
   MEDYCYNA ESTETYCZNA - CENNIK 

Konsultacja lekarza specjalisty medycyny estetycznej  100  zł 

*(przy jednoczasowej decyzji o wykonaniu zabiegu konsultacja gratis)* 

 

Konsultacja lekarska  przed zabiegiem   gratis   

Toksyna botulinowa – BOTOX 

* 1 jednostka botoxu - 20 PLN * (cała ampułka Azzalure t.j. 50jednostek – 900 PLN)    

     (przy zakupie całej ampułki propozycja rozgospodarowania całego preparatu)    

Lwie zmarszczki       300 - 400 zł 

Poziome zmarszczki na czole      400 - 500 zł 

Kurze łapki        300 – 400 zł 

Zmarszczki pod oczami      50 zł 

Podniesienie kącików ust      100-150 zł 

Broda (tzw. broda brukowana)      100 - 150 zł 

Szyja (obręcze wenus v pionowe linie )     250 – 300 zł 

Warga górna (zmarszczki palacza)     100 - 150 zł 

Zmarszczki królicze (boki nosa na wysokości oczu)   100-150 zł 

Podniesienie brwi i powiek      100-150  zł 

Korekcja uśmiechu dziąsłowego      100 - 150 zł 

Orli nos         50 zł 

Czoło + lwia zmarszczka + kurze łapki (cała ampułka) 900 zł 

Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową: 

Pachy         900 – 1700 zł 

Dłonie        900 – 1700 zł 

Stopy        900 – 1600 zł 

LIFTING NIĆMI CHIRURGICZNYMI 

Jedna nić średnio 3 nici na stronę t.j. 300 zł   500 zł 

Wypełniacze - KWAS HIALURONOWY 

*cena za 1 ml preparatu=1amp.  850 PLN   (2amp.  1700 zł)(Neauvia) 

Wypełnianie zmarszczek: 

Poziome zmarszczki na czole     800 – 1400 zł 

Lwie zmarszczki między brwiami    400  zł 

Kurze łapki       400 - 600 zł 

Promieniste zmarszczki pod oczami     400 – 600 zł 

Odbudowa okolic skroniowych - zabieg wolumetryczny  800 - 1400 zł 

Bruzdy nosowo- wargowe     800 – 1400 zł 

Zmarszczki marionetki      800 – 1400 zł 

Policzki (uniesienie-rekonstrukcja) - zabieg wolumetryczny  800-2000 zł 

Zmarszczki nad górną wargą (palacza)   400 - 600 zł 

Podniesienie kącików ust     400 - 800  zł 

Odmładzanie dłoni      800 - 1400 zł 

Korekcja owalu twarzy - zabieg wolumetryczny   800 - 2000 zł 

Poprzeczna zmarszczka brody     400 zł 

Rekonstrukcja płatków usznych    400 - 600 zł 

 

 



   MEDYCYNA ESTETYCZNA - CENNIK 

 

Powiększanie i modelowanie ust: 

*możliwe znieczulenia przed zabiegiem: 

a) maścią znieczulająca  (czas oczekiwania na zabieg po nałożeniu maści 30-60min) 

b) znieczulenie stomatologiczne (zastrzyk) 50 zł 

Powiększanie i modelowanie     850 – 1400 zł 

Jedna warga       450 zł 

Kontur ust (jedna – dwie)     450 - 850 zł 

ODWIROWANE OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE PRP 

Tzw. - Lifting wampirzy cała twarz + szyja    1000 zł 

zabieg można łączyć w mieszance z innymi preparatami do Mezoterapii  

w zależności od indywidualnych wymagań za dodatkowa opłatą ok. 400 zł 

Iniekcje dostawowe cykle zabiegowe ustalane indywidualnie, mogą łączyć się z   

kwasem hialuronowym oraz tzw. blokadami    400 zł 

Iniekcje lecznicze przy zapaleniu przyczepów ścięgien do kości oraz innych  

stanach zapalnych       400 zł 

(*możliwość wykorzystania preparatu w wielu jednostkach chorobowych) 

MEZOTERAPIA IGŁOWA 

uelastycznianie i odmładzanie skóry, wygładzanie drobnych zmarszczek, 

biorewitalizacja 

 

Preparaty na bazie aminokwasów, polinukleotydów, kwasu hialuronowego 

 

*Znieczulenie przed zabiegiem trwa 40-60minut (taki czas pacjentka/pacjent spędza w poczekalni z 

nałożona maścią znieczulającą z okluzją) 

 

Twarz, owłosiona skóra głowy    600 – 1000 zł 

Okolica oczu (np. Light eye)    450 zł 

Dekolt, szyja, biust, pośladki, brzuch, uda, dłonie 800 - 1000 zł 

KROPLÓWKI DOŻYLNE ODŻYWCZO-DETOXYKUJĄCE 

płyny wieloelektrolitowe, glukoza, magnez, wapń, witamina C lewoskrętna, iniekcja domięśniowa z 

kompleksu witamin z grupy B)     400-600 zł 

ODTRUCIA POALKOHOLOWE lub WSZYWANIE ESPERALU  500 zł 

ADIPOCYTOLIZA + Leczenie celulitu 

Miejscowe usuwanie nadmiaru tkanki tłuszczowej (preparat aqualyx: 

działanie – usunięcie zarówno tłuszczu jak i komórek  tłuszczowych) 

Redukcja cellulitu (preparat Alidya) 

Jedna okolica       500 zł 

w rozumieniu jedna okolica: brzuch poniżej pępka, brzuch powyżej pępka, brzuch boczki,  

uda (bryczesy)P+L, biodra, plecy, okolica nadkolanowa P+L, ramiona P+L, kark (tzw. bawoli) 

Podbródek 
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GINEKOLOGIA ESTETYCZNA 

przy wykonywaniu jednoczasowo kilku procedur rabaty 

Modelowanie warg sromowych większych   1800 zł 

Modelowanie (korekta) punktu „G”    800-1000 zł 

Zabieg nawilżający (niwelowanie suchości pochwy)  2500 zł 

PEELINGI CHEMICZNE 

Yellow Peel       550 zł 

Cosmelan (kuracja wybielająca)     1900 zł  

Enerpeel EL (korekcja skóry okolic oczu i ust)   350 zł 

Peeling migdałowy      250 zł  

Peeling pirogronowy      250 zł 

Kwas glikolowy 50% v 70%     200-300 zł 

Kwas TCA i Easy TCA (trójchlorooctowy)   400 zł 

Zapraszamy! 


