
Wypełniacze - zmarszczki, bruzdy, modelowanie ust Cena

Pierwsza ampułkostrzykawka HA - 1 ml 700 - 800 zł

Kolejne ampułkostrzykawki - 1 ml 500 - 550 zł

Wypełniacze - zabieg wolumetryczny z użyciem kaniuli Cena

Pierwsza ampułkostrzykawka HA - 1 ml 750 - 850 zł

Kolejne ampułkostrzykawki - 1 ml 500 - 550 zł

Toksyna botulinowa - botox Cena

Zmarszczki pionowe czoła - "lwia zmarszczka" 450 zł

Lwia zmarszczka z "chemicznym" podnoszeniem brwi 550 zł

Zmarszczki poziome czoła 450 zł

Zmarszczki wokół oczu - "kurze łapki" 450 zł

Dwie okolice 750 zł

Trzy okolice 900 zł

Leczenie nadpotliwości - pachy 1400 zł

Leczenie bruksizmu 1000 zł

Mezoterapia Cena

Wampirzy lifting PRP osocze bogatopłytkowe

Twarz 590 zł

Twarz + szyja 690 zł

Twarz + szyja + dekolt 790 zł

MEZOTERAPIA
Regeneracja

Kolagen typu I, zabieg na twarz, szyję i dekolt Linerase 5 ml 890 zł

MEZOTERAPIA
Nawilżanie

Mezoterapia preparatem kw. hialuronowego

Hyamira 1 mL 400 zł

Hyamira 2 mL 500 zł

Neauvia Hydro
deluxe

2,5 mL 700 zł

LIPOLIZA
Iniekcyjna

Redukcja tkanki tłuszczowej na brzuchu, biodrach, udach,
plecach, podbródku, kolanach

Aqualyx

1 amp
(5mL)

300 zł

2 amp 
(10 mL)

500 zł

Podbródek 250 zł

HIFU 3D - SYNCREON Cena

Czoło – lifting brwi 1000 zł

Policzki 2000 zł

Linia żuchwy 1000 zł
Razem: 1500 zł

Podbródek 1000 zł

Szyja 1500 zł
Razem: 2500 zł

Dekolt 1500 zł

Lifting biustu 1 500,00 zł

Cała twarz 2 900,00 zł

Twarz + podbródek 3 500,00 zł

Ciało – mały obszar (kolana, dłonie itp.) 1 000,00 zł

Ciało – duży obszar (brzuch, wewn.strona ud, pośladki, ramiona (pelikany)) 2 500,00 zł

Kolejny obszar na ciele minus 50 %

SKIN FRAX - frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa Cena

Zabieg na twarz, szyję lub dekolt 1200 zł

Zabieg na twarz i szyję lub szyję i dekolt 1500 zł

Zabieg na twarz, szyję i dekolt 1800 zł

Zabieg na powieki i okolicę oczu 700 zł

Zabieg na rozstępy (brzuch, uda, pośladki lub plecy) 1200 zł

Nici PDO Cena

Nić mono�lament 60 - 90 zł

Nić multi, screw, "tornado" 70 - 100 zł

Implantacja nici w okolice oczu (4-10 szt.) 360 - 800 zł

Implantacja nici w okolice żuchwy (16 szt.) 1120 zł

Rewitalizacja dekoltu 700 - 1200 zł

Rewitalizacja skóry szyi 700 - 1200 zł

Rewitalizacja skóry (dowolna partia ciała) 360 - 2000 zł

Nici liftingujące COG/BARB Cena

1 para nici 900 zł

2 pary nici 1500 zł

3 pary nici 1800 zł

Plazma – lifting powiek Cena

Zabieg na opadające powieki 900 zł

Konsultacja lekarska - 100 zł, w przypadku zabiegu konsultacja gratis.
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