
 

 

 

 

 

 

 

Cennik zabiegów 



Nazwa zabiegu 

 Cena uzależnio-
na od ilości zu-
żytego materia-

łu [zł]  

Zmarszczki poprzeczne czoła    490 - 890  

Zmarszczki miedzybrwiowe - "lwie"  490 - 890  

Zmarszczki okolicy oczu - "kurze łapki"  590 - 890  

2 obszary  990 - 1590  

3 obszary  1290 - 1690  

Nadpotliwość pach/ dłoni/ stóp 1 890 zł 

Bruksizm  990 - 1990  

MicroBotox (Mezobotox) 790 

Szyja 550 - 1290 

Broda 390 

TOKSYNA BOTULINOWA (Botox, Azzalure) - usuwanie zmarszczek mimicznych, nadpotliwość 



KWAS HIALURONOWY    

(leczenie ubytków tkankowych) - w zależności od ilości i rodzaju preparatu 

Nazwa zabiegu  Cena [zł]  

Usta  800 - 1490  

Dolina łez   800 - 1490  

Bruzdy nosowo - wargowe  800 - 1790  

Linie "marionetkowe"  800 - 1490  

Policzki  1350 - 2490  

Broda  800 - 2490  

Dłonie  1350 - 2490  

Miękkii lifting dermatologiczny  1990 - 4990  



Obszar zabiegu 
 Cena za            

1  zabieg [zł]  
Pakiet 3       

zabiegów [zł] 
Pakiet 5     

zabiegów 

Twarz + oczy 600 1650 2750 

Twarz  400 1050 1750 

Oczy 300 750 1250 

Szja 350 900 1500 

Dekolt 450 1200 2000 

Biust 500 1350 2250 

Brzuch 650 1800 3000 

Ramiona 550 1500 2500 

Dłonie 450 1200 2000 

Twarz + oczy 600 2450 2750 

Twarz + szyja  650 1800 3000 

Twarz + szyja + oczy 900 2550 4250 

Twarz + szyja + dekolt 1050 3000 5000 

Twarz + szyja + dekolt + oczy 1300 3750 6250 

Twarz + szyja + dekolt + oczy + dłonie 1450 4200 7000 

Głowa (stymulacja wzrostu włosów)  400 1050 1800 

Głowa (stymulacja wzrostu włosów) z karboksyterapią 650 1800 3000 

Głowa (stymulacja wzrostu włosów) z karboksyterapią i stymulacją 
laserową 680 1800 3000 

MEZOTERAPIA IGŁOWA  

- koktajle z kwasem hialuronowy  - leczenie wiotkości skóry, rewitalizacja i nawilżenie 



Nazwa zabiegu  Cena [zł]  

Radiesse 1,5 ml 1700-1860  

Crystalis 1,25 ml 1400-1560  

Crystalis 2,5 ml 1960-2460  

Sculprta 1 ampułka 1600-1800  

Sculptra 2 ampułki 2800-3600  

Sculptra 3 ampułki 4000-5400  

KOMPLEKSOWE ODMŁADZANIE -  

leczenie wiotkości skóry i biostymulacja (twarz, dłonie, pojedyńcze partie ciała) 

ELLANSE -połączenie leczenia wiotkość skóry ze stymulacją własnego kolagenu 

 długotrwały naturalny efekt odmłodzenia 

Nazwa zabiegu 
  Cena za am-
pułkę        1 ml 

 Cena za am-
pułkę    2 ml 

Ellanse S (efekt 12 miesięcy) 1590 2990 

Ellanse M (efekt 24 miesiące) 1890 3690 

Elanse L (efekt 36 miesięcy) 1990 3890 



LINERASE ateloKOLAGEN -  leczenie wiotkość skóry, regeneracja i odbudowa 

Obszar zabiegu  Cena [zł]  

Twarz +szyja 1200 

XELA  REDERM Redermalizacja (kwas hialuronowy z kwasem bursztynowym) - 

leczenie wiotkości skóry, regeneracja i odbudowa 

Obszar zabiegu  Cena [zł]  

 Twarz + szyja 1300 



Nazwa zabiegu Cena [zł] 

Restylane Skinboosters (Restylane Vital) 1 ml 750-1400  

Redensity I 700-1300  

Redensity II 800 - 1500 

Stylage Hydro 650-1300  

Juvederm Hydrate 650-1300  

MEZOTERAPIA IGŁOWA gotowym preparatem - 

leczenie wiotkości skóry, redukcja blizn 

MEZOTERAPIA INIEKCYJNA O WYDŁUŻONYM DZIAŁANIU  

leczenie wiotkości skóry, rewitalizacja, nawilżanie, odbudowa (HYDROBALANS) 

Obszar zabiegu 
 Cena za 1       
zabieg [zł]  

