*NOWOŚCI I PROMOCJE
*DOTTORE – zabieg C-flush z 15% VIT. C z mezoterapią bezigłową
*SESDERMA NANOPORE mezoterapia mikroigłowa
*SESDERMA całoroczne peelingi medyczne FERULAC z Vit. C
*USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO – bezkwasowy REMOVER PMU!

KOSMETOLOGIA
ZABIEGI PODSTAWOWE
zabiegi podstawowe henna
henna brwi/rzęsy
regulacja

10 zł
10 zł

depilacja wosk
wąsik/broda/baki
pachy
ręce do łokci
przedramiona/łydki
bikini płytkie
klatka piersiowa
nogi całe
bikini brazylijskie
plecy

10 zł
30 zł
30 zł
40 zł
50 zł
50 zł
70 zł
80 zł
100 zł
PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

pielęgnacja dłoni
manicure tradycyjny
manicure vinylux
manicure hybrydowy
manicure japoński

30 zł
40 zł
*50 zł
50 zł
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manicure tradycyjny + baza proteinowa
manicure hybrydowy + baza proteinowa
zabieg parafinowy
zabieg Cuccio Spa na dłonie (kąpiel, peeling, maska, krem)
zdjęcie hybrydy

40 zł
*60 zł
30 zł
50 zł
10 zł

pielęgnacja stóp
pedicure tradycyjny
pedicure vinylux
pedicure hybrydowy
pedicure japoński
pedicure tradycyjny + baza proteinowa
pedicure vinylux + baza proteinowa
pedicure hybrydowy + baza proteinowa
zabieg parafinowy
zabieg Cuccio Spa na stopy (kąpiel, peeling, maska, krem)
zdjęcie hybrydy

70 zł
90 zł
*100zł
90 zł
80 zł
100 zł
*110 zł
30 zł
60 zł
10 zł

ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE
peeling enzymatyczny
peeling kawitacyjny/mikrodermabrazja
oczyszczanie na zimno Anny LOTAN

30 zł
*60/80 zł
*120 zł

SESDERMA MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA - NANOPORE
Sesderma NANOpore – Meso Cit - anti aging/ blizny - twarz
*350 zł
Sesderma NANOpore – Meso Cit - anti aging/ blizny – twarz/szyja
*400 zł
Sesderma NANOpore – Meso Cit - anti aging/ blizny – twarz/szyja/dekolt*450 zł
SESDERMA Peelingi Medyczne
*PAKIET 4 ZABIEGÓW FERULAC Z VIT.C: 780 ZŁ
Ferulac Classic z Vit.C
Ferulac Plus z retinolem 1%/10%
MESOESTETIC Peelingi Medyczne
*PAKIET 3 ZABIEGÓW KWASAMI MEDYCZNYMI: 300 ZŁ

