CENNIK
MEDYCYNA ESTETYCZNA
Konsultacja lekarska jako samodzielna wizyta

100 zł

Konsultacja lekarska przy podjęciu zabiegu na tej samej wizycie

bezpłatnie

Znieczulenie powierzchniowe
W formie kremu na skórę.

bezpłatnie

Znieczuenie miejscowe
Mepivacaina lub articaina

50 zł

Biostymulacja pozabiegowa laserem diodowym
W zależności od wielkości powierzchni.

50-100 zł

Kontrola po zabiegu

bezpłatnie

Leczenie powikłań po zabiegach w innych gabinetach/salonach

indywidualnie

Peelingi medyczne
Peeling AHA lub TCA na wybraną partię ciała (twarz, dekolt, brzuch, plecy, ramiona)
Anti-age, blizny potrądzikowe, przebarwienia, skóra palacza, rozstępy.
250 zł
Seria 4 peelingów AHA lub TCA na wybrana partię ciała (twarz, dekolt, brzuch, plecy,
ramiona)
Anti-age, blizny potrądzikowe, przebarwienia, skóra palacza, rozstępy.
800 zł

Rewializacja skóry
Kwas hialuronowy Nauvia Organic Hydro Deluxe
2,5 ml
5 ml

500 zł
900 zł

Kolagen typu I
Linerase

1000 zł

Kolagen typu I - seria 3 zabiegów co 2 tyg.
Linerase

2800 zł

Wampirzy lifting - osocze bogatopłytkowe
Zabieg z jednej probówki na dowolne okolice.

500 zł

Osocze bogatopłytkowe - każda dodatkowa probówka

100 zł

Skin-B – kw. hialuronowy, aminokwasy - 5ml
Profilaktyka i stymulacja funkcji skóry.

600 zł

Skin-R – kw. hialuronowy, aminokwasy, glukozamina- 10ml
Poprawa napięcia bardzo wiotkiej skóry.

600 zł

Skin-OX – kw. hialuronowy, aminokwasy, witamina C, glutation - 5ml
Intensywna kuracja przeciwutleniająca i rozjaśniająca.

600 zł

Skin-C – kw. hialuronowy, aminokwasy, cholina - 5ml
Alternatywa dla Botoxu, tonifikacja mięśni, regeneracja zniszczonego naskórka.

600 zł

Plinest Fast – polinukleotydy 7,5 mg/ml - 2ml
Wiotkość skóry u młodych osób, łysienie, zmarszczki wokół oka.

650 zł

Plinest – polinukleotydy 20mg/ml - 2ml
Zmarszczki i bruzdy +35, rozstępy, blizny, wiotkość skóry.

750 zł

Newest – kw. hialuronowy 10mg/ml, polinukleotydy10mg/ml, mannitol - 2ml
Zmarszczki twarzy i szyi, nierówny koloryt skóry, cienie pod oczami, bruzdy.
850 zł

Lifting wolumetryczny, wypełnianie zmarszczek,
korekta kształtu nosa, powiększanie i korekta
kształtu ust.
Algeness - agaroza
0,7 ml
1,4 ml

600 zł
1000 zł

Neauvia Organic - kwas hialuronowy
1 ml

700 zł

Biostymulator tkankowy Ellanse
Ellanse S – 1 rok
Ellanse M – 2 lata
Ellanse L – 3 lata

1200 zł
1400 zł
1600 zł

Toksyna botulinowa - Bocouture
Jedna jednostka Bocouture
Zwykle od 5 do 20 j. na okolicę.

30 zł

Leczenie łysienia
Autoprzeszczep komórek macierzystych
Jednorazowy zabieg bez konieczności powtarzania.

6000 zł

Osocze bogatopłytkowe - zabieg z jednej probówki

500 zł

Osocze bogatopłytkowe - każda kolejna probówka

100 zł

Plinest Fast
Terapia polinukleotydowa.

650 zł

Leczenie nadmiernej pigmentacji twarzy
Dermamelan
Pełna kuracja - zabieg, kremy i wizyta kontrolna.

1500 zł

Mezoterapia Skin-OX - 5ml
Intensywna kuracja przeciwutleniająca i rozjaśniająca.

600 zł

Mezoterapia Newest - 2ml
Zmarszczki twarzy i szyi, nierówny koloryt skóry, cienie pod oczami, bruzdy.

800 zł

Nici Aptos - nici liftingujące
Visage Excellence - długie, 10x16 cm, kaniula
Intensywny lifting: policzki, V-shape twarzy, chomiki, szyja

3200 zł

Visage Soft Excellence - krótkie 10x10 cm, kaniula
Intensywny lifting: brwi, szyja; umiarkowany lifting: policzki, chomiki

2600 zł

Nano Excellence - krótkie 10x7cm, tępo zakończona igła
Subtelny lifting: policzki, chomiki, brwi, szyja

2000 zł