Pakiet 3     
zabiegów 

Twarz, szyja, dekolt i dłonie 1800 5400 

Twarz, szyja i dekolt 1200 3600 

Twarz i szyja 700 2100 

Twarz i oczy 700 2100 

Szyja i dekolt 700 2100 

Szyja  400 1200 

Grzbiety rąk 700 2100 



MEZOTERAPIA INIEKCYJNA - ANTYCELLULITOWA (jeden rejon np. uda, pośladki, ra-

Obszar zabiegu 
Ceza za 1     
zabieg [zł] 

Pakiet       
4 zabie-
gów [zł] 

Cellulit 1200 5400 

 LIPOLIZA INIEKCYJNA - redukcja tkanki tłuszczowej 

Obszar zabiegu Cena za  1   za-

1 ampułka ciało 250-350  

Biodra  1000-1800   

Brzuch  1000-1800   

Kark  250-500   

Kolana, łokcie  500-1000   

Kończyny dolne (bryczesy)  1000-1800   

Kończyny górne (ramiona)  1000-1800   

Piersi (ginekomastia)  500-1000   

Plecy ( fałdy poniżej żeber)  1000-1800   

Podbródek 500 

Policzki 500 

Pośladki ( okolica podpośladkowa)  1000-1800   



NICI LIFTINGUJACE PDO - LIFTING TWARZY BEZ 

Nici PDO - innowacyjne nici wchłanialne, stymulujące produkcje kolagenu i elastyny do liftingu twarzy i 

Okolica zabiegu Cena [zł] 

Lifting policzków plus linia żuchwy (8 x first lift barb, 6 x 
first lift) 4200-7000  

Lifting policzków plus linia żuchwy (6 x first lift barb, 4 x 
first lift) 3100-5200  

Lifting policzków plus linia żuchwy light (4x first lift barb) 1900-3200  

Lifting brwi (4 x first lift barb) 1900-3200  

Rewitalizacja podbródka ( 12 x first lift) 1000-1600  

Rewitalizacja dekoltu (30 x first lift) 2100-3600  

Redukcja bruzd poprzecznych szyi ( 20 x first lift) 1300-2200  

Ujędrnienie skóry brzucha (40 x first lift) 3100-5200  

First lift (twarz)  90-110  

First lift (ciało) 100-130  

First lift screw 120-140  

First lift barb 600-800  

 



OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (PRP) -  

leczenie wiotkości skóry, regeneracja, stymulacja, odbudowa skóry 

Okolica zabiegu 
 Cena za 1 
zabieg [zł]  

Pakiet 3 
zabie-

gów [zł] 

Twarz 750 2140 

Oczy  550 1370 

Twarz + szyja 750 2140 

Twarz+szyja+dekolt 1550 4500 

Twarz+szyja+dekolt+dłonie 1800 4780 

Szyja  750 2140 

Dekolt 750 2140 

Biust 750 2140 

Dłonie 750 2140 

Skóra głowy 750 2140 

Krem autologiczny 350  -  



Redukcja cellulitu, tkanki tłuszczowej 
 Cena za 1 za-

bieg [zł]  

Brzuch 250 

Boczki 250 

Uda 300 

Łydki 200 

Całe nogi 400 

  

Regeneracja skóry 

Okolicy oczu  190 

Twarz 290 

Szyja 190 

Twarz + szyja 350 

Dekolt 290 

Twarz, Szyja, Dekolt 490 

Stymulacja wzrostu włosów - skóra głowy 190 

  

Usuwanie blizn, rozstępów 

Usuwanie blizn   od 100  

Usuwanie rozstępów  od 100  

Podbródek (usuwanie tkanki tłuszczowej) 150 

KARBOKSYTERAPIA -podanie dwutlenku węgla do skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej  

(regeneracja, lipoliza, zwiększenie przepływu krwi, tlenu i składników odżywczych w leczonym obszarze) 



OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (PRP)  

+ 

KARBOKSYTERAPIA (TERAPIA ŁĄCZONA) 

Zakres zabiegu 
Cena za 1     
zabieg [zł] 

Pakiet 3 
zabie-

gów [zł] 

Twarz 800 2280 

Twarz + szyja 1200 3300 

Twarz+szyja+dekolt 1500 3900 

Twarz+szyja+dekolt+dłonie 1850 4700 

Szyja 800 2280 

Dekolt 1200 2850 

Biust 1200 2850 

Skóra glowy 800 2280 



Zakres zabiegu 
 Cena za         

1 zabieg [zł]  
Pakiet 3 zabie-
gów+  2 zabiegi 

Górna warga  220 1000 

Broda 220 1000 

Pachy 300 1500 

Przedramiona 370 1250 

Bikini 370 1750 

Bikini brazylijskie 470 2250 

Bikini meskie 570 2750 

Pośladki 470 1500 

Okolica brodawek 200 1000 

Kolana 200 1250 

Łydki 450 2000 

Ramiona  370 1500 

Uda 570 3000 

Brzuch 450 2000 

Tors 570 2000 

Plecy 570 2500 

EPILACJA LASEROWA 



LASEROWE ZAMYKANIE NACZYNEK 

Zakres zabiegu 
Cena za 1    
zabieg [zł] 

