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KOSMETOLOGIA 

HENNA 

henna brwi/rzęsy 20 zł 

DEPILACJA 

wosk paskowy/bezpaskowy 

regulacja brwi 25/30 zł 

wąsik/ broda/ baki 20/20 zł 

cała twarz 50/70 zł 

pachy 40/70 zł 

ręce do łokci 50/70 zł 

ramiona 40/70 zł 

łydki/uda 50/110 zł 

nogi całe 90/160 zł 

bikini płytkie 40/60 zł 

bikini średnie 60/80 zł 

bikini głębokie 100/120 zł 

klatka piersiowa 60/110 zł 

plecy 110/160 zł 

brzuch 40 - 60/60 - 80 zł 

PIELĘGNACJA DŁONI 

manicure tradycyjny z odżywką 50 zł/45 min 

manicure japoński 70 zł/1,15 h 

manicure hybrydowy 70 zł/1,5 h 



 

 
 

2 

zabieg parafinowy na dłonie 30 zł/30 min 

zdjęcie hybrydy (z innego gabinetu) 
20 zł/30 min 

(do zabiegu 15 min zdjęcie hybrydy) 

PIELĘGNACJA STÓP 

pedicure tradycyjny z odżywką 100 zł/1,5 h 

pedicure japoński 100 zł/1,5 h 

pedicure hybrydowy 130 zł/2 h 

zdjęcie hybrydy   
20 zł/30 min 

(do zabiegu 15 min zdjęcie hybrydy) 

PIELĘGNACJA TWARZY 

Peeling kawitacyjny z maską algową 100 zł 

Oczyszczanie manualne na zimno ANNA LOTAN 250 zł/2 h 

Oczyszczanie manualne Arkana 200 zł 

masaż twarzy, szyi i dekoltu 80 zł/30 min 

ZABIEGI SESDERMA 

kuracja anti-aging/na przebarwienia 

kwas felurowy + vitamina C 250 zł 

kwas felurowy + retinol 300 zł 

kuracja dla skór naczyniowych/z trądzikiem 

kwas azelainowy 160 zł 

ZABIEGI YONELLE 

anti-aging 

INFUSION SUPERLIFT  
(zabieg liftingujący i ujędrniający z retinolem) 

300 zł 

PROGRESIVE REVITAL   
(zabieg głęboko rewitalizujący z wykorzystaniem hydroksykwasów  

i peptydów z rewolucyjną technologią nanodysków) 
300 zł 
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H20 INFUSION EXPRESS  
(zabieg typu SOS, błyskawicznie zrewitalizuje zmęczoną skórę 

wykorzystując m.in.  kwas hialuronowy, kwas fitowy i glikolowy, 

kolagen) 

300 zł 

BIOFUSION SECOND SKIN 
(intensywny zabieg biologicznie regenerujący skórę suchą  

i odwodnioną wykorzystując m. in. Ceramidy, lecytyną, wit. C) 
300 zł 

ZABIEGI YONELLE 

Pro-Contra 

CONTRA-SEBUM  
(zabieg przeciwłojotokowy z kwasem szikimowym i wit. C 

dedykowany cerze mieszanej, tłustej. Oczyszcza, wygładza  

i matuje skórę, redukuje rozszerzone pory  

oraz reguluje pracę gruczołów łojowych) 

250 zł 

 

CONTRA-REDNESS  
(zabieg do cery naczyniowej, nadreaktywnej, skłonnej  

do podrażnień. Zabieg wzmacnia naczynka, redukuje 

zaczerwienienia, rozjaśnia i wygładza naskórek) 

250 zł 

CONTRA WRINKLE/AGE 
(intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy  

z retinolem/peptydami/bio-napinaczem. Poprawia owal,  

wygładza zmarszczki, stymuluję odbudowę kolagenu) 

250 zł 

ZABIEGI DOTTORE 

C-FLUSH RADIANCE 
(zabieg z 15% witaminą C.  

Wykorzystuje techniki mezoterapii bezigłowej i jonoforezy) 
220 zł 

RETINO BOOSTER 
(dwufazowy zabieg wykorzystujący połączenie  

kwasu xymeninowego z 5% maską retinolową.  

