
 

500 zł

850 zł

1 100 zł

900 zł

1 600 zł

2 100 zł

800 - 900 zł

800 - 1200 zł

1 amp. 700 zł

2 amp. 1 300 zł

700 zł

System Regeneris 

PRP   

System Density 

Platelet PGR

System 

Autologic 

PRP

twarz 500 zł 600 zł 700 zł

twarz, szyja lub dekolt 900 zl

twarz, szyja, dekolt 1 100 zł 1 200 zł 1 000 zł

skóra głowy - łysienie 450-700 zł 700 zł

grzbiet dłoni 400 zł

PORADNIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

PORADNIE SPECJALISTYCZNE - CENNIK ODPŁATNYCH  USŁUG MEDYCZNYCH                                                  

(obowiązuje od 01.01.2017 roku)

Konsultacje, badania, zabiegi dermo-chirurgiczne

okolica oczu- wypełniacz na bazie kw. 

Hialuronowego

powiększanie i modelowanie ust

odmładzanie dłoni - 

wypełniacz na bazie 

kw. Hialuronowego

250 - 500 zł 

50 - 300 zł

100-400 zł

cena brutto

cena brutto

dr n.med.  Marek Rodzeń, dr J.Grabias,           

dr n.med. Maria Stawińska, dr Monika Łącka

dr n.med.Marek Rodzeń, dr Jacek Grabias

dr n.med. Maria StawińskaKonsultacja drmatologiczna

Konsultacja chirurgiczna

Konsultacja z zakresu medycyny estetycznej, 

zabiegów laserowych

TOKSYNA BOTULINOWA

WYPEŁNIANIE                                                          

kwasem hialuronowym

130 zł

usunięcie kaszaka, tłuszczaka, wrzodu, itp.

Wycięcie chirurgiczne, pobranie materiału do 

badania histopatologicznego

1 amp.

2 amp.

3 amp.

KWAS HIALURONOWY

brodawki zwykłe, łojotokowe, wirusowej, 

włókniaki, znamienia barwnikowego. itp.

Wymrażanie ciekłym azotem
brodawki zwykłe, łojotokowe, rogowacenia 

starczych, kłykciny kończyste

ZABIEGI INIEKCYJNE

130 zł

130 zł

200 zł

Elektrokoagulacja zmiany, naczynka, włókniaki miękkie

jedna okolica

dwie okolice

trzy okolice

MEZOTERAPIA                                                             

kwasem hialuronowych
1 amp.

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE



 

 

 

 

 

 od 100 zł

od 200 zł

500 zł

1 000 zł

500 zł

300 - 800 zł

600 zł

300 zł

250 zł

150 zł

200 zł

400 - 600 zł

200 zł

od 100 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

od 300 złUsuwanie naczyniaka

Usuwanie naczynek na nogach                                            

(max. 30min)

Usuwanie przebarwień na policzkach

ZABIEGI LASEROWE Laser Fotona Spectra Er-Yag 2940nm i Nd-Yag 1064nm

Usuwanie przebarwień na dekolcie

Usuwanie przebarwień na dłoniach

do 5 rubinów

do 10 rubinów

Usuwanie naczyniaków punktowych (rubiny)

powyżej 10 rubinów

Usuwanie przebarwień na twarzy, melasmy, zmiany barwnikowe, plam 

posłonecznych, starczych

Redukcja rumienia (teleangiektazje)

pojedyncza zmiana

nos

szyja, dekolt

cała twarz

policzki

Usuwanie naczynek na całej twarzy

Usunięcie naczynek na policzkach

Usunięcie naczynek na nosie

Laserowe usuwanie zmian skórnych i barwnikowych

PORADNIE SPECJALISTYCZNE - CENNIK ODPŁATNYCH  USŁUG MEDYCZNYCH                                                  

(obowiązuje od 01.01.2017 roku)

Usuwanie znamion skórnych, brodawek, włókniaków i innych

cena brutto

PORADNIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ



 

Laserowe leczenie trądziku

600 zł

500 zł

800 zł

650 zł

od 150 zł

1 100 zł

700 zł

600 zł

od 600 zł

od 500 zł

od 600 zł

od 500 zł

ilość zabiegów

1 paznokieć

do 3 paznokci

do 5 paznokci

10 paznokci

100 zł

100 zł

300 zł

200 zł

150 zł

200 zł

250 zł

250 zł

400 zł

300 zł

400 zł

PORADNIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

cena brutto

Redukcja blizny po cesarskim cięciu

Leczenie zmian trądzikowych 

cała twarz

policzki

dekolt lub plecy

PORADNIE SPECJALISTYCZNE - CENNIK ODPŁATNYCH  USŁUG MEDYCZNYCH                                                  

(obowiązuje od 01.01.2017 roku)

cała twarz

ZABIEGI LASEROWE   Laser Fotona Spectra Er-Yag 2940nm i Nd-Yag 1064nm

Laserowe redukcja blizn jedna  mała blizna

Leczenie grzybicy 

paznokcia

brzuch

pośladki

3 zabiegi1 zabieg

100 zł

250 zł

cała twarz

policzki

Laserowe redukcja blizn potrądzikowych, 

oparzeniowych i pourazowych

760 zł

290 zł

720 zł

2 050 zł

400 zł 1 050 zł

Laserowe leczenie grzybicy paznokci

uda

ramiona

Redukcja rozstępów

nogi uda

całe nogi

brzuch

bikini klasyczne

bikini głębokie

pachy

przedramiona

wąsik

broda

cala twarz

nogi do kolan

Usuwanie zbędnego owłosienia

Laserowe usuwanie zbądnego owłosienia

Laserowa redukcja blizn i rozstępów

Leczenie trądziku różowatego cała twarz


