
 

  

 

 

 

CENNIK MEDISTICA 2021 

KONSULTACJE LEKARSKIE 
 

Dermatologiczna   

dr hab. n. med. Aleksandra Szlachcic 250 zł 

dr. n. med. Katarzyna Tyrak 

200 zł 
lek. med. Ewa Rutkowska 

lek. med. Zofia Mazurek- Durlak 

lek. med. Karolina Kozicka  

Wenerologiczna  

dr hab. n. med. Aleksandra Szlachcic  

300 zł 

 

lek. med. Karolina Kozicka   

lek. med. Zofia Mazurek- Durlak 

Z zakresu medycyny estetycznej   

lek. med. Patrycja Hartwich  

200 zł lek. med. Monika Łyżwa 

lek. med. Mateusz Nawrocki 

Holistyczna z zakresu medycyny estetycznej 

ustalenie planu zabiegów medycyny estetycznej 

dr hab. n. med. Aleksandra Szlachcic   

300 zł 
lek. med. Patrycja Hartwich   

Lek. Med. Monika Łyżwa 

lek. med. Mateusz Nawrocki 

Chirurgiczna   

lek. med. Łukasz Bobrzyński 200 zł 

Reumatologiczna  

lek. med. Jolanta Bucka 200 zł* 

*cena wizyty pierwszorazowej, kolejne wizyty płatne 150 zł 



 

  

 

ZABIEGI CHIRURGICZNE 
 

Diagnostyczna biopsja skóry  

(pobranie wycinka + badanie histopatologiczne) 
320 zł 

Chirurgiczne usuwanie zmian  

(cena w zależności od miejsca i wymaganej techniki, dodatkowo należy doliczyć cenę 

badania histopatologicznego wyciętej zmiany – każda zmiana 120 zł) 

twarz, głowa 

1 zmiana  630 zł, kolejne po 530 zł 

1 zmiana z plastyką chirurgiczną  1030 zł 

nos  

1 zmiana  730 zł , kolejne po 630 zł 

1 zmiana z plastyką chirurgiczną 1130 zł 

pozostałe lokalizacje  

1 zmiana  530 zł, kolejne zmiany po 430 zł 

1 zmiana z plastyką chirurgiczną  830 zł 

BADANIE WIDEODERMOSKOPOWE 

Diagnostyka zmian barwnikowych i nowotworowych,  

wideodermoskopia z konsultacją lekarską 

do 3 zmian + konsultacja 300 zł 

mapa ciała (skanowanie zmian skórnych) + konsultacja 500 zł 

ZABIEGI: LASER, IPL, PLAZMA 

Laser CO2, Erb:Yag 

usuwanie zmian skórnych na twarzy i ciele 

(w zależności od ilości i wielkości zmian) 
500 – 800 zł 

usuwanie zmian w okolicach intymnych  

(w zależności od ilości i wielkości zmian) 
1000 – 1500 zł 

Laser Nd:Yag 

zamykanie naczynek, usuwanie naczyniaków 

pojedyncze naczynko lub naczyniak 

 (w zależności od wielkości zmiany) 
od 220 zł 

twarz  1 zabieg 270 – 420 zł 



 

  

 

nogi  1 zabieg 270 – 820 zł 

Laser frakcyjny ablacyjny CO2  

lifting, rewitalizacja skóry, blizny, rozstępy, przebarwienia, rozszerzone pory 

twarz   1020 zł 

czoło  500 zł 

policzki  700 zł 

okolica ust i brody  800 zł 

okolica oczu  700 zł 

szyja  1200 zł 

dekolt  1200 zł 

dłonie  600 zł 

blizny  od 450 zł 

twarz + szyja  2100 zł 

twarz + szyja + dekolt  3100 zł 

szyja + dekolt  2100 zł 

Laser frakcyjny ablacyjny Er:Yag (iPixel)  

lifting, rewitalizacja skóry, blizny, rozstępy, przebarwienia, rozszerzone pory 

twarz  820 – 1020 zł 

czoło  do 420 zł 

policzki  270 – 520 zł 

okolica ust i brody  220 – 420 zł 

okolica oczu  620 zł 

szyja  320 – 720 zł 

dekolt  420 – 820 zł 

dłonie  320 – 620 zł 

blizny  od 270 zł 

twarz + szyja  1020 – 1620 zł 

twarz + szyja + dekolt  2120 zł 

szyja + dekolt  620 – 1420 zł 

 

