cena ustalana indywidualnie

Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym
Bruzdy nosowo-wargowe

od 800 zł

„Linie marionetki”

od 800 zł

Zmarszczki wokół ust „palacza”

800 zł

Zmarszczki międzybrwiowe „lwia zmarszczka”

800 zł

Zmarszczki wokół oczu

od 800 zł

Inne- cena ustalana indywidualnie

Wolumetria/nadawanie objętości/korygowanie kształtu

Wolumetria policzków

od 1000 zł

Powiększanie ust/ podnoszenie kącików

od 800 zł

Wypełnianie dołów skroniowych

od 1000 zł

Wypełnianie doliny łez

1000 zł

Leczenie cofniętej brody

1000 zł

Korekta nosa

1000 zł

Inne- cena ustalana indywidualnie

Stymulatory tkankowe: kolagen/hydroksyapatyt wapnia/Ellanse®
Kolagen typu I (twarz+ szyja+ dekolt+ grzbiety dłoni)

800 zł/1 zabieg

Hydroksyapatyt wapnia:
1,5 ml 1500 zł
1,25 ml 1200 zł
Ellanse:
S (1 amp. preparatu na rok) 1300 zł
M (1 amp. preparatu na 2 lata) 1500 zł
L (1 amp. preparatu na 3 lata)

Mezoterapia igłowa
Twarz/szyja/dekolt/dłonie

300 zł

Mezoterapia pod oczy

200 zł

Inne okolice- cena ustalana indywidualnie
Mezoterapia w ampułko-strzykawce

od 400-700 zł

Mezoterapia mikroigłowa/Derampen®
Twarz/szyja/dekolt/dłonie/skóra głowy

500 zł

Twarz+szyja+dekolt

800 zł

Inne okolice- cena ustalana indywidualnie, zależy od powierzchni poddanej leczeniu.
Uwaga! Proszę pytać o promocję przy zabiegu łączonym Dermapen® plus osocze bogatopłytkowe.

Osocze bogatopłytkowe/wampirzy lifting
Twarz/szyja/dekolt/owłosiona skóra głowy

500zł

Twarz+ szyja+ dekolt

800 zł

Inne okolice ciała- cena zależy od powierzchni leczonego obszaru.
Uwaga! Proszę pytać o promocję przy zabiegu łączonym Dermapen® plus osocze bogatopłytkowe.

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

3000 zł

Inne obszary ciała- cena ustalana indywidualnie

Nici liftingujące i rewitalizujące
Lifting New You Lift Strong

od 1500 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

Likwidacja tłuszczu
Aqualyx®

300 zł/ 1 Ampułkę

Liposukcja strzykawkowa podbródka

od 2500 zł

Leczenie łysienia/poprawa kondycji włosów
Mezoterapia skóry głowy

250 zł/1 zabieg

Osocze skóry głowy

500 zł/ 1 zabieg

Komórki macierzyste CGF (one)

600 zł/1 zabieg

Dermapen® skóry głowy

400 zł/1 zabieg

Leczenie nadpotliwości

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

1200zł

Peelingi medyczne
Cosmelan (maska, Cosmelan 2, Hydra Factor 2)

1400 zł

Inne- w przygotowaniu (oferta dostępna od września/ października)

od 150 zł

Porada lekarska- 100 zł (przy wykonywanym zabiegu bezpłatna)

LASEROTERAPIA

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)
1500 zł
Szyja

1000 zł

Dekolt

1000 zł

Twarz+ szyja+ dekolt

2000 zł

Dłonie

700 zł

Inne okolice- cena ustalana indywidualnie

Laserowe usuwanie zmian skórnych
Usuwanie blizn/rozstępów- cena ustalana indywidualnie, zależy od wielkości blizny/rozstępów
Brodawki zwykłe (kurzajki)

100 zł

Brodawki na stopach (podeszwowe)

100 zł

Włókniaki miękkie- cena zależy od ilości
Łagodne znamiona barwnikowe

100 zł

Inne zmiany skórne- cena ustalana indywidualnie, zależna od ilości i wielkości zmian
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 opadających powiek

Obie powieki górne

500 zł/1 zabieg

Obie powieki górne i dolne

700 zł/1 zabieg

Trwałe usuwanie owłosienia: cena za 1 zabieg
Baki

250 zł

Policzki

300 zł

Górna warga

200 zł

Broda

300 zł

Szyja

250 zł

Cała twarz+ szyja

800 zł

Kark

300 zł

Pachy

300 zł

Ramiona+ przedramiona+ ręce

600 zł

Tors

500 zł

Otoczenie brodawek sutkowych

100 zł

Plecy

300- 600 zł

Brzuch

300- 400 zł

Linia biała

100 zł

Bikini standardowe

300 zł

Bikini głębokie

400 zł

Pośladki

300 zł

Uda

500 zł

Łydki i kolana

400 zł

Całe nogi

800 zł

Całe nogi+ bikini

1100 zł

Od 5 zabiegu 50% zniżki od ceny wyjściowej.

