
 

cena brutto            

1 zabieg/ twarz

cena brutto            

3 zabiegi/ twarz

200 zł 500 zł

350 zł

cena brutto            

1 zabieg/ twarz

cena brutto            

3 zabiegi/ twarz

150 zł 400 zł

100 zł

cena brutto            

1 zabieg/ twarz

cena brutto            

3 zabiegi/ twarz

cena brutto            

1 zabieg/ twarz

cena brutto            

3 zabiegi/ twarz

400 zł 1 100 zł

cena brutto            

1 zabieg/ twarz

cena brutto            

3 zabiegi/ twarz

350 zł 900 zł

cena brutto            

1 zabieg/ twarz

cena brutto            

5 zabiegów/ 

twarz

cena brutto            

1 zabieg/ twarz

cena brutto            

3 - 5 zabiegów/ 

twarz

250 zł650 / 1100+A11:F24A8:F24A5:F24C23A12:F24A2:F24C23A12:F24A1:F24

Zabieg oczyszczający z wrotyczem i olejkiem z drzewa herbacianego 

przeznaczony dla skóry z trądzikiem różowatym lub zainfekowaną nużeńcem. 

Zabieg dla skóry dojrzałej z kwasem migdałowym, dysmutazom ponadtlenkową i 

resveratrolem

RESVERAVIT C peel Bankietowy zabieg odmładzający

R-OXY peel Rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu skóry

Zabieg dla skóry z przebarwieniami i przedwcześnie starzejącej się z kwasem 

ferulowym, oksyresweratrolem i witaminą C

CENNIK ODPŁATNYCH  USŁUG KOSMETOLOGICZNYCH                                   

(obowiązuje od 01.05.2021 roku)

PORADNIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Peelingi chemiczne marki Back To Comfort

Zabieg oczyszczająco- odświeżający dla cery wrażliwej z kwasem migdałowym, 

ekstraktem z  czystka i witaminą C

Nowoczesne peelingi chemiczne powstały wg starannie opracowanych receptur w  Symbiosis Dermatology Center. Zabiegi 

marki Back To Comfort przeznaczone są do skór problematycznych, wrażliwych, z oznakami fotostarzenia. Specjalnie 

dobrane zwiazki i ekstrakty sprawiają, że skóra po terapii kwasami jest świeża, nie ma podrażnień i nie wyłącza pacjenta z 

codziennych obowiązków. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia peelingów z innymi małoinwazyjnymi zabiegami 

(mikronakłuwanie, RF, laser).

CISTACEA-M peel 50%

Z zabiegiem manualnego oczyszczenia 

YOUNG ACNE peel 50% 

Pielęgnacja skóry tłustej, z zaskórnikami, 

Wspomagająco w leczenia cery trądzikowej (młodzież od 

12r.ż. miejscowo)

Oczyszczanie i odświeżenie cery wrażliwej, 

Zabieg dla skóry problemowej, trądzikowej z kwasem migdałowym, salicylowym, 

ekstraktem z melisy i z retinolem

Zabieg anti-aging z kwasem glikolowym, witaminą C, dysmutazą ponadtlenkową i 

argininą

SOD-C peel 50% 
Rewitalizacja i regeneracja po 30 r.ż. 

Przygotowanie cery przed urlopem ☼/⁂

Wzmocnienie odporności skóry po antbitybiotykoterapii, 

skłonna do AZS

Zabieg regeneracyjny dla skóry, suchej z dysfunkcją bariery naskórkowej i AZS z 

kwasem mlekowym, kompleksem NMF, argininą i dysmutazą ponadtlenkową

350 zł 900 zł

250 zł 1 100 złPROBIOTIC C peel 50% 
Pielęgnacja skóry wrazliwej, suchej z oznakami 

fotostarzenia

PYRETRIN D peel 50% 
Pielęgnacja skóry wrażliwej z tendencja do trądziku 

różowatego i demodekozy



 

czas jednego 

zabiegu

min 4 - 6 zabiegów 60 min

min. 4 - 6 zabiegów 80 min

cena brutto
czas jednego 

zabiegu

100 zł  ok. 20 min

150 zł ok. 30 min

180 zł ok. 40 min

280 zł ok.50 min

1 zabieg 1 przyłożenie 250 zł 1 h 10 min

1 zabieg 2 przyłożenia 400 zł 1h 10 min

4 zabiegi (pakiet) 1 050 zł 1h 10 min

partia cena brutto
czas jednego 

zabiegu

brzuch 1 050 zł 30 min

ramiona/boczki/bryczesy 1 200 zł 50 min

uda (str. wew./ nad kolanem) 1 200 zł 50 min

TERMOLIFTING   TWARZY - Exiis Protege

Nieinwazyjny zabieg  poprawiający jędrność i elastyczność skóry. Najnowsza technologia wykorzystująca 

energię wysokiej częstotliwości stymyluje odnowę wókien kolagenowych powodując wygładzenie zmarszczek 

poprawę napięcia oraz zagęszczenia skóry. Zabieg kierowany jest zarówno dla skór dojrzałych - efekt liftingu, 

a także dla skóry młodej jako profilaktyka przeciwstarzeniowa.

