
Cennik zabiegów 
  

cennik obowiązuje od 1 marca 2019  

  
 

 

ALMA HARMONY - leczenie przebarwień 
Pakiet 4 zabiegów        

20% rabatu 

Twarz 400 zł 

Szyja lub dekolt 300 zł 

Twarz + szyja + dekolt 800 zł 

Dłonie 300 zł 

Pojedyncze zmiany od 100 zł 
  

  

  

ALMA HARMONY - leczenie rumienia/zamykanie naczynek 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Twarz 400 zł 

Szyja lub dekolt 300 zł 

Twarz + szyja + dekolt 800 zł 

Pojedyncze zmiany od 100 zł 
  

  

  

ALMA HARMONY - lifting bez skalpela - termolifting NIR 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Twarz 400 zł 

Szyja lub dekolt 300 zł 

Twarz + szyja + dekolt 800 zł 

Podbródek + policzki 300 zł 

Ramiona 400 zł 

Dłonie 200 zł 

Kolana 300 zł 

  
  

  

ALMA HARMONY - fotoodmładzanie 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Twarz 400 zł 

Szyja lub dekolt 300 zł 

Twarz + szyja + dekolt 800 zł 
  

  

  

ALMA HARMONY - depilacja SHR 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Uszy / wąsik 50 zł 

Broda / pachy / bikini częściowe 100 zł 

Łydki / uda / brzuch / bikini całe 150 zł 

Plecy / klatka piersiowa / łydki + uda 200 zł 

    
  



EMERGE - odmładzanie, leczenie blizn potrądzikowych 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Twarz 800 zł 

Policzki / szyja / dekolt 600 zł 

Czoło 300 zł 

Bruzdy nosowo-wargowe 300 zł 

"Zmarszczki palacza” 300 zł 

„Kurze łapki” 300 zł 

„Lwia zmarszczka” 100 zł 

    

Leczenie blizn potrądzikowych - twarz 800 zł 

Leczenie blizn potrądzikowych - policzki / szyja / dekolt 600 zł 

Leczenie blizn i rozstępów od 100 zł 
  

  

  

CO2 - odmładzanie, leczenie przebarwień, redukcja blizn i rozstępów 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Resurfacing - twarz 900 zł 

Resurfacing - szyja lub dekolt 600 zł 

Resurfacing - policzki 600 zł 

    

Leczenie przebarwień - twarz 900 zł 

Leczenie przebarwień - szyja lub dekolt 600 zł 

Leczenie blizn potrądzikowych - twarz 900 zł 

Leczenie blizn potrądzikowych - policzki / szyja / dekolt 600 zł 

Leczenie blizn i rozstępów od 250 zł 

Usuwanie zmian - włókniaki, pieprzyki, brodawki od 150 zł 
  

  

  

DERMAPEN - odmładzanie, leczenie blizn i rozstępów 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Twarz 500 zł 

Twarz + szyja 600 zł 

Twarz + szyja + dekolt 700 zł 

    

Leczenie rozstępów - piersi 300 zł 

Leczenie rozstępów - brzuch 500 zł 

Leczenie rozstępów - pośladki 500 zł 

Leczenie rozstępów - uda 800 zł 

Leczenie blizn potrądzikowych - twarz 500 zł 

Leczenie blizn potrądzikowych - szyja lub dekolt 300 zł 
  

  

  

PLASMA IQ - lifting powiek bez skalpela 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Powieki górne 800 zł 

Powieki dolne 800 zł 

Powieki górne i dolne 1 200 zł 

  



GENEO - pielęgnacja 3w1 - złuszczanie, dotlenianie, odżywianie 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Twarz 250 zł 

Twarz + szyja 300 zł 

Twarz + szyja + dekolt 350 zł 
  

  

  

CRYOLIFT - kriolifting, zabieg bankietowy 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Twarz 250 zł 

Twarz + szyja 280 zł 

Twarz + szyja + dekolt 300 zł 
  

  

  

ENDERMOLIFT LPG - lifting, poprawa owalu i jędrności skóry twarzy 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

Ekspresowy 80 zł 

Klasyczny 150 zł 

Modelujący kontur twarzy 200 zł 

Pobudzający regenerację komórkową 200 zł 

Podnoszący owal twarzy 200 zł 

Rozświetlający 200 zł 

Ujędrniający na dekolt i biust 180 zł 
  

  

  

ENDERMOLOGIE LPG - drenaż limfatyczny, modelowanie, redukcja cellulitu, leczenie pourazowe 

Ekspresowy 100 zł 

Klasyczny 170 zł 

Rozszerzony 220 zł 

Drenaż limfatyczny 100 zł 

    

Pakiet klasyczny 5 zabiegów / 10 zabiegów 765 zł / 1 360 zł 

Pakiet rozszerzony 5 zabiegów / 10 zabiegów 990 zł / 1 760 zł 
  

Przy zakupie pojedynczego zabiegu lub pakietu 5-ciu zabiegów Endermologii należy doliczyć koszt Endermowear - 80 zł.  

