
  

Konsultacja do zabiegu medycyny 
estetycznej 

80 zł 

* kwota konsultacji zostanie odliczona od kosztu zabiegu. 
 
 

MEDYCYNA ESTETYCZNA 
Toksyna botulinowa (Bocouture, Azzalure) 

zmarszczki poprzeczne czoła 
200 – 480 

zł 

zmarszczki gładzizny czołowej “lwie zmarszczki” 
250 – 600 

zł 

zmarszczki okolic oczu “kurze łapki” 
240 – 560 

zł 

zmarszczki okolic ust “zmarszczki palacza” 
160 – 240 

zł 

skórka pomarańczowa na brodzie 
160 – 200 

zł 

leczenie nadpotliwości pach 
1600 – 

1800 zł 

leczenie nadpotliwości dłoni 
1600 – 

1800 zł 

leczenie nadpotliwości stóp 
2000 – 
2500 zł 

* ilość podanego preparatu oraz ostateczna cena zabiegu 
zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i ustalana jest 
podczas konsultacji lekarskiej. 

    

Soft lifting, zagęszczanie skóry 

 Sculptra – kwas polimlekowy (1 ampułka)  1600 zł 

 Sculptra – kwas polimlekowy (2 ampułki)  2500 zł 

* ilość podanego preparatu oraz ostateczna cena zabiegu 
zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i ustalana jest 
podczas konsultacji lekarskiej. 

   Wypełnienie zmarszczek  

głębokich (np. bruzdy nosowo-wargowe): 

1 ml kwasu hialuronowego od 1350 zł 

płytkich:   

 0,5 ml  kwasu hialuronowego  750 zł 

powiększanie i modelowanie ust 

0,5–1 ml  kwasu hialuronowego od 1000–1350 zł 

* ilość podanego preparatu oraz ostateczna cena zabiegu zależy 
od indywidualnych potrzeb pacjenta i ustalana jest podczas 
konsultacji lekarskiej. 

 Rewitalizacja skóry twarzy 

Aquashine 1100 zł 

Nici hialuronowe  od 1800 zł 

Dolina łez - wypełnienie okolic oczodołu od 1400 zł 

LightEYES - redukcja cieni pod oczami 350 zł 

Zabiegi koktajlem HSR 190 zł 

 * ilość podanego preparatu zależy od indywidulanych potrzeb 
pacjenta i ustalana jest podczas konsultacji lekarskiej. 

 Lipoliza iniekcyjna - redukcja tkanki tłuszczowej 

podbródek  350–500 zł 

policzki  300–400 zł 

biodra “boczki”  800-1000 zł 

pogłębienie talii  800-1000 zł 

brzuch  800-1000 zł 

uda  800-1000 zł 

kolana  500–700 zł 

ramiona  600–800 zł 

pośladki  800-1000 zł 

 * ilość podanego preparatu zależy od indywidulanych potrzeb 
pacjenta i ustalana jest podczas konsultacji lekarskiej. 

 Mezoterapia igłowa 

twarz, szyja, dłonie  od 250 zł 

przeciwcellulitowa  od 350–600 zł 

biustu i pośladków  od 350 zł 

rozstępy od 350 zł 

skóry głowy - terapia łysienia  300 zł 

 * ilość podanego preparatu zależy od indywidulanych potrzeb 
pacjenta i ustalana jest podczas konsultacji lekarskiej. 

  Peeling medyczny 

Nanopeel SRT twarz 250 zł 

Nanopeel eye 150 zł 

TCA (kwas trójchlorooctowy) 300 zł 

Kwas migdałowy 180 zł 

Nanopeel SALYGEL 200 zł 

 