Przywraca zmieniony stan równowagi skóry) 

220 zł 

PURRATORE 
(zabieg oczyszczająco-odżywczy do skóry wrażliwej,  

suchej i odwodnionej) 
220 zł 

ROSSATORE EXPRESS 
(innowacyjny zabieg anit-aging dla skóry naczyniowej  

z tendencją do trądziku różowatego) 
220 zł 
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KOSMETOLOGIA HI-TECH 

Geneo by POLLOGEN 

(kompleksowa pielęgnacja, rewitalizacja oraz naturalne dotlenienie skóry od wewnątrz  

za pomocą przełomowej technologii Micropęcherzyki  Energy 3 w 1) 

twarz + szyja + dekolt 350 zł/1 h 

DermaOXY  INFUZJA TLENOWA  
(wtłaczanie preparatów aktywnych do głębokich warstw skóry za pomocą czystego tlenu) 

twarz 300 zł/1 h 

twarz + szyja 350 zł/1 h 

twarz + szyja + dekolt 400 zł/1,15 h 

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA NANOPORE SESDERMA 

Sesderma Nanopore - Meso Cit twarz 380 zł 

Sesderma Nanopore - Meso Cit twarz + szyja 430 zł 

Sesderma Nanopore - Meso Cit twarz + szyja + dekolt 500 zł 

ENDERMOLOGIA 

1 zabieg (1 obszar) 120 zł/1 h 

1 zabieg (brzuch, uda, pośladki) 150 zł/1 h 

cena za kostium 70 zł 

DEPILACJA LASEROWA 

górna warga 120 zł 

broda 170 zł 

baki 170 zł 

przedramiona/ramiona 270 zł 

pachy 220 zł 

brzuch 270 zł 
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tors 420 zł 

uda 420 zł 

łydki 320 zł 

nogi całe 720 zł 

bikini płytkie 270 zł 

bikini głębokie 420 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 cienia 900 zł 

usta 900 zł 

MIKROBLADING 900 zł 

Ceny makijażu są podane wraz z 1 korektą po miesiącu. Każda kolejna korekta 30% ceny regularnej. 

USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO- REMOVER PMU 

usuwanie makijażu permanentnego 

brwi/oczu/ust bezkwasowo 
od 250 zł 

USUWANIE TATUAŻY- LASER Q-SWITCH 

obszar 5 x 5 cm czarno-biały/kolorowy od 250 zł 

DERMATOLOGIA 

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB SKÓRY 

porada medyczna 120 zł 
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dermatoskopia (do 3 zmian) 180 zł 

leczenie łysienia Dermaheal 250 zł 

leczenie łysienia terapią peptydową Dr Cyj 600 zł 

leczenie blizn (iniekcja sterydowa) 250 zł 

leczenie nadpotliwości (iniekcja botuliną) od 1 900 zł 

leczenie trądziku, blizn 

chemiczny peeling medyczny TCA 
350 zł 

leczenie przebarwień COSMELAN 

(zabieg + kuracja domowa) 
1 400 zł 

leczenie trądziku ACNELAN(3 zabiegi + kuracja domowa) 1 200 zł 

chirurgiczne usuwanie zmian skórnych  

z badaniem histopatologicznym (1 wycinek) 
od 350 zł 

ZABIEGI MEDYCZNE LASEROWE – FOTONA Spectro SP 

leczenie rumienia od 350 zł 

usuwanie zmian naczyniowych od 150 zł 

leczenie trądziku różowatego od 400 zł 

usuwanie zmian skórnych od 150 zł 

ZABIEGI ESTETYCZNE LASEROWE – FOTONA Spectro SP 

endolifting twarzy 4D 2 499 zł 

lifting powiek SMOOTH/laserowa blefaroplastyka  

(1 zabieg) 
500 zł 

lifting powiek SMOOTH/laserowa blefaroplastyka  

(4 zabiegi) 
1 850 zł 

lifting twarzy/remodeling SMOOTH od 1 000 zł 

peeling medyczny 1 000 zł 

resurfacing frakcyjny twarzy 700 zł 
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usuwanie blizn/blizn potrądzikowych/przebarwień/ 

rozstępów 

od 200 zł 

 

odmładzanie skóry twarzy T3/FRAC3 od 1 000 zł 

odmładzanie tryb piano od 1 000 zł 

lipoliza laserowa PIANO (policzki, podbródek) od 150 zł 

 

