
OFERTA PROMOCYJNA CZERWCA
Usuwanie naczynek -  zabieg laserem Vlight

Pojedyncze naczynko PROMOCJA!      50 PLN

Naczynka zlokalizowane na twarzy i PROMOCJA!   250 PLN

DERMOSKOPIA - badanie znamion PROMOCJA!   120 PLN

Neauvia Organic Intense Lips PROMOCJA!   650 PLN

Powiększanie, modelowanie ust

Neauvia Organic Stimulate & Lift  (terapia składa się z 3 zabiegów, 3 wizyt) PROMOCJA!   2900 PLN

Zabieg przeciwstarzeniowy: poprawa napięcia, uniesienia opadającego owalu twarzy 

Neauvia Organic INTENSE FLUX PROMOCJA!   700 PLN

Inteligentny wypełniacz z kwasem hialuronowym

MEZOTERAPIA KOLAGENOWA LINERASE + ZABIEG ODMŁADZAJĄCY RETIX C W PREZENCIE   PROMOCJA!   800 PLN

REDERMALIZACJA

Xela Rederm 1,1% 2 ml   PROMOCJA!   600 PLN

Xela Rederm 1,8% 2 ml   PROMOCJA!   700 PLN

Xela Rederm 2,2% 2 ml   PROMOCJA!   800 PLN

BOTOX

1 okolica   PROMOCJA!   350  PLN

2 okolice   PROMOCJA!   600  PLN

zabieg na twarz



Dermatologia Kliniczna
Konsultacje

doktor habilitowany, profesor 150 PLN

doktor medycyny, specjalista 120 PLN

Zabiegi

Fototerapia

zabieg 20 PLN

zabieg 20 PLN

 zabieg 20 PLN

zabieg 20 PLN

naświetlania UVA-1 zabieg 20 PLN

Zabiegi chirurgiczne

chirurgiczne wycięcie znamienia 200-300 PLN

chirurgiczne wycięcie zmiany skórnej (kaszaka, tłuszczaka, torbieli) 200-300 PLN

leczenie chirurgiczne paznokcia 200 PLN

ektrokoagulacja rozszerzonych naczyń krwionośnych od 200 PLN

badanie histopatologiczne skóry 100 PLN

wycinek skóry/ błony śluzowej z prącia wraz z oceną histopatologiczną 250 PLN

Zabiegi kriochirurgii i elektrokoagulacji

usuwanie brodawek, włókniaków i naczyniaków metodą elektrokoagulacji lub kriochirurgii

do 3 zmian 150-200 PLN

do 5 zmian 200-250 PLN

do 10 zmian 450 PLN

ACR PLASMA

usuwanie włókniaków, brodawek (płaskie, kurzajki, łojotokowe, płciowe) w zależności od ilości zmian 200-500 PLN

naświetlania UVB 311 nm w kabinie wszystkich segmentów  ciała

naświetlania PUVA w kabinie

naświetlania PUVA kąpielowa/ miejscowa

naświetlania lampą ręczną (UVB-NB) – do 5 min  naświetlania



Dermatoskopia (badanie znamion)

konsultacja do 3 znamion od 150 PLN

następne 30 PLN

Leczenie  nadpotliwości rąk

tolsyna botulinowa 1500 PLN

Laserowe usuwanie naczynek 

Usuwanie naczynek -  zabieg laserem Vlight

Pojedyncze naczynko PROMOCJA!     50 PLN

Naczynka zlokalizowane na twarzy PROMOCJA!   250 PLN

Dermatologia Estetyczna
Konsultacje

Karboksyterapia

*konsultacja u lekarza medycyny estetycznej obowiązkowa przed zabiegiem

okolice oka (lifting, redukcja cieni pod oczami oraz obrzęków). Rekomendowane:  4-6 zabiegów 150-200 PLN

podwójny podbródek, chomiki (modelowanie, konturowanie owalu twarzy, redukcja tk. tłuszczowej). Rekomendowanych 4-6 zabiegów. 150-200 PLN

