Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej
MEDYCYNA ESTETYCZNA I CHIRURGIA PLASTYCZNA
Konsultacja z zakresu estetyki i chirurgii plastycznej
150 zł
Transformacja całościowa twarzy i szyi, w tym SMAS facelift z
liftingiem szyi, podniesieniem brwi, plastyką obu powiek,
15000 zł
przeszczepem tłuszczu oraz laserem CO2
Całościowy SMAS facelift z liftingiem szyi
9000 zł
Całościowy SMAS facelift z Aqualiftem przy pomocy Body Jet z
12000 zł
liftingiem szyi
Chirurgiczne podniesienie brwi
3600 zł
Chirurgiczny lifting szyi
7000 zł
Lifting ramion
7500 zł
Lifting ud
11500 zł
Chirurgiczny lifting szyi z Aqualiftem przy pomocy Body Jet
8000 zł
Modelowanie twarzy i ciała własnym tłuszczem + przeszczep komórek macierzystych
Modelowanie całej twarzy własnym tłuszczem (lipofilling twarzy)
4000 zł
-1szy zabieg
Modelowanie twarzy (lipofilling twarzy) - 2gi zabieg
2000 zł
Wypełnianie zmarszczek na twarzy własnym tłuszczem
1800 zł
Przeszczep komórek macierzystych do stawów
3500 zł
Plastyka powiek górnych klasycznie
3500 zł
Plastyka powiek górnych z podniesieniem brwi
5800 zł
Plastyka powiek dolnych z liftingiem policzków
4800 zł
Chirurgiczne podniesienie górnej wargi
2000 zł
Chirurgiczne podniesienie górnej wargi wraz z jej permanentnym
4500 zł
powiększeniem
Usuwanie zmarszczek: preparatem Azzalure lub toksyną botulinową Botox
1 okolica- usuwanie zmarszczek toksyną botulinową od 300 zł Azzalure, od 400 zł Botox
Lwia zmarszczka
1 okolica - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową

od 300 zł Azzalure
od 400 zł Botox

Linie poziome czoła
1 okolica - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową

od 300 zł Azzalure
od 400 zł Botox

Oczy- kurze łapki
- usuwanie zmarszczek toksyną botulinową

od 300 zł Azzalure
od 400 zł Botox

Dwie okolice:
600 zł Azzalure, 800 zl Botox
Trzy okolice:
800 zł Azzalure, 1000 zł Botox
Brwi- uniesienie toksyną botulinową
1 okolica

od 300 zł Azzalure
od 400 zł Botox

Koniuszek nosa - modelowanie toksyną botulinową
1 okolica

od 300 zł Azzalure
od 400 zł Botox

Górna warga (zmarszczka palacza)
Usuwanie zmarszczek toksyną botulinową
Kąciki ust - uniesienie toksyną botulinową
Uśmiech dziąsłowy - likwidacja toksyną botulinową

600
800
600
800
600
800

zł Azzalure
zł Botox
zł Azzalure
zł Botox
zł Azzalure
zł Botox

600 zł Azzalure
800 zł Botox
600 zł Azzalure
800 zł Botox
Od 800 zł Azzalure
Od 900 zł Botox
od 1500 zł Azzalure
od 1700 Botox

Broda - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową
Szyja - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową
Leczenie bruksizmu toksyną botulinową
Leczenie migreny toksyną botulinową
Kwas hialuronowy: Neuvia , Restylane, Algeness NOWOŚĆ
Usuwanie zmarszczek kwasem hialuronowym
Linie poziome czoła - usuwanie zmarszczek kwasem hialuronowym

Linie pionowe czoła - usuwanie zmarszczek kwasem hialuronowym
Kurze łapki - usuwanie zmarszczek kwasem hialuronowym
Płatki uszu - regeneracja kwasem hialuronowym

Cienie pod oczami - usuwanie zmarszczek kwasem hialuronowym
Dolina łez - usuwanie zmarszczek kwasem hialuronowym
Zmarszczki palacza, górna i dolna warga - usuwanie zmarszczek
kwasem hialuronowym
Bruzdy nosowe-wargowe
hialuronowym
Zmarszczki policzków
hialuronowym