MEDYCYNA DLA URODY

*210 zł
*280 zł

Migdałowy 50%
Salicylowy
Mlekowy 30%

*120 zł
*120 zł
*120 zł

YONELLE KATEGORIA PREMIUM – INFUZYJNA PIELĘGNACJA TWARZY
*PAKIET 3 ZABIEGÓW PREMIUM YONELLE: 510 ZŁ
INFUSION SUPERLIFT – superintensywny zabieg liftingujący i ujędrniający z
retinolem infuzyjnym do cery dojrzałej 40+; ujędrnia, wygładza, nawilża,
rozjaśnia (potrójny peeling, kwas fitowy i mlekowy, czynnik wzrostu, kwas
hialuronowy)
*200 zł
PROGRESSIVE REVITAL – zabieg medestetyczny z efektem „nowej skóry”,
odnowa biologiczna skóry, zabieg BANKIETOWY, lub jak kuracja głębokiej
rewitalizacji skóry wygładzająca zmarszczki, zmniejszająca widoczność porów,
ujędrniająca, nawilżająca (potrójny peeling, 9 hydroksykwasów, peptydy
infuzyjne z NANODYSKAMI)
*200 zł
H2O INFUSION EXPRESS – zabieg typu SOS, błyskawicznie rewitalizujący
zmęczoną cerę, poprawiający jędrność, nawilżenie i koloryt skóry dojrzałej,
spłycający zmarszczki (kwas hialuronowy, kolagen, biologiczna woda
bambusowa, kwas fitowy i glikolowy, potrójny peeling z papainą i bromelainą,
peptydy infuzyjne z NANODYSKAMI)
*200 zł
BIOFUSION second skin – intensywny zabieg biologicznie regenerujący skórę
dojrzą suchą i odwodnioną, błyskawicznie nawilżający, rozświetlający,
poprawiający jędrność, nawilżenie i koloryt skóry dojrzałej, spłycający zmarszczki
(kwas hialuronowy, kolagen, ceramidy, lecytyna, wit. C,)
*200 zł
YONELLE KATEGORIA MEDIEXPRESS – HYBRYDOWA PIELĘGNACJA TWARZY
*PAKIET 3 ZABIEGÓW HYBRYDOWYCH YONELLE: 945 ZŁ
HYBRID MANDEL SUPER LIFT PEEL – hybrydowy zabieg super wygładzający z
kwasem migdałowym i mikronakłuwaniem - do każdego rodzaju skóry, łącznie z
wrażliwą i naczynkową. Łagodny i bezpieczny dla skóry przez cały rok. Daje
bardzo dobre efekty rewitalizacji, redukcji zmarszczek, spektakularnie wygładza
powierzchnię skóry. Wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia (po serii).
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Oczyszcza skórę, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych i reguluje wydzielanie
sebum. Poprawia napięcie i elastyczność skóry. Idealny dla skóry potrądzikowej,
tłustej, mieszanej, skłonnej do zaskórników, z bliznami i przebarwieniami np.
potrądzikowymi
*350 zł
HYBRID ANTI-WRINKLE PEEL – hybrydowy zabieg przeciwzmarszczkowy z
kwasami i mikronakłuwaniem – do każdego rodzaju skóry dojrzałej, również
delikatnej cienkiej. Zabieg do skóry z oznakami starzenia się w postaci:
zmarszczek, bruzd, pogorszenia owalu twarzy, utraty parametrów
biomechanicznych: jędrności, elastyczności i plastyczności. Przyśpiesza
metabolizm naskórka i jego odnowę biologiczną. Odpowiedni do skóry suchejwiąże wodę w naskórku i powoduje wzrost jej nawilżenia, a także do skóry
tłustej, problematycznej, działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Odświeża
poszarzałą, zmęczoną skórę. Można go wykonywać przez cały rok.
*350 zł
HYBRID REJUVENATING MEDI PEEL 50% - hybrydowy intensywny zabieg
odmładzający wygląd skóry z kwasami i mikronakłuwaniem – do każdego
rodzaju skóry dojrzałej poza delikatną i wrażliwą. Najintensywniejszy zabieg
dający efekt „Nowej skóry”, stworzony z myślą o skórze szczególnie
wymagającej kompleksowej regeneracji i odmłodzenia. Za pomocą wielu
bodźców fizycznych i chemicznych kompleksowo regeneruje i odnawia skórę,
silnie stymulując komórki do wytwarzania elementów strukturalnych, m.in.:
kolagenu i elastyny. Zwiększa gęstość skóry, intensywnie pobudza metabolizm
komórkowy. Zmniejsza grubość warstwy rogowej, dzięki czemu skóra odzyskuje
zdrowszy koloryt i promienny wygląd. Dzięki kwasowi szikimowemu zabieg ma
działanie antybakteryjne, przeciwtrądzikowe i antyłojotokowe.
*350 zł
KATEGORIA PRO-CONTRA– INFUZYJNA PIELĘGNACJA TWARZY YONELLE
*PAKIET 3 ZABIEGÓW PRO CONTRA YONELLE: 420 ZŁ
CONTRA-SEBUM – zabieg przeciwłojotokowy z kwasem szikimowym i wit. C do
skóry mieszanej, tłustej i grubej. Oczyszcza, matuje skórę, wygładza
powierzchnię, redukuje rozszerzone pory, reguluje pracę gruczołów łojowych,
złuszcza martwy naskórek, rozjaśnia (potrójny peeling, kwas fitowy i mlekowy,
czynnik wzrostu, kwas hialuronowy)
*150 zł
CONTRA-REDNESS – zabieg do cery naczynkowej, poprawiający wygląd skóry z
widoczną kruchością naczynek i tendencją do ich rozszerzania, skóry
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nadreaktywnej, skłonnej do podrażnień. Zabieg redukuje zaczerwienienia,
rozjaśnia, wygładza naskórek. Zastosowana eskulina i hesperydyna usprawnia
mikrokrążenie, wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych. Zabieg doskonały
również dla Panów.
*150 zł
CONTRA-WRINKLE/AGE – intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy z retinolem
infuzyjnym lu peptydami lub bio-napinaczem, poprawiający owal, wygładzają
zmarszczki, stymulujący do odbudowy kolagenu, odnowy komórkowej
naskórka, zapewniający stymulację metabolizmu
*150 zł
PIELĘGNACJA TWARZY DOTTORE – medycyna dla urody
*PAKIET 4 ZABIEGÓW C-FLUSH RADIANCE: 660 ZŁ
*PAKIET 3 ZABIEGÓW PURATORE/ROSSATORE EXPRESS: 300 ZŁ
C-FLUSH RADIANCE - zabieg C-flush radiance wykorzystujący techniki
mezoterapii bezigłowej i jonoforezy. Wprowadzone podczas zabiegu jony 15%
witaminy C gromadzą się na granicy naskórka i skóry właściwej. Skąd, do 48h po
zabiegu, zachodzi powolna resorpcja drogą dyfuzji, do głębiej położonych
tkanek.
*180 zł
RETINO BOOSTER - dwufazowy zabieg z linii studio.peel przywracający
zmieniony stan równowagi skóry oparty na połączeniu kwasu xymeninowego z
wysoce skoncentrowaną maską retinolową (5%). Pobudza odnowę komórkową,
rewitalizuje, odświeża i intensywnie wygładza skórę
200 zł
PURATTORE - Zabieg oczyszczająco-odżywczy, przeciwstarzeniowy do skóry
wrażliwej, suchej i odwodnionej (peeling enzymatyczny z papainą Purattore +
serum z Vit. C C-Flush+ masło mango/papaja Sacha Butter z masażem+maska
algowa łagodząca)
120 zł
ROSSATORE EXPRESS - innowacyjny zabieg anti–aging dla skóry naczyniowej,
poprawiający jej jędrność i elastyczność oraz hamujący procesy
starzenia się skóry, adaptogenny do skóry naczyniowej z tendencją trądzikiem
różowatym; obniża nadreaktywność skóry, działa przeciwzapalnie, poprawia
koloryt skóry i odbudowuje naruszoną barierę hydrolipidową.
120 zł
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PIELĘGNACJA TWARZY MESOESTETIC
PAKIET
PAKIET
PAKIET
PAKIET

