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DERMATOLOGIA KLINICZNA
Konsultacja specjalistyczna 150zł
Usunięcie drobnych rozszerzonych naczyń na twarzy od 300zł
Usunięcie drobnej zmiany skórnej laserem CO2 od 200 zł
Leczenie bliznowców (1 zabieg) od 250 zł
Usunięcie brodawki zwykłej (kurzajki):
laser CO2, krioterpia, kuretaż od 200 zł
Opatrunek 60zł
Zdjęcie szwów 100zł
Badanie histopatologiczne 100zł
Skleroterapia od 500 zł

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
Korekcja zmarszczek botoxem:
czoło, kurze łapki, bruzdy międzybrwiowe od 500 zł/okolica
Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym od 800 zł/1 amp.
Powiększanie ust kwasem hialuronowym od 800 zł/1 amp.
Leczenie nadmiernej potliwości botoxem:
-stopy, pachy, ręce od 1500 zł/okolica
Nici PDO (1 szt.):
-podporowe – gładkie i skręcone od 100 zł
-napinające – z haczykami Barbed 4D 500 zł
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Osocze bogatopłytkowe (twarz) 900 zł
Osocze bogatopłytkowe (twarz + szyja) 1200 zł
Osocze bogatopłytkowe (twarz + szyja + dekolt) 1500 zł
Mezoterapia (twarz) 500 zł
Mezoterapia (twarz+szyja) 800 zł
Mezoterapia (włosy) 500 zł
Jett Plasma Medica:
-korekcja opadającej powieki, zmarszczki palacza 1200-1700 zł
Mezobotoks:
1 okolica 300 zł, 2 okolice 500 zł, 3 okolice 700 zł

ALERGOLOGIA - LARYNGOLOGIA
Konsultacja specjalistyczna 150 zł
Testy skórne – panel wziewny 120 zł
Testy skórne – panel pokarmowy 120 zł
Testy płatkowe – dermatologiczne 250 zł

LASEROTERAPIA
Laser frakcyjny (twarz) od 1500 zł
Laser frakcyjny + osocze bogatopłytkowe od 2000 zł
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Laser IPL-RF:
- naczynka, fotoodmładzanie, trądzik, ujędrnianie 200 zł/okolica
Laser SHR – depilacja 200 zł/okolica

KOSMETYKA TWARZY
Peeling chemiczny z maską algową:
- TCA, migdałowy, mlekowy, glikolowy, fenol, salicylowy, JR 200zł
Peeling PQAGE/z masażem/z masażem+maską 300zł/350zł/400zł
Mikrodermabrazja/kawitacja z maską 100zł
Mikrodermabrazja/kawitacja/peelingiem chemiczym 250zł
Dermapen + peeling chemiczny 300zł/okolica
Dermapen + Wit. C + Retinol (ujędrnianie) 300zł/okolica
Laser SHAPE ujędrnianie (twarz, szyja, dekolt) 300zł
Zabieg pielęgnacyjny dr Grandel HYDRO LIPID 250zł
Jett Plasma rewitalizacja skóry (twarz) 300zł
Tsuboki z pielęgnacją – masaż punktów młodości
z peelingiem, serum, maską 250 zł

DERMAQUEST
Peptydowy peeling biomimetyczny:
- twarz + szyja/twarz + szyja + dekolt 390 zł/450 zł
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Peeling Vitamin C :
- twarz + szyja/twarz + szyja + dekolt + masaż 300 zł/350 zł
Peeling Mango:
- twarz + szyja twarz + szyja + dekolt + masaż 290 zł/340 zł
Azelaic Peel:
- twarz + szyja/twarz + szyja + dekolt 270 zł/320 zł
Rewitalizujący zabieg Anti-Age:
- twarz + szyja/twarz + szyja + dekolt + masaż 320 zł/370 zł
Terapeutyczny zabieg dyniowy:
- twarz + szyja/plecy 300 zł/400 zł

KOSMETYKA CIAŁA
Laser SHAPE:
- redukcja cellulitu, tkanki tłuszczowej 200 zł/1 zab.
- redukcja cellulitu, tkanki tłuszczowej 6 zab./12 zab. 1000 zł / 1900 zł
Depilacja Lycon:
• bikini 80/140 zł
• pachy 60 zł
• brwi / nos / wąsik / broda 30 zł
• łydki 120 zł
Depilacja woskiem klasycznym:
• wąsik / broda 20 zł
• łydki / uda / przedramiona 50 zł
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• całe ręce 70 zł
• plecy 80 zł/120 zł
• bikini 40 zł/80 zł
Henna brwi /rzęs 20 zł
Regulacja brwi 20 zł/30 zł

Klinikę PREIBISZ SkinDoctors wyposażyliśmy w światowej klasy sprzęt, który
daje Państwu pewność i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Nasze
gabinety zostały zaprojektowane w taki sposób, aby każdy odwiedzający nas
klient poczuł się wyjątkowo.

