Cennik zabiegów zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej:
Konsultacja z zakresu estetyki i chirurgii plastycznej
Transformacja całościowa twarzy i szyi, w tym SMAS facelift z
liftingiem szyi, podniesieniem brwi, plastyką obu powiek,
przeszczepem tłuszczu oraz laserem CO2
Całościowy SMAS facelift z liftingiem szyi
Chirurgiczne podniesienie brwi
Foxy eyes
Chirurgiczny lifting szyi
Lifting ramion

200 zł
25 000 zł
18 000 - 20 000 zł
7 000 zł
7 500 zł znieczulenie
miejscowe / 9 000 zł
znieczulenie ogólne
10 000 zł
13 000 - 15 000 zł

Lifting ud

17 000 zł

Rewizyjny lift ud

22 000 zł

Plastyka powiek górnych

5 000 - 5 500 zł

Plastyka powiek dolnych

6 000 zł

Plastyka powiek górnych i dolnych

11 000 zł

Plastyka powiek górnych z podniesieniem brwi

11 000 zł

Plastyka powiek dolnych z liftingiem policzków

9 000 zł

Chirurgiczne podniesienie górnej wargi (bull horn lip lift)

5 500 zł

Chirurgiczne podniesienie górnej wargi wraz z jej
permanentnym powiększeniem

4 500 zł

Usunięcie poduszek Bichata

5 500 zł

Korekta części chrzęstnej i kostnej nosa

od 15 500 zł

Korekta wtórna (lub kolejna) nosa

od 18 500 zł

Pobranie żebra

7 000 zł

Korekcja odstających uszu

5 500 zł

Rekonstrukcja rozerwanego płatka ucha

2 000 - 4 000 zł

Powiększanie piersi implantami Motiva SilkSurface

15 000 zł

Powiększanie piersi implantami Motiva Ergonomix

17 000 zł

Powiększanie piersi implantami Mentor Round

16 000 zł

Powiększanie piersi implantami Mentor XTRA

17 000 zł

Powiększanie piersi implantami Polytech

15 000 zł

Wymiana implantów

17 000-19 000 zł

Lift piersi

18 000-20 000 zł

Redukcja piersi

od 20 000 zł

Redukcja piersi z wolnym wszepieniem brodawki

20 000-22 000 zł

Rekonstrukcja kompleksu brodawka - otoczka

9 000-10 000 zł

Profilaktyczna mastektomia z jednoczasową rekonstukcją
implantem z siatką Galflex

34 000 zł

Lift piersi z powiększeniem piersi własna tkanką tłuszczową

25 000 zł

Lift piersi z powiększeniem piersi implantami Motiva
SilkSurface
Lift piersi z powiększeniem piersi implantami Motiva
Ergonomix

23 000 zł
25 000 zł

Lift piersi z powiększeniem piersi implantami Mentor

23 000 zł

Lift piersi z powiększaniem piersi implantami Polytech

23 000 zł

Powiększanie piersi własną tkanką tłuszczową

13 000 zł

Powiększanie piersi własną tkanką tłuszczową (drugi etap)

8 500 zł

Modelowanie całej twarzy własnym tłuszczem (1 etap)

6 000 zł

Modelowanie całej twarzy własnym tłuszczem (2 etap)

4 500 zł

Likwidacja cieni pod oczami własnym tłuszczem

4 500 zł

Modelowanie ust własnym tłuszczem

3 500 zł

Modelowanie dłoni własnym tłuszczem

4 000 zł

Modelowanie dekoltu własnym tłuszczem

3 000 zł

Modelowanie pośladków własnym tłuszczem-BBL (cena
zawiera Vaser Lipo 360 stopni, przeszczep tłuszczu do
pośladków oraz argoplasmę)

25 000 zł

Modelowanie pośladków własnym tłuszczem (2 etap)

13 000 zł

Modelowanie łydek własnym tłuszczem

7 500 zł

Powiększanie pośladków implantami

22 000 zł
10 000-11 000 zł

Mini plastyka brzucha

14 000-15 000 zł zł

Mini plastyka brzucha z liposukcją
Pełna plastyka brzucha

18 000-20 000 zł

Rewizyjna pełna plastyka brzucha

21 000-22 000 zł

Pełna plastyka brzucha z liposukcją

21 000-22 000 zł

Lift pleców

18 000 zł

Pełna plastyka brzucha z liposukcją 360 stopni

25 000-26 000 zł

Ginekomastia gruczołowa

6 000 zł znieczulenie
miejscowe /
7500 zł znieczulenie ogólne

Ginekomastia tłuszczowa

6 000 znieczulenie
miejscowe /
7500 znieczulenie ogólne

11 000-12 000 zł

Ginekomastia mieszana
Vaser Lipo

Liposukcja 360 stopni (brzuch, boki, plecy)
*Vaser HD w cenie na życzenie pacjenta
Liposukcja brzucha i talii
*Vaser HD w cenie na życzenie pacjenta

