CENNIK
MEDYCYNA ESTETYCZNA I REGENERACYJNA

Przy zabiegach wykonywanych w seriach RABAT %
➢ trzeci zabieg w serii taniej o 10%
➢ czwarty zabieg w serii taniej o 20%

KONSULTACJA LEKARSKA - 0 zł

TOKSYNA BOTULINOWA
cel / obszar podania

cena

zmarszczki mimiczne twarzy :
- okolice oczu (“kurze łapki”)
- zmarszczki międzybrwiowe (“lwie”)
- zmarszczki poprzeczne czoła

1 okolica 500 zł
2 okolice 800 zł
3 okolice 1000 zł

dodatkowe zmarszczki :
- na grzbiecie nosa (“królicze”)
- na brodzie

200 zł
400 zł

bruksizm - zgrzytanie i zaciskanie zębów

800 zł

korekta uśmiechu dziąsłowego

500 zł

uniesienie brwi

300 zł

nadpotliwość (pachy/dłonie/stopy)

1400 zł

BIOSTYMULATORY TKANKOWE
nazwa bio-stymulatora

cena za
ampułkę

cena za każdą kolejną
ampułkę podczas jednej
wizyty, np. dodatkowy
obszar zabiegowy

zalecana
ilość
zabiegów
w serii

odstęp czasowy
pomiędzy
zabiegami w serii

ELLANSE M

1400 zł

1200 zł

1

----

PROFHILO

1100 zł

1000 zł

2

4 tygodnie

NUCLEOFILL

950 zł

750 zł

3-4

2 - 4 tygodnie

KWAS HIALURONOWY
wygładzenie zmarszczek twarzy, redukcja bruzd i fałdów skórnych, modelowanie i
powiększanie ust, podniesienie policzków, korekta nosa, modelowanie bródki, wolumetria
twarzy (nadawanie nowych rysów twarzy)
ilość preparatu (ml) wykorzystana podczas jednej wizyty

cena

0,5

750 zł

1

950 zł

2

1600 zł

rozpuszczenie nadmiaru kwasu hialuronowego
podanego w innym gabinecie (hialuronidaza)

od 500 zł

FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA
preparat wytwarzany z KRWI PACJENTA, bogaty w czynniki wzrostu i komórki macierzyste
przeznaczony do rewitalizacji i przebudowy skóry
zalecana seria 3-4 zabiegów w odstępach co 4 tygodnie
przykładowe okolice zabiegowe : twarz, szyja, dekolt, owłosiona skóra głowy, dłonie
1 okolica

800 zł

2 okolice na tej samej wizycie

1200 zł

3 okolice na tej samej wizycie

1500 zł

NICI LIFTINGUJĄCE
niechirurgiczny lifting twarzy za pomocą nici haczykowych z polidioksanonu
ilość nici potrzebna do wykonania zabiegu ustalana indywidualnie na konsultacji
NICI HACZYKOWE (BARB 4D / ANCHOR)

450 zł/nić

MEZOTERAPIA IGŁOWA
Zalecana seria 3 -4 zabiegów w odstępach 2 - 4 tygodniowych

aminokwasowa terapia zastępcza :
JALUPRO CLASSIC

550 zł

JALUPRO HMW

750 zł

JALU-TOXIN

900 - 1200 zł

peptydowa terapia skóry :
AQUASHINE BR

700 zł

AQUASHINE BTX

700 zł

terapia nadmiernej utraty włosów :
DR. CYJ

600 zł

cienie i obrzęki pod oczami :
LIGHT EYES ULTRA

350 zł

JALUPRO CLASSIC X3 STĘŻENIE

550 zł

rewitalizacja skóry :
NCTF 135 HA

450 zł

NCTF 135 HA + M - HA 18

800 zł

REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ
CELLUFORM

350 zł

PROSTROLANE INNER - B

600 zł