 
 



 

  

 

Laser diodowy Vectus 

depilacja 

górna warga  100 zł 

broda  150 – 200 zł 

policzki  150 – 200 zł 

szyja  200 zł 

pachy  200 zł 

ramiona  250 – 300 zł 

przedramiona  250 – 300 zł 

uda  350 – 450 zł 

łydki  300 zł 

bikini podstawowe  200 – 250 zł 

bikini głębokie  350 – 400 zł 

tors  350 – 450 zł 

plecy  300 – 500 zł 

brzuch  150 – 300 zł 

linia biała  150 zł 

pośladki 250 – 350 zł 

okolice brodawek sutkowych  100 – 200 zł 

Pakiet 4 zabiegów 10% zniżki 

Pakiet 6 zabiegów 15% zniżki 

Laser DiscoveryPico 

usuwanie tatuaży, usuwanie makijażu permanentnego, lifting, rewitalizacja skóry, blizny, 

rozstępy, przebarwienia 

 
Cena 

(1 zabieg) 

Cena pakietu 

(4 zabiegi) 

Redukcja rozstępów, blizn po zabiegach, blizn po trądziku 

blizny do 5 cm2 850 zł 2650 zł 

blizny do 10 cm2 1700 zł 5200 zł 

twarz (cała) – blizny po trądziku 2000 zł 6100 zł 

policzki – blizny po trądziku 1200 zł 3700 zł 

czoło – blizny po trądziku 1000 zł 3100 zł 



 

  

 

plecy, dekolt – blizny po trądziku 1800 zł 5500 zł 

rozstępy o powierzchni 10 cm x 10 cm  950 zł 2950 zł 

Nieablacyjny lifting, rewitalizacja 

twarz 2000 zł 6100 zł 

czoło  850 zł 2650 zł 

policzki  800 zł 2650 zł 

okolice oczu  850 zł 2650 zł 

okolice ust 850 zł 2500 zł 

szyja  1300 zł 4000 zł 

dekolt  900 zł 2800 zł 

grzbiet dłoni  900 zł 2800 zł 

Usuwanie zmian barwnikowych 

pojedyncza zmiana barwnikowa do 1 cm2 300 zł 1000 zł 

melasma mała do 15 cm2 800 zł 2500 zł 

melasma duża do 30 cm2 1500 zł 4600 zł 

twarz – liczne przebarwienia (cała pow. twarzy) 2000 zł 6100 zł 

Usuwanie tatuaży 

tatuaż do 5 cm2  500 zł 1600 zł 

tatuaż do 25 cm2   900 zł 2800 zł 

tatuaż do 150 cm2  1300 zł 4000 zł 

tatuaż powyżej 150 cm2  1900 zł 5800 zł 

tatuaż powyżej 300 cm2 2000 zł 6100 zł 

tatuaż powyżej 600 cm2 2750 zł 8350 zł 

Usuwanie makijażu permanentnego 

brwi 500 zł 1600 zł 

kreski  dolne/górne 800 zł 2500 zł 

usta 800 zł 2500 zł 

IPL  

rumień, zmiany naczyniowe, przebarwienia  

twarz   820 – 1020 zł 



 

  

 

czoło  220 – 420 zł 

policzki  270 – 520 zł 

okolica ust i brody  220 – 420 zł 

okolica oczu  620 zł 

szyja  320 – 720 zł 

dekolt  420 – 820 zł 

dłonie  320 – 620 zł 

twarz + szyja  1020 – 1620 zł 

twarz + szyja + dekolt  1420 – 2320zł 

szyja + dekolt  620 – 1420zł 

Plasma IQ  

lifting powiek (bezoperacyjna blefaroplastyka), usuwanie zmian skórnych, naczyniaków 

1 zmiana  od 220 zł 

każda kolejna zmiana podczas zabiegu  80 zł 

lifting powiek  

(cena  obejmuje 1 obszar: powieki górne oczu lub 

powieki dolne) 