Twarz 590 

Dekolt 590 

Policzki 390 

Skrzydełka nosa 290 

Kończyny dolne 1200 

LASEROWE LECZENIE RUMIENIA W TRĄDZIKU RÓŻOWA-

Zakres zabiegu 
 Cena za 1 

zabieg 
[zł] 

Twarz 590 

Pakiet 3 zabiegi Twarz 1500 

Dekolt 590 

Szyja 490 



Zakres zabiegu 
 Cena za 1 za-

bieg [zł] 

Twarz 1990 

Okolica ust 790 

Okolica oczu 790 

Szyja lub dekolt 1490 

Grzbiet dłoni 1490 

Twarz+szyja 2950 

Szyja+dekolt 2950 

FRAKCYJNE ODMŁADZANIE  ( LASER CO₂RE ) -  

leczenie skóry, usuwanie blizn, przebarwień , odmładzanie 

LASEROWA REDUKCJA ROZSTĘPÓW- LASER CO₂RE  

Zakres zabiegu  Cena [zł]  

Obszar 10 x 10 cm 600 
  

LASEROWA REDUKCJA BLIZN - LASER CO₂RE  

Zakres zabiegu 
Cena za 1 
zabieg [zł] 

Pojedyńcza blizna do 3 cm 290 

Pojedyńcza blizna do 10 cm 490 

Blizny potrądzikowe twarz 1490 



Thermage 

Obszar zabiegu 
Cena za         
1 zabieg 

Twarz bez oczu 6500-7500 

Twarz + oczy 8000 

Oczy 4500 

Ciało - inne partie ciała 7500 

Brzuch 7500 



Medyczne zabiegi oczyszczające: 

 

 

Oczyszczanie manualne ampułka+ maska                 - 250zł 

Mikrodermabrazja/ kawitacja twarzy z ampułką i maską               -  250 zł 

Mikrodermabrazja/ kawitacja twarz, szyja  z ampułką i maską      - 280zł 

Mikrodermabrazja/ kawitacja twarz , szyja ,dekolt z ampułką i maską    - 300zł 

Mikrodermabrazja/ kawitacja twarzy +peeling chemiczny        - 350zł 

Mikrodermabrazja/ kawitacja plecy + peeling chemiczny             -  690zł 

 

 

Peeling kawitacyjny z ampułką i maską                 - 200zł 

Peeling kawitacyjny dodany do zabiegu                   - 60zł 

 



Ogień i lód 

 

Najbardziej prestiżowy zabieg iS CLINICAL. Dotychczas znany w Hollywood, teraz 
dostępny jest w Polsce! Zabieg otrzymał polską nagrodę COSMOPOLITAN Prix de 
Beaute 2011 oraz nagrodę amerykańskiego magazynu „InStyle” jako ulubiony za-
bieg gwiazd. „Ogień i lód” to nazwa idealnie oddająca istotę odczuć towarzyszą-
cych w trakcie zabiegu. W pierwszej fazie na skórę aplikowana jest intensywna ma-
ska rozgrzewająca, która wykorzystuje działanie kwasów pochodzenia roślinnego, 
retinolu o jakości farmaceutycznej oraz niacyny w połączeniu z antyoksydantami. 
Następnie nakładana jest maska chłodząca z mentolem. Precyzyjne działanie Ma-
sek zostaje wzmocnione poprzez nałożenie bogatego w przeciwutleniacze serum z 
kwasem L-askorbinowym oraz wysokiej jakości serum nawilżającego. Takie połą-
czenie preparatów gwarantuje najlepsze efekty. Polecany 1-2 razy w miesiącu.  

 skóra tłusta, mieszana 

 zatkane pory 

 skóra objęta procesami fotostarzenia 

 przebarwienia 

 szorstka skóra   

Cena : 250 zł 

IS CLINICAL jest ekskluzywną marką preparatów do pielęgnacji skóry stworzoną przez INNOVATIVE SKINCARE, która oferuje produkty o 

potwierdzonym klinicznie działaniu. Kosmoceutyki można kupić w gabinetach lekarskich, gabinetach medycyny estetycznej, salonach SPA 

oraz dobrych salonach kosmetycznych.  