-

-

usuwanie

usuwanie

zmarszczek

zmarszczek

kwasem

kwasem

Bruzdy wargowo-bródkowe - usuwanie zmarszczek kwasem
hialuronowym
Poziome pierścienie szyi - usuwanie zmarszczek kwasem
hialuronowym
Korekta kształtu nosa kwasem hialuronowym

700 zł 1 ml Neuvia
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness
1,4ml

za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

za

Modelowanie ust wypełniaczem (Princess, Restylane, Neuvia Lips)
Powiększanie ust kwasem hialuronowym
Poprawa konturu rynienki nosowo-wargowej wypełniaczem
Podniesienie kącików ust wypełniaczem

700 zł Restylane
950 zł Algeness za
1,4ml
700 zł Restylane
950 zł Algeness za
1,4ml
700 zł Restylane

950 zł Algeness za
1,4ml
Wypełnienia i modelowanie wolumetryczne twarzy
3600zł
Zabieg WSZYSTKO W JEDNYM
(wolumetria policzków/bródki, wypełnienie dołków skroniowych,
bruzd nosowo-wagowych oraz linii marionetki wraz z
powiększeniem ust kwasem hialuronowym)
Modelowanie twarzy preparatem Crystalys
Twarz - modelowanie wolumetryczne, wypełnianie
Skronie - modelowanie wolumetryczne, wypełnianie
Nos - modelowanie wolumetryczne, wypełnianie
Policzki - modelowanie wolumetryczne, wypełnianie
Broda - modelowanie wolumetryczne, wypełnianie
Żuchwa - modelowanie wolumetryczne, wypełnianie
Zabiegi nićmi liftingującymi ,cena jednej nici, ilość użytych nici
ustalana indywidualnie cena za okolicę
Lifting nićmi PDO Barb cena za 1 nić BARB 4D od 350 zł
Usuwanie zmarszczek poziomych czoła nićmi PDO Barb
Usuwanie zmarszczek pionowych czoła nićmi PDO Barb
Usuwanie kurzych łapek nićmi PDO Barb
Usuwanie worków pod oczami nićmi PDO Barb
Usuwanie bruzd nosowo-wargowych nićmi PDO Barb
Usuwanie zmarszczek palacza nićmi PDO Barb
Usuwanie linii marionetek nićmi PDO Barb
Usuwanie chomików nićmi PDO Barb
Korekta doliny łez nićmi PDO Barb
Podniesienie brwi nićmi PDO Barb
Lifting kąta żuchwy nićmi PDO Barb
V lifting nićmi PDO Barb
Lifting czoła nićmi PDO Barb
Lifting nosa nićmi PDO Barb
Lifting kącików ust nićmi PDO Barb
Lifting policzków nićmi PDO Barb
Lifting podbródka nićmi PDO Barb
Lifting szyi nićmi PDO Barb
Lifting dekoltu nićmi PDO Barb
Lifting nićmi PDO Barb cena za 1 nić BARB 3D
Usuwanie zmarszczek poziomych czoła nićmi PDO Barb
Usuwanie zmarszczek pionowych czoła nićmi PDO Barb
Usuwanie kurzych łapek nićmi PDO Barb
Usuwanie worków pod oczami nićmi PDO Barb
Usuwanie bruzd nosowo-wargowych nićmi PDO Barb
Usuwanie zmarszczek palacza nićmi PDO Barb
Usuwanie linii marionetek nićmi PDO Barb
Usuwanie chomików nićmi PDO Barb
Korekta doliny łez nićmi PDO Barb
Podniesienie brwi nićmi PDO Barb
Lifting kąta żuchwy nićmi PDO Barb
V lifting nićmi PDO Barb
Lifting czoła nićmi PDO Barb
Lifting nosa nićmi PDO Barb
Lifting kącików ust nićmi PDO Barb
Lifting policzków nićmi PDO Barb

od 800 zł
od 1400 zł
od 1400 zł
od 800 zł
od 1400 zł
od 800 zł
od 800 zł
50 zł/300 zł/600 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 350 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł

Lifting podbródka nićmi PDO Barb
Lifting szyi nićmi PDO Barb
Lifting dekoltu nićmi PDO Barb
Lifting nićmi PDO, cena za 1 nić
Usuwanie zmarszczek poziomych czoła nićmi PDO
Usuwanie zmarszczek pionowych czoła nićmi PDO
Usuwanie kurzych łapek nićmi PDO
Usuwanie worków pod oczami nićmi PDO
Usuwanie bruzd nosowo-wargowych nićmi PDO

od 250 zł
od 250 zł
od 250 zł

Usuwanie zmarszczek palacza nićmi PDO

od 50 zł

Usuwanie linii marionetek nićmi PDO
Usuwanie chomików nićmi PDO
Korekta doliny łez nićmi PDO
Podniesienie brwi nićmi PDO
Lifting kąta żuchwy nićmi PDO
V lifting nićmi PDO
Lifting czoła nićmi PDO

od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł

Lifting nosa nićmi PDO
Lifting kącików ust nićmi PDO
Lifting policzków nićmi PDO
Lifting podbródka nićmi PDO
Lifting szyi nićmi PDO
Lifting dekoltu nićmi PDO
Lifting ramion nićmi PDO
Lifting piersi nićmi PDO
Lifting brzucha nićmi PDO

od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł

Lifting ud nićmi PDO

od 50 zł

od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł
od 50 zł

Lifting kolan nićmi PDO
od 50 zł
Lifting pośladków nićmi PDO
od 50 zł
Nici Happy lift
Nici Happy lift ( cena za 1 nić)
600 zł
Karboksyterapia
Karboksyterapia oczy
od 150 zł
Karboksyterapia cellulit (za okolicę)
300 zł
Karboksyterapia brzuch i uda
450 zł
Mezoterapia igłowa Twarz
Odmładzanie skóry mezoterapią igłową cena za 1 ampułkę;
od 250 zł
-Nowość: Neuvia Hydro Deluxe juz za 250 zł za ampułkę 1ml
Odmładzanie skóry mezoterapią igłową
oraz koktailem
od 450 zł
witaminowym, cena za 1 ampułkę 5ml;
Pod oczami - odmładzanie skóry mezoterapią igłową
od 280 zł
Szyja - odmładzanie skóry mezoterapią igłową
od 350 zł
Dekolt - odmładzanie skóry mezoterapią igłową
od 550 zł
Twarz, szyja i dekolt - odmładzanie skóry mezoterapią igłową
od 800 zł
Dłonie - odmładzanie skóry mezoterapią igłową
od 450 zł
Skóra głowy - regeneracja mieszków włosowych mezoterapią
od 450 zł
igłową
Lipoliza iniekcyjna - usuwanie tkanki tłuszczowej cena 1 zabiegu przy serii 3-4 zabiegów
*cena przy płatności za całą serię
od 200 zł (cena za 1
Policzki - lipoliza iniekcyjna cena 1 zabiegu przy serii 3-4 zabiegów
zabieg spoza serii
wynosi 300 zł)

Podbródek - lipoliza iniekcyjna cena 1 zabiegu przy serii 3-4
zabiegów
Broda - lipoliza iniekcyjna cena 1 zabiegu przy serii 3-4 zabiegów
Ramiona - lipoliza iniekcyjna cena 1 zabiegu przy serii 3-4
zabiegów
Łokcie - lipoliza iniekcyjna cena 1 zabiegu przy serii 3-4 zabiegów
Brzuch - lipoliza iniekcyjna cena 1 zabiegu przy serii 3-4 zabiegów
Wzgórek łonowy - lipoliza iniekcyjna cena 1 zabiegu przy serii 3-4
zabiegów
lipoliza talii i boczków

od 400 do 700 zł
od 200 zł
od 600 do 900 zł
od 300 zł
od 800 do 1 200 zł
od 300 zł
od 600 zł