 

 

    

MEDYCYNA ESTETYCZNA 

REWITALIZACJA/MEZOTERAPIA TWARZ/OCZY/SZYJA/DŁONIE 

(Neuvia, Dermaheal, Lighteyes, Mesoestetic, Filorga) 

mezoterapia oczu/twarzy  

koktajlem witaminowym Mesoestetic/Filorga 
od 350 zł 

mezoterapia  

kwasem hialuronowym nieusieciowanym Hydro 
od 700 zł 

mezoterapia oczu koktajlem witaminowym Lighteyes od 350 zł 

rewitalizacja szyi kwasem hialuronowym (3 ml) 1 400 zł 

rewitalizacja rąk kwasem hialuronowym 700 zł 

mezoterapia igłowa  głowy 550zł 

Nucleofill 980 zł 

Saypha Rich od 550 zł 

LIPOLIZA INIEKCYJNA 

(Revilal Celluform) 

podbródek (10 ml) 450 zł 

pośladki lub bryczesy (20 ml) 700 zł 

brzuch (30 ml) 1 000 zł 
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NICI PDO 

(First Barb 4D) 

3 - 4 nici PDO pod oczy 500 zł 

4 nici First Barb 2 500 zł 

3 nici First Barb 1 900 zł 

2 nici First Barb 1 500 zł 

1 nić First Barb 1 200 zł 

WYPEŁNIACZE 
(Neuvia, Teosyal, AquasHine BTX) 

MesoLIFT twarzy  

kwasem hialuronowym nieusieciowanym (5 ml) 
1 400 zł 

korekcja zmarszczek (1 ml) 900 zł 

korekcja, modelowanie, nawilżanie ust (1 ml) 900 zł 

korekcja nosa (1 ml) 900 zł 

wolumetria twarzy (2 ml) 1 700 zł 

lorekcja blizn np. potrądzikowych (1 ml) 900 zł 

BOTULINA 

(Azzalure, Botox) 

(1 okolica) od 450 - 700zł 

(2 okolice) od 900 zł 

(3 okolice) 1 200 zł 

Bruksizm 750 zł 
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GINEKOLOGIA 

GINEKOLOGIA OGÓLNA 

porada medyczna 150 zł 

system antykoncepcyjny MIRENA 1 100 zł 

implanty podskórne IMPLANON 1 100 zł 

usunięcie implantu 150 zł 

wkładka wewnątrzmaciczna 400 zł 

terapia nadżerek metodą laserową od 600 zł 

badanie cytologiczne 50 zł 

badanie bakteriologiczne 30 zł 

badanie ogólne ginekologiczne 150 zł 

GINEKOLOGIA LASEROWA – FOTONA Spectro SP 

obkurczanie warg sromowych 1 200 zł 

laserowa kosmetyka blizn poporodowych 

(w tym po cięciu cesarskim) 
od 600 zł 

laserowe leczenie nietrzymania moczu INCONTILASE od 2 200 zł 

laserowe obkurczanie dróg rodnych INTIMALASE od 2 200 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 600 zł 

3 zabiegi 1 500 zł 
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HIFU SONOQUEEN 

oczy od 800 - 900 zł 

policzki z linią żuchwy od 1 400 - 2 400 zł 

podbródek od 900 - 1 500 zł 

cała twarz (oczy + policzki + podbródek) od 2 900 - 3 500 zł 

szyja od 1 100 - 1 800 zł 

szyja + podbródek od 1 800 - 2 400 zł 

dekolt od 1 100 - 1 800 zł 

ramiona (tzw. pelikanki) od 2 800 - 3 500 zł 

brzuch od 3 500 - 4 500 zł 
Cennik obowiązuje od 11.03.2021 r. 


