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DERMATOLOGIA KLINICZNA
Konsultacja lekarz dermatologii klinicznej i estetycznej dr Łukasz Preibisz

250 zł

Konsultacja lekarz dermatologii klinicznej i estetycznej dr Monika Rogala

200 zł

Konsultacja lekarz dermatologii klinicznej i estetycznej dr Katarzyna Wróbel

180 zł

Konsultacja lekarz medycyny estetycznej dr Marta Błażewicz

180 zł

Usuwanie drobnej zmiany skórnej

od 300 zł

Usuwanie zmian skórnych-chirurgiczne

600 zł

Histopatologia

100 zł

Zdjęcie szwów

100 zł

Leczenie bliznowców 1 zabieg

od 400 zł

Opatrunek

100 zł

Badanie dermatoskopowe z konsultacją dr Łukasz Preibisz

300 zł

Badanie dermatoskopowe z konsultacją dr Monika Rogala

250 zł

Badanie dermatoskopowe z konsultacją dr KatarzynaWróbel, dr Marta Błażewicz

200 zł

Skleroterapia

od 500 zł

Elektrochirurgiczne zmiejszanie gruczołowego przerostu nosa (rhinophyma) 1 zabieg

2000 zł

ALERGOLOGIA-LARYNGOLOGIA
Konsultacja specjalistyczna

200 zł

Tety skórne - panel wziewny

150 zł

Testy skórne - panel pokarmowy

150 zł

Testy płatkowe - dermatologiczne

350 zł

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
Toksyna botulinowa
Redukcja zmarszczek mimicznych:
•

1 okolica

600 zł

•

2 okolice

1100 zł

•

3 okolice

1600 zł
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Leczenie bruksizmu

1400 - 1800 zł

Leczenie migren

1800 zł

Leczenie nadmiernej potliwości - 1 okolica (pachy, ręce, stopy)

2000 zł

Wypełniacze
Kwas hialuronowy (bruzdy nosowo-wargowe, zmarszczki palacza, dolina łez, korekta nosa):
•

1 ampułka

1000 - 1800 zł

Hydroksyapatyt wapnia o przedłużonym działaniu - Crystalis (twarz, dłonie) - 1 ampułka
Wolumetria twarzy

1800 zł
2000 - 3000 zł

Nici liftingujące biowchłanialne - PDO
Podporowe (gładkie i skręcone) cena 1 nici

100 zł

Napinające z haczykami Barbed 4D/Anchor Barbed II cena 1 nici

500 zł

Mezoterapia iniekcyjna
•

twarzy

700 zł

•

twarzy + szyi

900 zł

•

twarzy + szyi + dekoltu

•

oczu Light eyes (redukcja cieni, nawilżenie)

500 zł

•

oczu Rich (regeneracja)

800 zł

•

dłoni Rich (regeneracja)

800 - 1500 zł

1200 zł

Stymulacja wzrostu włosów Hair plus:
•

1 zabieg

500 zł

•

4 zabiegi

1800 zł

Osocze bogatopłytkowe
Twarz

900 zł

Twarz + szyja/dekolt

1200/1300 zł

Twarz + szyja + dekolt

1500 zł

Dłonie

900 zł

Owłosiona skóra głowy

900 zł

Lipoliza Celluform

od 1500 zł
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URZĄDZENIA HIGH-TECH
Hifu Ultraskin II:
Twarz

4000 zł

Szyja

1500 zł

Twarz + szyja

4500 zł

Podbródek

900 zł

Policzki z linią żuchwy i podbródkiem

3500 zł

Uniesienie brwi

1500 zł

Powieki dolne

500 zł

Dekolt

2500 zł

Brzuch

3000 - 4000 zł

Ramiona

2500 - 3000 zł

Wewnętrzna powierzchnia ud

4000 - 5000 zł

Jett Plasma Medica:
korekta opadającej powieki

1200 - 1700 zł

LASEROTERAPIA
Laser frakcyjny - twarz

2500 zł

Laser frakcyjny + osocze bogatopłytkowe

3000 zł

Laser IPL-RF (naczynka, fotoodmładzanie, trądzik, przebarwienia) 1 okolica

200 zł

Laser SHR (depilacja) 1 okolica

200 zł

Laser Spectra XT - usuwanie przebarwień i tatuaży, likwidacja cieni i worków pod oczami

od 500 zł

Laser diodowy (usuwanie naczynek)

od 300 zł
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KOSMETYKA TWARZY
Peeling TCA, migdałowy, mlekowy, glikolowy, fenylowy, salicylowy, JR, pirogronowy + maska 1 okolica 220 zł
Peeling chemiczny + mikrodermabrazja/peeling kawitacyjny + maska 1 okolica

300 zł

Peeling chemiczny + dermapen + maska 1 okolica

350 zł

Mikrodermabrazja/peeling kawitacyny z maską/ampułka + masaż twarzy 1 okolica
Peeling PQ AGE/z maską/z masażem + maską 1 okolica
Peeling Perfect peel 1 okolica

150/300 zł
300/350/400 zł
1100 - 1300 zł

Peeling V-Carbon 1 okolica

350 zł

Mikronakłuwanie twarzy z ampułką (mezoroller) 1 okolica

400 zł

Mikronakłuwanie twarzy z ampułką (dermapen - mikronakłuwanie głębokie)

500 zł

Mezoroller do zabiegu mikronakłuwanie twarzy

150 zł

Dermapen do zabiegu

130 zł

Laser Shape ujędrnianie (twarz + szyja + dekolt)

300 zł

Jett Plasma:
Rewitalizacja skóry z maską + ampułka z kwasem hialuronowym/masaż + maska
Rewitalizacja okolic oczu z kolagenem

300/400 zł
200 zł

DERAMQUEST
Peptydowy peeling biomimetyczny: twarz + szyja/twarz + szyja + dekolt

440/500 zł

Peeling Vitamin C: twarz + szyja/twarz + szyja + dekolt + masaż

350/400 zł

Peeling Mango: twarz + szyja /twarz + szyja + dekolt + masaż

340/390 zł

Azelaic Peel: twarz + szyja/twarz + szyja + dekolt

320/370 zł

Rewitalizujący zabieg Anti-Age: twarz + szyja/twarz + szyja + dekolt + masaż

370/420 zł

Terapeutyczny zabieg dyniowy: twarz + szyja/plecy

350/450 zł

MICROBLADING
Z jedną korektą

800 zł
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KOSMETYKA CIAŁA
Laser SHAPE redukcja cellulitu, tkanki tłuszczowej 1 zabieg

200 zł

Mikronakłuwanie ciała 1 obszar

250 zł

Mezoroller do zabiegu mikronakłuwanie ciała

150 zł

Koncentrat cynamonowy

100 zł

Depilacja Lycon:
•

bikini

80 - 150 zł

•

pachy

60 zł

•

brwi/nos/wąsik/broda

30 zł

Depilacja woskiem klasycznym:
•

wąsik/broda

20 zł

•

łydki/uda/przedramiona

50 zł

•

całe ręce

70 zł

•

plecy

80 - 120 zł

•

bikini

40 - 80 zł

Henna brwi/rzęs

20 zł

Regulacja brwi

20 zł
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