Krętarz (bryczesy) - lipoliza iniekcyjna cena 1 zabiegu przy serii 3od 300 zł
4 zabiegów
Biodra - lipoliza iniekcyjna
od 600 zł
Pośladki - lipoliza iniekcyjna cena 1 zabiegu przy serii 3-4 zabiegów
od 400 zł
Uda - lipoliza iniekcyjna
od 800
Kolana - lipoliza iniekcyjna
od 400 zł
Ginekomastia tłuszczowa - leczenie lipolizą iniekcyjną
od 800 zł
Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową
Pachy - leczenie nadpotliwości toksyną botulinową
od 1 300 zł do 2500zł
Dłonie - leczenie nadpotliwości toksyną botulinową
od 1 300 zł do 2500zł
Czoło - leczenie nadpotliwości toksyną botulinową
od 1 300 zł do 2500zł
Skóra głowy - leczenie nadpotliwości toksyną botulinową
od 1 300 zł do 2500zł
Stopy - leczenie nadpotliwości toksyną botulinową
od 1 300 zł do 2500zł
Peelingi medyczne - odmładzanie i rewitalizacja skóry
Peelingi medyczne Yellow Peel - peeling medyczny
400 zł
Alfa Beta Complex - peeling medyczny
250 zł
Kwas migdałowy - peeling medyczny
250 zł
Operacje plastyczne powiek
Operacje plastyczne uszu
Korekcja odstających uszu
3 500 zł
Rekonstrukcja rozerwanego płatka ucha
od 600 - 1 000 zł
Operacje plastyczne ust
Zmniejszenie ust chirurgiczne
od 2 000 zł
Chirurgiczne podniesienie górnej wargi
2 000 zł
Chirurgiczne podniesienie górnej wargi wraz z jej permanentnym
4 500 zł
powiększeniem
Operacje plastyczne piersi
Powiększanie piersi: implanty Motiva / Lipofilling
Powiększanie piersi implantami Motiva - SilkSurface PLUS
12 000zł
Powiększanie piersi implantami Motiva - Ergonomix Round Q
13 000 zł
Operacja redukcji (zmniejszanie) piersi z symetryzacją
12 000 zł
Operacja liftu (mastopexia) piersi
8 500 zł
Operacja liftu (mastopexia) wraz z augmentacją implantami Motiva 14 000 zł
SilkSurface PLUS
Operacja liftu (mastopexia) wraz z augmentacją implantami Motiva
15 000 zł
Ergonomix Round Q
Rewizja piersi wraz z wymianą implantów i ew. likwidacją przykurczu
od 14000 zł
torebki
do 15 000 zł
Rewizja piersi z wymianą implantów z mastopexią
15 000 zł
Powiększanie piersi wlasna tkanka tluszczową, cena obejmuje
8500 zł
liposukcję (dwie procedury 11 500 zł, osobno 8500 i 4500 zł)
Powiększanie piersi własną tkanką tłuszczową- cena drugiego 5500 zł
zabiegu
Modelowanie twarzy i ciała własnym tłuszczem + przeszczep komórek macierzystych
Modelowanie całej twarzy własnym tłuszczem: 1 etap
2500zł
Modelowanie całej twarzy własnym tłuszczem: 2 etap
1500zł

Wypełnianie zmarszczek na twarzy własnym tłuszczem
Wypełnianie blizn na twarzy własnym tłuszczem
Modelowanie czoła własnym tłuszczem
Likwidacja cieni pod oczami własnym tłuszczem
Modelowanie okolic jarzmowych własnym tłuszczem
Modelowanie skroni własnym tłuszczem
Modelowanie policzków własnym tłuszczem
Modelowanie ust własnym tłuszczem
Modelowanie bruzd nosowo-wargowych własnym tłuszczem
Modelowanie linii żuchwy własnym tłuszczem
Modelowanie brody własnym tłuszczem
Modelowanie dłoni własnym tłuszczem
Modelowanie dekoltu własnym tłuszczem

1 800 zł
1 800 zł
1 800 zł
1 800 zł
1 800 zł
1 800 zł
2500 zł
1 800 zł
1 800 zł
1 800 zł
3500 zł