5 zabiegów (krem GRATIS) mesoestetic ENERGY C
5 zabiegów (krem GRATIS) mesoestetic COLLAGEN 360
5 zabiegów (krem GRATIS) mesoestetic STEAM CELL
5 zabiegów (krem GRATIS) mesoestetic RADIANCE DNA

950 zł
1200 zł
1200 zł
1400 zł

PIELĘGNACJA TWARZY EXUVIANCE
EXUVIANCE Collagen pod oczy – zabieg liftingujący (BionicTonic kuracja
złuszczająca + masaż falami RF +serum pro-kolagenowego zawierające komórki
macierzyste + odmładzające płatki kolagenowe + intensywny krem naprawczy
Ultra Restorative Cream)
*70 zł
EXUVIANCE OptiLight pod oczy - zabieg rozjaśniający, liftingujący (peeling
rozświetlający z kwasem cytrynowym+ OptiLight serum rozświetlające
+ masaż falami RF + odmładzające płatki kolagenowe +intensywny krem
naprawczy Ultra Restorative Cream)
*70 zł
DermaOxy INFUZJA TLENOWA
Peeling drobnoziarnisty/enzymatyczny/kawitacja/mikrodermabrazja + infuzja
tlenowa na ampułce HIAL/ SYNC + HYDRA, krem
Twarz (1 zabieg)
150 zł
Pakiet twarz 6 zabiegów
*720 zł
Twarz+ szyja (1 zabieg)
200 zł
Pakiet twarz/szyja 6 zabiegów
*960 zł
Twarz+szyja+dekolt
250 zł
Pakiet twarz/szyja/dekolt 6 zabiegów
*1200 zł