cena brutto

               KRIOLIPOLIZA                   

(redukcja tkanki tłuszczowej)

EAT Skin Shock System 

(cellulit, blizny, rozstępy)

pośladki + uda tył

         EXILIS                                        

(wyszczuplanie, pojędrnianie, 

wygładzanie)

3 x 350 + 4 zabieg gratis

3 x 400 + 4 zabieg gratis

3 x 400 + 4 zabieg gratis
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EAT™ SkinShock jest rewolucyjnym rozwiązaniem zaprojektowanym do niezinwazyjnego ujędrniania skóry. System ten redukuje 

efekty starzenia się skóry oraz regeneruje i odmładza tkankę miękką.Technologia EAT™ SkinShock oparta jest na połączeniu fal 

shockowych (akustycznych) i elektrycznych oddziałujących równocześnie na wyznaczony obszar tkanki poprzez 

opatentowaną głowicę. 

400 zł

300 zł

brzuch

Jest nieinwazyjnym, bezbolesnym zabiegiem, który polega na miejscowym schładzaniu obszarów z nagromadzoną tkanką tłuszczową. W wyniku 

kontrolowanego wychładzania powstaje w tkankach proces zapalny, który skutkuje ostateczną śmiercią komórek tłuszczowych.

3 zabiegi x 350 zł + czwarty zabieg 

gratis  

Bezinwazyjny system do modelowania sylwetki  oraz redukcji tkanki tłuszczowej. Urządzenie pracuje w technologi RID - trzy etapy pozbycia się nadmiaru tkanki 

tłuszczowej. Ultradźwięki i energia o wysokiej częstotliwości przenikają w głąb skóry powodując przerwanie struktur tłuszczowych, odizolowanie ich i wewnętrzne 

rozgrzanie. Proces ten uruchamia miejscową lipolizę (rozpad komórek tłuszczowych), a co za tym idzie zmniejszenie zbędnych centymetrów.

pakiet 4 zabiegów
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MODELOWANIE SYLWETKI - Exilis

 TWARZ i SZYJA

 TWARZ 

uda (przód lub tył)

pośladki



 

 

 

 

 

 czas jednego 

zabiegu

Biorewitalizacja skóry, 

niwelowanie zmarszczek

Pakiet 6 zabiegów                          

(5 x 170zł + szósty zab.gratis )                     
twarz 35 min

Biorewitalizacja dłoni
Pakiet 6 zabiegów                          

(5 x 80zł + szósty zab. gratis)
dłonie 30 min

Pakiet 4 zabiegów                       (3 

x 120 + czwarty zab.gratis)
dolna powieka 20 min

Pakiet 4 zabiegów                        (3 

x 150zł +czwarty zab.gratis)
górna i dolna powieka 25 min

Wypadanie włosów
Pakiet 6 zabiegów                         

(5 x 150zł + szósty zab. gratis)
 skóra głowy 20 min

1 obszar ( uda, pośladki, 

brzuch, ramiona)
30 min

2 obszary 45 min

Blizny, rozstępy
Pakiet 6 zabiegów                       (5 

x 180zł + szósty zab. gratis)

1 obszar (uda, pośladki, 

brzuch, ramiona)
15-40 min

Cellulit, redukcja tkanki 

tłuszczowej

Pakiet 6 zabiegów                          

(5 x 180zł + szósty zab.gratis),                               

(5 x 250zł +szósty zab.gratis)
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900 zł

850 zł

540 zł

1 250 zł

Zabieg karboksyterapii polega na śródskórnej lub podskórnej iniekcji dwutlenku węgla za pomocą urządzenia 

CARBOXYTERAPY DUAL MC2. Kosmetolog precyzyjnie podaje kontrolowane dawki dwutlenku węgla w 

oparciu o stan zdrowia pacjenta i procedury zabiegowe. Podanie dwutlenku węgla jest nterpretowane przez 

organizm jako niedotlenienie, co powoduje określoną, pozytywną odpowiedź immunologiczną organizmu. W 

zależności od głębokości, kąta iniekcji, oraz dawki CO2 uzyskujemy określoną reakcję organizmu : rewitalizacja 

skóry, poprawa drenażu, poprawa jędrności i elastyczności, eliminacja tkanki tłuszczowej, redukcja rozstępów, 

cellulitu, stymulacja odnowy komórkowej.

cena brutto

750 zł

900 zł

Cienie, obrzęki pod oczami

KARBOKSYTERAPIA

450 zł
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400 zł