twarz, szyja lub dekolt (lifting, redukcja drobnych zmarszczek i wiotkości skóry). Rekomendowanych 4-6 zabiegów 200-300 PLN

leczenie cellulitu (jeden obszar tzn.: brzuch, całe uda, pośladki itd.). Rekomendowanych: 8-10 zabiegów 300-400 PLN

redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie ciała i poprawa napięcia skóry (1 obszar na ciele). Rekomendowanych 8-10 zabiegów. 300-400 PLN

leczenie rozstępów . Rekomendowane 8-10 zabiegów. 200-300 PLN

leczenie skóry owłosionej głowy (łysienie, wypadanie włosów, poprawa kondycji). Rekomendowane 8-10 zabiegów 300-400 PLN

zaburzenia krążenia, obrzęki, opuchlizna nóg. Rekomendowane 8-10 zabiegów 150 PLN

zaburzenia erekcji 100 PLN

Przy większości zabiegów konieczna jest konsultacja u lekarza medycyny estetycznej przed zabiegiem 150 PLN. Koszt

konsultacji wliczany jest w koszt wykonywanego zabiegu. Wizyta kontrola po zabiegu medycyny estetycznej w ciągu 2

tygodni jest bezpłatna.



FILORGA HYDRA BOOSTER

Innowacyjny zabieg odmładzający skórę wykorzystujący kwas hialuronowy i 53 inne substancje aktywne    800 PLN

DR. CYJ HAIR FILER

Innowacyjna rewitalizacja komórek włosa i skóry głowy z wykorzystaniem kompleksu peptydowego 600 PLN

REDERMALIZACJA

Xela Rederm 1,1% 2 ml   PROMOCJA!   600 PLN

Xela Rederm 1,8% 2 ml   PROMOCJA!   700 PLN

Xela Rederm 2,2% 2 ml   PROMOCJA!   800 PLN

Strefa  wokół oczu

Blefaroplastyka - niechirurgiczny lifting powiek - ACR PLASMA
       800 PLN

Rewitalizacja płytkie i głębokie zmarszczki – okolica oka - ACR 

PLASMA  800 PLN

Rewitalizacja skóry wokół oczu "light eyes" 300 PLN

Korekcja cieni i dołów pod oczami 750 PLN

Laser frakcyjny

strefy realizacji zabiegu 1000 PLN

800 PLN

700 PLN

2000 PLN

  twarz  

dekolt

szyja

 twarz, szyja, dekolt, powieki



Lipoliza iniekcyjna

Cenę zabiegu kształtuje ilość zużytego preparatu  350 PLN

powyżej trzech ampułek, koszt jednej wynosi  250 PLN

Mezobotox

zabieg 700-800 PLN

Mezoterapia igłowa 

*konsultacja u lekarza medycyny estetycznej obowiązkowa przed zabiegiem

strefy realizacji zabiegu 250 PLN

250-550  PLN

450 PLN

300 PLN

350-450 PLN

Nici hialuronowe

wolumetria twarzy, modelowanie owalu twarzy 1000-1500

Nici liftingujące PDO

zabieg normal 1 nić 70 PLN

First Lift Barbry - z haczykami 1 nić 500 PLN

Osocze bogatopłytkowe

* Podane ceny to koszt jednego zabiegu

strefy realizacji zabiegu

okolica oka (lifting, redukcja zmarszczek, cieni pod oczami). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 300-400 PLN

twarz lub szyja lub dekolt (lifting, redukcja drobnych zmarszczek, wiotkości skóry). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 700 PLN

twarz + szyja (lifting, redukcja drobnych zmarszczek, wiotkości skóry). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 800 PLN

twarz + szyja + dekolt (lifting, redukcja drobnych zmarszczek, wiotkości skóry). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 1000-1100 PLN

powierzchnia grzbietowa rąk (lifting, redukcja drobnych zmarszczek, wiotkości skóry). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 300-400 PLN

twarz + szyja + dekolt + powierzchnia grzbietowa rąk (lifting, redukcja drobnych zmarszczek, wiotkości skóry). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 1200-1300 PLN

 redukcja wiotkości, ujędrnianie ciała, poprawa napięcia skóry (1 dowolny obszar na ciele np.: piersi, ramiona, brzuch, uda, pośladki itd.) 

