PORADNIE SPECJALISTYCZNE - CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG MEDYCZNYCH
(obowiązuje od 01.06.2018 roku)

PORADNIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

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

czas jednego
zabiegu

Oczy

100 zł

20 min

Czoło

150 zł

15 min

Usta

200 zł

10 min

Bruzda nosowo-wargowa

200 zł

15 min

Podbródek

200 zł

40 min

Pakiet cała TWARZ (6 zabiegów)

pierwszy zabieg

400 zł

drugi zabieg

350 zł

trzeci zabieg

300 zł

czwarty zabieg

250 zł

piąty i szósty zabieg

ok. 60 min

po 200 zł

Pakiet cała TWARZ i SZYJA

* wg powyższej zasady

500 zł

80 min

Pakiet cała TWARZ, SZYJA i DEKOLT

* wg powyższej zasady

600 zł

90 min
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INTRAJECT zabiegi z plazmą azotową
Zabiegi z wykorzystaniem plazmy azotowej, czwartego stanu skupienia. Bezoperacyjna metoda
dogłębnej regeneracji skóry, liftingu i wygładzenia bruzd i zmarszczek. Doskonale sprawdza się w
blefaroplastyce powiek (niechirurgiczny lifting powiek) oraz w usuwaniu wszelkiego roddzaju zmian
spowodowanych upływem czasu.

Wypłycanie zmarszczek
i głębokich bruzd

cena brutto

czas jednego
zabiegu

okolica oczu (kurze łapki)

500 zł

40 min

twarz

800 zł

50 min

1 000 zł

1h

twarz +szyja

Blefaroplasyka powiek
(niechirurgiczny lifting
powiek)
Leczenie rogowacenia
starczego, łojotokowego,
brodawki starcze

PROMOCJA !!!
powieki górne

1 200 zł

twarz / szyja / ciało

600 zł

do 1h

500 zł

30-50 min

cena brutto

czas jednego
zabiegu

500 zł

45 min

700 zł

1h

MIKRONAKŁUWANIE i RADIOFREKWENCJA
Radiofrekwencja mikroigłowa to fale elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych (RF), które
powodują mocne ogrzanie skóry właściwej. W skutek mechanicznych uszkodzeń i szoku termicznego
wzmożone zostają naturalne procesy regeneracji i przebudowy skóry. Zabieg poprawia jędrność i
elastyczność, owal twarzy, działa rozświetlająco niwelując przebarwienia i drobne zmarszczki.

twarz

Niechirurgiczny lifting
(progresywna regeneracja)

Zabieg ujędrniający

Zabieg na rozstępy i
zwiotczenia
(globalna restrukturyzacja)

demkijaż, peeling
kawitacyjny, sonoforeza, RF- twarz + szyja
igłowa, elektroporacja,
ampułka, maska ochronna
* sugerowane 4 zabiegi co 4twarz + szyja + dekolt
6 tyg.

twarz
demkijaż, fala radiowa,
elektroporacja, ampułka,
maska ochronna
* sugerowane 5 zabiegów co
tydzień
twarz + szyja

1 obszar na ciele (biust,
odtłuszczenie, peeling
kawitacyjny z sonoforezą, RF- brzuch, pośladki, uda)
igłowa, elektroporacja,
ampułka, maska/krem
* sugerowane 5 zabiegów co
2 obszary na ciele
4 tyg

peeling kawitacyjny,
Zabieg trychologiczny
mezoterapii igłowej na skórę elektroporacja igłowa,
głowy (przeciw wypadaniu) ampułka

głowa

PROMOCJA !!!
800 zł

500 zł

1h, 20min

150,00 zł

40 min

200,00 zł

1h

600 zł

50 min

800 zł

1h

350 zł

40 min
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KARBOKSYTERAPIA
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.

Biorewitalizacja skóry,
niwelowanie zmarszczek

Biorewitalizacja dłoni

cena brutto

czas jednego
zabiegu

850 zł

35 min

Pakiet 6 zabiegów
(5 x 170zł + szósty zab.gratis )

twarz

Pakiet 6 zabiegów
(5 x 200zł + szósty zab.gratis )

twarz + szyja

1 000 zł

40 min

Pakiet 6 zabiegów
(5 x 250zł + szósty zab. gratis)

twarz, szyja dekolt

1 250 zł

45 min

Pakiet 6 zabiegów
(5 x 100zł + szósty zab. gratis)

dłonie

500 zł

30 min

Pakiet 4 zabiegów
(3 x 150 + czwarty zab.gratis)

dolna powieka

450 zł

20 min

540 zł

25 min

1 000 zł

20 min

1 obszar ( uda, pośladki,
brzuch, ramiona)

1 000 zł

30 min

2 obszary

1 500 zł

45 min

1 obszar (uda, pośladki,
brzuch, ramiona)

1 000 zł

15-40 min

1 obszar (ramiona, brzuch
kolana

800 zł

35 min

1 250 zł

45 min

Cienie, obrzęki pod oczami
Pakiet 4 zabiegów
górna i dolna powieka
(3 x 180zł +czwarty zab.gratis)

Wypadanie włosów

Cellulit, redukcja tkanki
tłuszczowej

Blizny, rozstępy

Biorewitalizacja skóry ciała

Pakiet 6 zabiegów
(5 x 200zł + szósty zab. gratis)

Pakiet 6 zabiegów
(5 x 200zł + szósty zab.gratis),
(5 x 300zł +szósty zab.gratis)

Pakiet 6 zabiegów
(5 x 200zł + szósty zab. gratis)

Pakiet 6 zabiegów
(5 x 160zł + szósty zab.gratis),
(5 x 250zł + szósty zab.gratis)

skóra głowy

2 obszary
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MODELOWANIE SYLWETKI - Exilis
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.

EAT Skin Shock System
(cellulit, blizny, rozstępy)

cena brutto

czas jednego
zabiegu

brzuch

100 zł

ok. 30 min

uda (przód lub tył)

180 zł

ok. 40 min

pośladki

150 zł

ok. 40 min

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.

KRIOLIPOLIZA
(redukcja tkanki tłuszczowej)

Pakiet srebrny

3 przyłożenia x 250 zł + 1 przyłożenie
gratis

750 zł

1h 10 min

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.

EXILIS
(wyszczuplanie, pojędrnianie, Pakiet złoty
wygłaszanie)

3 zabiegi x 250 zł + 1 zabieg gratis

750 zł

ok.3o min
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NAŚWIETLANIE LAMPĄ EKSCYMEROWĄ EXSYS
System Excimerowy 308 w leczeniu łuszczycy pozwala na efektywne naświetlanie chorych komórek bez
szkodliwego wpływu na zdrowe struktury. System umożliwia dostosowanie mocy światła do konkretnego
przypadku. Skuteczny w leczeniu bielactwa, łuszczycy, AZS, łojotokowe zapalenie skóry, liszaj płaski,
łysienie plackowate. Zabiegi naświetlania powinny odbywać się w serii.

cena brutto

czas jednego
zabiegu

Dzieci do 16 roku życia

obszar zabiegowy do 10 %
powierzni ciała

30 zł

10 min

Dorośli

obszar zabiegowy do 10 %
powierzni ciała

40 zł

10 min