USUWANIE TATUAŻY - LASER Q-SWITCH
Obszar 5x5 cm czarno-biały/kolorowy
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1 Zabieg *Pakiet 4
od 250 zł od 880 zł

USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO – REMOVER PMU
Usuwanie makijażu permanentnego brwi/oczu/ust - bezkwasowo

*od 250 zł

MAKIJAŻ PERMANENTNY
kreska górna zagęszczająca linię rzęs
400 zł
kreska górna dekoracyjna
500 zł
kreska dolna
350 zł
brwi metoda włoskowa
900 zł
brwi metoda cieniowania
900 zł
Usta
900 zł
Microblading
*900 zł
Ceny makijażu są podane wraz z 1 korektą po miesiącu. Każda kolejna korekta
30% ceny regularnej.

THERMLIFTING - FALE RF
odmładzanie, redukcja zmarszczek, nieinwazyjny lifting
1 Zabieg
Okolice oczu/szyja
50 zł
Twarz/szyja
100 zł
Twarz/szyja/dekolt
200 zł

*Pakiet 6
240 zł
480 zł
1080 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
MASAŻE
Masaż gorącymi kamieniami

100 zł

ENDERMOLOGIA LPG
1 zabieg ( 1 obszar)
Pakiet 10 zabiegów (1 obszar)
1 zabieg (brzuch uda pośladki)
Pakiet 10 zabiegów (brzuch uda pośladki)
Cena za kostium
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120 zł
*1100 zł
150 zł
*1350 zł
70 zł

BANDAŻE AROSHA
Pakiet 4 zabiegów bandaży Arosha (peeling, bandaż, masaż vacum)

*750 zł

DEPILACJA LASEROWA - Laser diodowy 808 nm
DEPILACJA laserowa
Górna warga
Broda
Baki
Ramiona/brzuch
Tors
Pachy
Uda
Łydki
Uda/łydki
Bikini płytkie
Bikini głębokie

1 Zabieg
100 zł
150 zł
100 zł
200 zł
300 zł
150 zł
300 zł
300 zł
550 zł
150 zł
300 zł

*Pakiet 4
320 zł
520 zł
320 zł
720 zł
1120 zł
520 zł
1120 zł
1120 zł
1880 zł
520 zł
1120 zł

DERMATOLOGIA
DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB SKÓRY
Porada medyczna
100 zł
Dermatoskopia (do 5 zmian)
150 zł
Leczenie łysienia Dermaheal - 1 zabieg
250 zł
Leczenie łysienia terapią peptydową Dr Cyj - 1 zabieg PROMOCJA
*550 zł
Leczenie blizn (iniekcja sterydowa)
250 zł
Leczenie nadpotliwości (iniekcja botuliną)
od 1800 zł
COSMELAN Leczenie przebarwień + kuracja domowa
1400 zł
ACNELAN Leczenie trądziku (3 zabiegi + kuracja domowa)
1200 zł
Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych z badaniem histopatologicznym od 350 zł
Elektrokoagulacja - usuwanie zmian skórnych
od 150 zł
ZABIEGI MEDYCZNE LASEROWE - FOTONA Spectro SP
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Leczenie rumienia
Usuwanie zmian naczyniowych
Leczenie trądziku różowatego
Usuwanie zmian skórnych
Leczenie grzybicy/rewitalizacja (1 paznokieć)