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA

Rewitalizacja przedsionka pochwy kw. hialuronowym (Desirial, Neauvia Rose)- stosuje się przy bolesnym
współżyciu, suchości przedsionka pochwy, cena za jeden zabieg
od 500 zł

Wypełnienie zaciągniętej blizny po porodzie (Desirial, Neauvia Rose)

od 500 zł

Wypełnianie warg sromowych kwasem hialuronowym (Desirial, Neauvia Rose)

od 900 zł

Vaginel norrover/nici haczykowe do okolic intymnych

1500 zł

Przecięcie błony dziewiczej lub zwężenia w przedsionku pochwy przy bolesnym współżyciu - zabieg laserem
wykonywany po uprzednim znieczuleniu miejscowym
500 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 - wymaga znieczulenia miejscowego, wykonywana jest nożem laserowym
od 4000 zł
Laserowe obkurczanie, leczenie stanów zapalnych, rewitalizacja pochwy- procedura nieinwazyjna wykonywana
laserem frakcyjnym CO2 z ostrzykiwaniem osoczem bogatopłytkowym 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 2000 zł

KROPLÓWKI WITAMINOWE
dobierany jest indywidualnie, cena zależy od składu kroplówki)

150- 250 zł (każdy wlew

KOSMETOLOGIA

Masaże:
Masaż twarzy, szyi i dekoltu (30 Min.)

50 zł

Drenaż limfatyczny twarzy

50 zł

Masaż dłoni z maską regenerującą

35 zł

Zabiegi specjalistyczne na twarz/szyję/dekolt:
Oczyszczanie manualne twarzy

160 zł

Oczyszczanie manualne twarzy i dekoltu

180 zł

Oczyszczanie manualne pleców

190 zł

Mikrodermabrazja diamentowa twarzy

120 zł

Mikrodermabrazja diamentowa twarzy, szyi i dekoltu

150 zł

Peeling kawitacyjny twarzy

80 zł

Mezoterapia bezigłowa

250 zł

ampułki dobierane indywidualnie: skóra dojrzała, wrażliwa, z naczynkami, z
odwodniona, po opalaniu, tłusta z problemem trądziku zwykłego
Peelingi kwasami owocowymi

przebarwieniami, sucha i

od 150 zł

Zabiegi specjalistyczne na twarz, szyję i dekolt:
1. zabieg regenerująco- stymulujący z retinolem

180 zł

2. zabieg detoksykująco- liftingujący

180 zł

3. zabieg nawilżająco- ujędrniający

180 zł

4. błyskawiczny zabieg regenerujący

210 zł

5. zabieg wyciszający bezpośrednio po zabiegach medycyny estetycznej 180 zł
6. zabieg wzmacniający do skór naczyniowych

160 zł

7. zabieg rozjaśniający przebarwienia

220 zł

8. zabieg normalizujący dla skóry tłustej i trądzikowej

140 zł

9. zabieg redukujący aktywne zmiany trądzikowe

210 zł

10. zabieg z algami morskimi

200 zł

- skóra wrażliwa/ z przebarwieniami/ dojrzała/ trądzikowa.

Pielęgnacja stóp:
Pedicure spa+ regeneracja paznokci

100zł

Wizaż twarzy:
Farbowanie brwi/rzęs

(farba Elan)25 zł; (Henna) 20 zł

Farbowanie brwi i rzęs

(Elan) 35 zł; (Henna) 25 zł

Regulacja brwi

15 zł

Regulacja i farbowanie brwi

(Elan) 35 zł; (Henna) 30 zł

Regulacja z farbowaniem brwi i rzęs

(Elan) 40 zł; (Henna) 35 zł

FIZJOTERAPIA
Cennik w przygotowaniu…

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.

