Mezoterapia igłowa
Okolica pod oczami (zabieg Nanosoft Eyes)
Twarz, dłonie, szyja, dekolt (preparat Saypha Rich)
Skóra owłosiona głowy (preparat Hair+/Dermaheal HL)

*

cena za 1 ml preparatu

350 zł
500 zł*
350 zł***

Toksyna botulinowa
Do 50 j. - 110zł/10 j.
Powyżej 50 j. – 100zł/10 j. (dotyczy preparatu AZZALURE)*

Zmarszczki poprzeczne czoła

300-500 zł

Zmarszczki gładzizny czoła („lwia zmarszczka”)

350-650zł

Zmarszczki wokół oczu („kurze łapki”)

300-600 zł

Zmarszczki nosa („bunny nose”)

250 zł

Opadające kąciki ust

300 zł

Mięsień bródkowy

200-400 zł

Zmarszczki palacza

200-400 zł

Zmarszczki szyi

300-600 zł

Nadpotliwość dłoni, pach, stóp

1500 zł

*podane ceny mają charakter orientacyjny i są ustalane po konsultacji z lekarzem
wykonującym zabieg. Ostateczna cena zabiegu uzależniona jest warunkami anatomicznymi
każdego pacjenta oraz jego oczekiwaniami dotyczącymi ostatecznego efektu zabiegu.

Usuwanie zmarszczek/wypełnianie
tkanek
Wypełnianie policzków na bazie kwasu hialuronowego
Modelowanie/powiększanie ust

1100 zł*
1000 zł-1200 zł*

Modelowanie brody

1100 zł*

Modelowanie kąta żuchwy

1100 zł*

Modelowanie fałdów nosowo-wargowych

1000 zł*

Modelowanie linii marionetek

1000 zł*

Wypełnianie dłoni

850 zł*

Nici hialuronowe

1000 zł*

Zabieg z użyciem biostymulatora tkankowego
Juvenus (2 ml)

* cena za 1 ml preparatu

1200 zł

Nici rewitalizujące i liftingujące
Nici rewitalizujące
cena obejmuje 5 sztuk nici mono/screw/Darwin

Zmarszczki okolicy oka

450 zł
Zmarszczki palacza

450 zł

Lifting dekoltu

450 zł
Lifting podbródka

450 zł

Lifting szyi

450 zł

Nici liftingujące (Nici First Lift Barb 4d)
1 sztuka

550 zł

1 sztuka powyżej 4 nici

450zł
1 sztuka powyżej 6 nici

400zł

Lipoliza iniekcyjna
Lipoliza tłuszczu podbródkowego (preparat Celluform plus)

400 zł*

*cena za 1 ml preparatu

Usuwanie zmian skórnych za pomocą
elektrokoagulacji
Przed pierwszym zabiegiem konieczna jest wstępna konsultacja lekarza dermatologa i
ocena dermatoskopowa zmian skórnych.
Koszt wstępnej konsultacji i kwalifikacji wliczony jest w cenę zabiegu.

Usunięcie pojedynczej zmiany skórnej

50-150 zł

Usunięcie 2-5 zmian skórnych

150-200zł

Usunięcie powyżej 6 zmian skórnych

200-300zł

Konsultacje lekarza dermatologa
Konsultacja dermatologiczna

200zł

Konsultacja dermatologiczna z dermatoskopią > 10 zmian

250zł

Konsultacja trichologiczna

250zł

Konsultacja z zakresu medycyny estetycznej

250zł*

* cena konsultacji gratis w przypadku wykonania zabiegu w dniu konsultacji
powyżej 500 zł