Rekomendowana ilość zabiegów:4-6 600-700 PLN

jedna ampułka 

skóra głowy

twarz, szyja 

szyja, dekolt 

grzbiety rąk 

ciało – łagodzenie rozstępów i cellulitu



Osocze bogatopłytkowe + Karboksyterapia

* Podane ceny to koszt jednego zabiegu

strefy realizacji zabiegu

okolica oka (lifting, redukcja zmarszczek, cieni pod oczami). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 300-400 PLN

twarz lub szyja lub dekolt (lifting, redukcja drobnych zmarszczek, wiotkości skóry oraz przebarwień). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 600-700 PLN

twarz + szyja (lifting, redukcja drobnych zmarszczek, wiotkości skóry oraz przebarwień). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 700-800 PLN

twarz + szyja + dekolt (lifting, redukcja drobnych zmarszczek, wiotkości skóry oraz przebarwień). Rekomendowana ilość 4-6  zabiegów 1000-1100 PLN

powierzchnia grzbietowa rąk (lifting, redukcja drobnych zmarszczek, wiotkości skóry oraz przebarwień). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 200-300 PLN

twarz + szyja + dekolt + powierzchnia grzbietowa rąk (lifting, redukcja drobnych zmarszczek, wiotkości skóry oraz przebarwień). 

Rekomendowana ilość 4-6  zabiegów 1200-1300  PLN 

leczenie skóry owłosionej głowy (łysienie, wypadanie włosów, poprawa kondycji). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 500-600 PLN

redukcja wiotkości, ujędrnianie ciała, poprawa napięcia skóry (1 dowolny obszar na ciele np.: piersi, ramiona, brzuch, uda, pośladki itd.)

Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów. 700-800 PLN

leczenie rozstępów (1 obszar bez względu na lokalizację np.: piersi, brzuch, uda, pośladki itd). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 700-800 PLN

Peelingi chemiczne

*konsultacja u lekarza medycyny estetycznej obowiązkowa przed zabiegiem

wykonujemy peelingi:  peeling Rhondy Allison, peelingi  kwasem migdałowym, salicylowym, glikolowym, pirogronowmy, TCA, oraz peelingi mieszane

150-250 PLN

200-300 PLN

250-400 PLN

Cosmelan - terapia depigmentacyjna likwidująca przebarwienia, piegi, znamiona barwnikowe 

Zabieg + elementy uzupełniajace kurację do jej kontynuacji przez Pacjenta 1500 PLN

Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym skóry owłośionej głowy

 leczenie skóry owłosionej głowy (łysienie, wypadanie włosów, poprawa kondycji). Rekomendowana ilość 4-6 zabiegów 400-500 PLN

leczenie owłosione skóry głowy (łysienie, wypadanie włosów, poprawa kondycji) - mezoterapia osoczem bogatopłytkowym z karboksyterapią                                 500-600 PLN

zabieg na twarz

zabieg na twarz i szyję 

zabieg na plecy



Mezoterapia kolagenowa LINERASE

LINERASE   PROMOCJA!   800 PLN

Toksyna botulinowa  - korekcja zmarszczek

korekcja zmarszczek mimicznych: kurze łapki, zmarszczki poprzeczne czoła, zmarszczki między brwiami 1 okolica   PROMOCJA!   350  PLN

2 okolice   PROMOCJA!   600  PLN

3 okolice   PROMOCJA!   700  PLN

Wypełniacze z zastosowaniem kwasu hialuronowego

wypełnianie fałdów nosowo-wargowych 700-800 PLN

korekcja zmarszczek marionetki 700-900 PLN

ujędrnianie/ modelowanie policzków 700-1400 PLN

zabieg na twarz