Modelowanie pośladków własnym tłuszczem, w tym liposukcja
12 000 zł
z lipofillingiem (Brazylijski lifting/Brazilian Butt)
Modelowanie łydek własnym tłuszczem Liposukcja z lipofillingiem
6 500 zł
Chirurgia plastyczna ciała i modelowanie sylwetki
Plastyka ciała (body lifting)
Plastyka brzucha
od 8500 zł
Plastyka brzucha z plastyką mięśni
od 9000 zł
Plastyka brzucha z przeniesieniem pępka
8500 zł
Plastyka brzucha z przeniesieniem pępka + Liposukcja
11500 zł
Leczenie ginekomastii Chirurgiczne leczenie ginekomastii gruczołowej
Chirurgiczne leczenie ginekomastii tłuszczowej
spytaj o cenę
Chirurgiczne leczenie ginekomastii gruczołowo – tłuszczowej
spytaj o cenę
CHIRURGIA PLASTYCZNA MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
Powiększanie penisa własnym tłuszczem do 60 ml +
4 500 zł
przeszczep komórek macierzystych (drugie dostrzyknięcie bez
wcześniej wykupionej gwarancji to koszt 2500zł w terminie do 6
miesięcy od pierwszego zabiegu)
gwarancja 6 miesięcy na utrzymanie efektów (cena zawiera
500 zł
dodatkowe dostrzyknięcie w przypadku, gdy wchłonie się min. 50%
tłuszczu)
GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
Zwężanie pochwy kwasem hialuronowym (Neauvia Intense)
2 300 zł
Zwężanie pochwy własną tkanka tłuszczową
2 500 zł
Odmładzanie pochwy kwasem hialuronowym
2 500 zł
Zwężenie tylnej ściany pochwy
1 800 zł
Wypełnianie punktu G
1 800 zł
Uwypuklenie łechtaczki
1 800 zł
Plastyka napletka łechtaczki
1 800 zł
Redukcja napletka łechtaczki
1 800 zł
Odsłonięcie napletka łechtaczki (cięcie laserowe)
1 800 zł
Labioplastyka warg sromowych mniejszych (cięcie laserowe)
2500 zł
Komplet wypełniania warg sromowych większych, uwydatnienie 4 300 zł
punktu “G” oraz tylnej ściany pochwy
Powiększanie warg sromowych kwasem hialuronowym
2 500 zł
Powiększanie warg sromowych własnym tłuszczem
2 500 zł
Powiększanie warg sromowych chirurgicznie
2 500 zł
Zmniejszanie warg sromowych chirurgicznie
2 500 zł
Plastyka warg sromowych mniejszych / większych
2 500 zł
Labioplastyka z przeszczepem tłuszczu do warg sromowych
3 500 zł
większych
Wybielanie warg sromowych laserem
700 zł
Wybielanie odbytu laserem
700 zł
CHIRURGIA NACZYNIOWA I FLEBOLOGIA

Leczenie żylaków kończyn dolnych
Laserowe leczenie żylaków kończyn dolnych EVLT
- 1 noga
- 2 nogi
Operacja żylaków metodą klasyczną z wycięciem żyły odpiszczelowej
wielkiej
Medycyna regeneracyjna
Terapia osoczem bogatopłytkowym Angel System
Osocze bogatopłytkowe (cena za 5 ml osocza),
Zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego
Podanie czynników wzrostu do stawu barkowego
Podanie czynników wzrostu do stawu kolanowego
Policzki - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Czoło - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Kurze łapki - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Cienie pod oczami - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Powieki - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Fałdy nosowo-wargowe - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Okolice ust - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Podbródek - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Szyja - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Fałdy na karku - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Dekolt - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Dłonie - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Twarz i szyja - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Twarz, szyja i dekolt - odmładzanie osoczem bogatopłytkowym
Leczenie łysienia typu żeńskiego osoczem bogatopłytkowym
Leczenie łysienia typu męskiego osoczem bogatopłytkowym
Leczenie rozstępów osoczem bogatopłytkowym
Leczenie blizn osoczem bogatopłytkowym

3000 zł
5000 zł
od 3 000 do 5 000 zł
3000 zł

2300 zł
1000 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 600 zł
od 1000 zł
od 1000 zł
od 1000 zł
od 1000 zł
od 1000 zł