W przypadku zakupu 10-ciu zabiegów Endermowear gratis 

Program dobierany jest pod potrzeby Pacjenta na miejscu z kosmetologiem, który przeprowadza zabieg. 

  

  

  

  

  

  

  



KWAS HIALURONOWY - wypełnianie, modelowanie, nawilżanie 

Bruzdy nosowo-wargowe od 900 zł 

Doliny łez 900 zł 

Korygowanie / modelowanie nosa 900 zł 

Lifting / wolumetria twarzy od 1 600 zł 

Powiększanie / modelowanie ust 900 zł 

Wypełnianie kilku okolic - 1 ampułka 900 zł 
  

  

  

TOKSYNA BOTULINOWA - redukcja zmarszczek, leczenie  

1 okolica 500 zł 

2 okolice 800 zł 

3 okolice 1 000 zł 

okolice do wyboru: "kurze łapki" / czoło / "lwia zmarszczka" 

    

Leczenie toksyną - migrenowe bóle głowy 1 500 zł 

Leczenie toksyną - nadpotliwość 1 500 zł 

Leczenie toksyną - bruksizm 800 zł 

Leczenie toksyną - uśmiech dziąsłowy 600 zł 

  

  

  

MEZOTERAPIA IGŁOWA - odżywianie skóry, leczenie łysienia 

Redukcja cieni/obrzęków/drobnych zmarszczek wokół oczu 350 zł 

Hydra Booster - twarz 600 zł 

Lift Booster - twarz 800 zł 

Restyline SkinBooster - twarz 700 zł 

Bomba witaminowa - twarz 450 zł 

Bomba witaminowa - szyja lub dekolt 400 zł 

Bomba witaminowa - twarz + szyja + dekolt 650 zł 

Leczenie łysienia - bomba witaminowa 400 zł 

Leczenie łysienia - DR CYJ - kuracja peptydowa sprzedawana w pakiecie 4 

zabiegów 
600 zł /1 zabieg 

  

  

  

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE - odżywianie skóry, leczenie blizn, rozstępów, łysienia 

Twarz 600 zł 

Twarz + szyja 800 zł 

Twarz + szyja + dekolt 1 000 zł 

Leczenie łysienia 600 zł 

Leczenie blizn i rozstępów od 300 zł 
  

  

  

  



LIPOLIZA INIEKCYJNA - redukcja tkanki tłuszczowej 

Twarz od 300 

Brzuch od 400 

Uda od 400 
  

  

NICI PDO - rewitalizacja skóry, lifting, modelowanie 

Rewitalizujące - mono 1 nić - 100 zł 

Spiralne - screw 1 nić - 120 zł 

Liftingujące - z haczykami 2 nici - 1 000 zł 
  

  

PEELINGI CHEMICZNE - odżywianie, redukcja zmarszczek, leczenie przebarwień 
Pakiet 4 zabiegów  

20% rabatu 

ImageSkincare Vital C Signature Facelift - twarz 250 zł 

ImageSkincare Vital C Signature Facelift - twarz + szyja 280 zł 

ImageSkincare Vital C Signature Facelift - twarz + szyja + dekolt 300 zł 

Vi Peel  900 zł 

Vi Peel Precision 1000 zł 

Vi Peel Precision+ 1200 zł 

DermaQuest - Terapeutyczny zabieg dyniowy 250 zł 

DermaQuest - Azelaic peel 200 zł 

PQ AGE 350 zł 
  

  

PEELING KAWITACYJNY - oczyszczanie 

Twarz 100 zł 

Twarz + szyja + dekolt 150 zł 

Twarz + szyja + dekolt + maska 200 zł 
  

  

MASAŻE 

Klasyczny - 60 min 160 zł 

Relaksacyjny - 60 min 160 zł 

Pleców - 35 min 100 zł 
  

Leczniczy - rehabilitacyjny - 60 min 160 zł 

Leczniczy - sportowy - 50 min 190 zł 

Leczniczy - pleców - 35 min 100 zł 
  

  

  

KONSULTACJE 
z kosmetologiem 50 zł* 

z lekarzem 150 zł 

  

*Koszt konsultacji zwracany przy kolejnej wizycie  
 