Kompleksowe nawilżenie  

 

Wspaniały zabieg pozwalający na zachowanie zdrowej i 
nawilżonej skóry przez cały rok. Jest szybki i efektywny, 
może być wykonany zarówno w przerwie na lunch, jak i po 
stresującym dniu w pracy. Stanowi doskonałe ukojenie dla 
skóry podrażnionej, wysuszonej, zmęczonej. Po nadmier-
nym opalaniu oraz nieinwazyjnych zabiegach. Może być 
wykonywany na twarzy, szyi, klatce piersiowej, dłoniach i 
ramionach (nawet na nogach i stopach). „Kompleksowe 
nawilżanie” może być wykonane raz w tygodniu, raz na 
dwa tygodnie lub w przypadku oparzeń słonecznych, tak 
często jak to konieczne.  

 

 skóra odwodniona, sucha, wrażliwa  

 

 Cena: 250 zł 

 



Kompleksowe odświeżenie skóry  

 

Wspaniały zabieg pozwalający na zachowanie 
zdrowej i nawilżonej skóry przez cały rok. Jest 
szybki i efektywny, może być wykonany zarówno 
w przerwie na lunch, jak i po stresującym dniu w 
pracy. Stanowi doskonałe ukojenie dla skóry po-
drażnionej, wysuszonej, zmęczonej. Po nadmier-
nym opalaniu oraz nieinwazyjnych zabiegach. 
Może być wykonywany na twarzy, szyi, klatce 
piersiowej, dłoniach i ramionach (nawet na no-
gach i stopach). „Kompleksowe nawilżanie” może 
być wykonane raz w tygodniu, raz na dwa tygo-
dnie lub w przypadku oparzeń słonecznych, tak 
często jak to konieczne.  

  skóra podrażniona, sucha, pozbawiona bla-
sku, z rozszerzonymi porami 

 

Cena: 250 zł 



Promienne oczy  

 

Zabieg „Promienne Oczy” może być wykonany jako oddzielna procedura lub 
połączony z innymi zabiegami. Ten luksusowy zabieg przeznaczony jest spe-
cjalnie dla delikatnej skóry wokół oczu. Dzięki zastosowaniu wyselekcjono-
wanych produktów iS CLINICAL, uzyskuje się natychmiastowy efekt reduku-
jący opuchliznę i zasinienia wokół oczu. Zabieg ponadto wygładza, nawilża i 
rozjaśnia delikatne okolice oczu oraz pobudza mikrocyrkulację w skórze, 
przez co napina i ujędrnia tę strefę.  

 

 opuchlizna i zasinienie w okolicach oczu 

 wygładzenie, rozjaśnienie, nawilżenie okolic oczu 

 ujędrnienie i napięcie wrażliwej okolicy oczu  

 

Cena: 170 zł 



Zabiegi  pielęgnacyjne Dottore 

  

ZABIEG PRZYWRACAJĄCY ZMIENIONY STAN RÓWNOWAGI TWOJEJ SKÓRY 

 

retino booster 

  

 Koniec lata to idealny czas na zabiegi kosmetyczne z użyciem retinolu i jego pochodnych. Po wakacjach nasza skó-

ra często staje się szara i pozbawiona blasku. Dostrzegalne staja się dla nas objawy starzenia: kurze łapki wokół oczu, 

zmarszczki mimiczne lub przebarwienia. U wielu osób pojawiają się również problemy z nasilonymi zmianami trądzi-

kowymi. Dzieje się tak z powodu częstego eksponowania naszej skóry na niekorzystne działanie promieni UV czy tez 

przebywaniu w pomieszczeniach klimatyzowanych. 
Retino booster to doskonała intensywna terapia anti–aging!  

 

      Cena: 260 zł 



Zabiegi  pielęgnacyjne Dottore 

Rossatore Xpress 

  Zabieg leczniczo – pielęgnacyjny Rossatore Xpress, który idealnie nadaje się dla skóry naczy-
niowej z tendencją do trądzika różowatego , dla osób, których skóra jest płytko unaczyniona ze 
skłonnością do powstawania rumienia, skórą delikatną z  nieregularnymi siateczkowymi przebar-
wieniami oraz teleangiektazjami – rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi. 

Cena: 260 zł 

 

 



Zabiegi  pielęgnacyjne Dottore 

Nowoczesny zabieg wielopoziomowej stymulacji  nawilżenia skóry,  do najgłębszych warstw.        
Natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry. 

WSKAZANIA 

 skóra sucha, przesuszona i odwodniona, 
 zniszczona bariera ochronna skóry czynnikami klimatycznymi (np. wiatr, słońce, 

mróz), 
 genetyczna suchość skóry, 
 wzmocnienie i odbudowa płaszcza hydrolipidowego sko ry. 

REZULTAT 

 skóra głęboko nawilżona BEZ uczucia powierzchownej tłustości, 
 poprawa elastyczności skóry, 
 odbudowana warstwa hydrolipidowa skóry. 
 
Cena: 260 zł 

NMF Xpress 