od 350 zł
od 100 zł
od 400 zł
od 150 zł
100 zł

ZABIEGI ESTETYCZNE LASEROWE - FOTONA Spectro SP
*Pakiet 4 ZABIEGÓW lifting powiek SMOOTH – PROMOCJA - 1850 zł
Endolifting twarzy FOTONA 4D - NOWOŚĆ!
2499 zł
Lifting powiek SMOOTH/laserowa blefaroplastyka (1 zabieg) - PROMOCJA 500 zł
Pakiet 4 ZABIEGÓW lifting powiek SMOOTH - PROMOCJA
*1850 zł
Lifting twarzy/remodeling SMOOTH
Od 1000 zł
Peeling medyczny laserowy
1000 zł
Resurfacing FRAKCYJNY twarzy
*700 zł
Usuwanie blizn / blizn potrądzikowych / przebarwień / rozstępów
od 200 zł
Odmładzanie skóry twarzy T3/FRAC3
od 1000 zł
Odmładzanie tryb PIANO
od 1000 zł
Lipoliza laserowa PIANO (policzki, podbródek)
od 500 zł

MEDYCYNA ESTETYCZNA
MEZOTERAPIA TWARZY
(Neuvia, DERMAHEAL, Lighteyes, mesoestetic)
Mezoterapia koktajlem witaminowym mesoestetic
Mezoterapia twarzy/oczy koktajlem witaminowym NCTF
Mezoterapia twarzy kwasem hialuronowym nieusieciowanym
Mezoterapia twarzy koktajlem witaminowym Dermaheal
Mezoterapia oczy koktajlem witaminowym Lighteyes

od 180 zł
350 zł
od 550 zł
350 zł
350 zł

WYPEŁNIACZE
(Neuvia, Teosyal) – zapytaj o aktualne PROMOCJE 
MesoLIFT twarzy kwasem hialuronowym nieusieciowanym (2 ml)
Korekcja zmarszczek (1 ml)
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1400 zł
*900 zł

Korekcja, modelowanie, nawilżanie ust (1 ml)
Korekcja nosa (1 ml)
Wolumetria twarzy (2 ml)
Korekcja blizn, np. potrądzikowych (1 ml)

*900 zł
*900 zł
*1700 zł
*900 zł

BOTULINA
(Azzalure)
Kurze łapki
Lwia zmarszczka
Czoło
Zmarszczki dolnej powieki
Zmarszczki palacza (wokół ust)
Zmarszczki nosa (bunny lines)
Bródki
3 okolice
Leczenie nadpotliwości

400-750 zł
400-600 zł
400 zł
400 zł
400 zł
300 zł
300 zł
*1000 zł
* od 1700 zł
REWITALIZACJA/LIFTING

Osocze bogatopłytkowe (twarz, szyja, dekolt, dłonie)
Rewitalizacja dłoni, szyi, dekoltu (kwas hialuronowy 1 ml)

800 zł
*900 zł

GINEKOLOGIA
GINEKOLOGIA OGÓLNA
System antykoncepcyjny MIRENA
Implanty podskórne IMPLANON
Usunięcie implantu
Wkładki wewnątrzmaciczne
Terapia nadżerek metodą laserową
Badanie bakteriologiczne
Badanie cytologiczne
Badanie ogólne ginekologiczne
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1100 zł
1100 zł
150 zł
400 zł
od 600 zł
30 zł
30 zł
100 zł

GINEKOLOGIA LASEROWA – FOTONA Spectro SP
Obkurczanie warg sromowych
1200 zł
Laserowa kosmetyka blizn poporodowych, tym po cięciu cesarskim od 600 zł
Laserowe leczenie nietrzymania moczu INCONTILASE
od 2200 zł
Laserowe obkurczanie dróg rodnych INTIMALASE
od 2200 zł
Laserowe usuwanie polipów
od 400 zł
Laserowe usuwanie brodawek
od 200 zł
Laserowe usuwanie kłykcin
od 600 zł

LARYNGOLOGIA LASEROWA - FOTONA Spectro SP
Leczenie chrapania
1 zabieg
3 zabiegi

600 zł
1500 zł
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