16 000 zł
12 000 zł
16 000-22 000 zł

Liposukcja ud
Liposukcja ramion

6 000 zł

Liposukcja podbródka

5 500 zł

J-Plasma jako dodatek do Vaser Lipo

5 000 zł

Rzeźba brzucha u mężczyzn

16 000 zł

Rzeźba brzucha i klatki piersiowej u mężczyzn

18 000 zł

Chest lift Kornsteina

20 000 zł
Ginekologia estetyczna

Powiększanie penisa własnym tłuszczem do 60 ml (drugie
dostrzyknięcie bez wykupionej gwarancji, to koszt 2500 do 6
miesięcy od pierwszego zabiegu)

7 000 zł

Gwarancja 6 miesięcy na utrzymanie efektów (cena zawiera
dodatkowe dostrzyknięcie w przypadku, gdy wchłonie się min.
50% tłuszczu)

1 000 zł

Zwężanie pochwy kwasem hialuronowym

2 300 zł

Zwężanie pochwy własną tkanka tłuszczową

2 500 zł

Odmładzanie pochwy kwasem hialuronowym

2 500 zł

Zwężenie tylnej ściany pochwy

2 500 zł

G shot (z użyciem osocza bogatopłytkowego)

1 200 zł

Wypełnianie punktu G

2 500 zł

Uwypuklenie łechtaczki

2 500 zł

Plastyka napletka łechtaczki

2 500 zł

Redukcja napletka łechtaczki

2 500 zł

Odsłonięcie napletka łechtaczki

2 500 zł

Labioplastyka warg sromowych mniejszych

4 500 zł

Labioplastyka jednostronna

2 500 zł

Komplet wypełniania warg sromowych większych,
uwydatnienie punktu “G” oraz tylnej ściany pochwy

4 800 zł

Powiększanie warg sromowych kwasem hialuronowym

2 500 zł

Powiększanie warg sromowych własnym tłuszczem

2 800 zł

Każdy dodatkowy obszar z zakresu lipotransferu (dotyczy: tylna
ściana pochwy, przednia ściana pochwy, przedsionek pochwy,
punkt G)

400 zł

Powiększanie warg sromowych chirurgicznie

2 500 zł

Zmniejszanie warg sromowych chirurgicznie

2 500 zł

Labioplastyka z przeszczepem tłuszczu do warg sromowych
większych

4 500 zł

Wybielanie warg sromowych laserem

900 zł

Wybielanie odbytu laserem

900 zł
Medycyna estetyczna:

Toksyna botulinowa (Azzalure) 1 okolica

400 zł

Toksyna botulinowa (Azzalure) 2 okolice

800 zł

Toksyna botulinowa (Azzalure) 3 okolice

1 100 zł

Leczenie bruksizmu toksyną botulinową

od 900* zł

Leczenie migreny toksyną botulinową

od 1500* zł

Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową
Kwas hialuronowy Neauvia
Kwas hialuronowy Restylane

od 1300 do 2500* zł
900 zł/ 1 ml
1000 zł/ 1 ml

Osocze bogatopłytkowe (twarz i szyja)

od 600* zł

Osocze bogatopłytkowe (twarz, szyja i dekolt)

od 1000* zł

Osocze bogatopłytkowe (leczenie blizn)

od 1000* zł

Osocze bogatopłytkowe (leczenie łysienia)

od 1000 zł

Osocze bogatopłytkowe (leczenie rozstępów)

od 1000* zł

Terapia osoczem bogatopłytkowym Angel System

2 300 zł

Fibryna (iPRF)

od 800* zł

MesoRegen

od 1500* zł

Plasma filler

od 1700* zł

Lifting nićmi PDO (cena za jedną nić)

od 50* zł

Lifting nićmi PDO Barb 3D (cena za jedną nić)

od 250* zł

Lifting nićmi PDO BARB 4D (cena za jedną nić)

od 350* zł

Nici Happy lift (cena za jedną nić)
* cena w zależności od ilości zużytego preparatu, materiału

600 zł