1000 zł 

ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO 

HIFU SonoQueen  

lifting, poprawa jędrności i elastyczności skóry, likwidacja miejscowej tkanki tłuszczowej 

twarz (60 min) 5000 zł 

czoło (30 min) 1000 zł 

okolica oczu (30 min) 1500 zł 

policzki (30 min) 2500 zł 

podbródek (30 min) 1000 zł 

twarz + podbródek (90 min) 5500 zł 

szyja (60 min) 2500 zł 

dekolt (60 min) 2500 zł 

szyja + podbródek (90 min) 3000 zł 

szyja + dekolt (90 min) 4000 zł 



 

  

 

twarz + szyja + dekolt (120 min) 7500 zł 

ramiona (czas ustalany indywidualnie) 4000 zł 

brzuch (czas ustalany indywidualnie) 5000 – 6000 zł 

kolana (czas ustalany indywidualnie) 3000 zł 

uda wewnętrzne (czas ustalany indywidualnie) 
8000 zł 

(1/2 ud  6000 zł) 

Endermologia LPG kosmetyczna 

likwidacja cellulitu, redukcja tkanki tłuszczowej, ujędrnianie skóry, stymulacja mięśni, 

masaż, terapia blizny, zabiegi fizjoterapeutyczne 

1 zabieg (1 partia ciała)  150 zł 

5 zabiegów (1 partia ciała)  650 zł 

10 zabiegów (1 partia ciała)  1200 zł 

1 zabieg (3 partie ciała)  300 zł 

5 zabiegów (3 partie ciała)  1300 zł 

10 zabiegów (3 partie ciała)  2200 zł 

Kostium zabiegowy  100 zł 

Endermologia LPG medyczna  

stymulacja mięśni, masaż, terapia blizny, zabiegi fizjoterapeutyczne 

drenaż limfatyczny – jeden zabieg na jeden obszar 120 zł 

drenaż limfatyczny po zabiegu liposukcji – pakiet 5 

zabiegów 
550 zł 

terapia blizny (po zabiegach, po oparzeniach) 130 zł 

terapia powięziowa – ciało 170 zł 

masaż tkanek głębokich – jeden obszar 150 zł 

przygotowanie mięśni do wzmożonego wysiłku 

fizycznego 
170 zł 

po-treningowa odnowa biologiczna 170 zł 

Kriolipoliza Zeltiq  

likwidacja tkanki tłuszczowej 

DOSTĘPNE GŁOWICE: 

Cool Mini – podbródek 1399 zł* 

Cool Advantage – brzuch, boki tułowia 1600 zł* 



 

  

 

Cool Advantage Petite – ramiona, boki, brzuch, plecy, 

uda pow. wewnętrzna, fałdki wokół pach, fałdki nad 

kolanami 

1550 zł* 

Cool Advantage Plus – brzuch 2490 zł* 

Cool Smooth PRO – uda pow. zewnętrzna (bryczesy) 1500 zł* 

Konsultacja do zabiegu Zeltiq 100 zł** 

*Cena dotyczy jednego przyłożenia  

** W przypadku wykonania zabiegu do 3 miesięcy od daty konsultacji, jej koszt jest 

odliczany od zabiegu 

*** Ostateczna cena zabiegu ustalana jest na konsultacji, co jest zależne od wielkości 

obszaru zabiegowego i liczby przyłożeń 

**** W przypadku większej liczby przyłożeń możliwy jest rabat (szczegóły będą ustalane 

podczas konsultacji) 

 

 
 
 

Karboksyterapia  

rozstępy, blizny, poprawa ukrwienia skóry ciała lub skóry głowy 

1 zabieg 200 zł 

5 zabiegów 800 zł 

10 zabiegów 1200 zł 

15 zabiegów 1600 zł 

20 zabiegów 1800 zł 

Geneo   

nawilżanie skóry, poprawa kolorytu i struktury skóry 

twarzy, delikatne usuwanie warstwy rogowej  

1 zabieg 

twarz  250 zł 

twarz + szyja  300 zł 

twarz + szyja + dekolt  350 zł 

PAKIETY ZABIEGOWE 

Pakiet uda i pośladki – wyszczuplenie i cellulit 

W skład pakietu wchodzą: 

 Konsultacja z zakresu medycyny estetycznej  

 Endermologia LPG Alliance (10 zabiegów) 

 CoolSculpting by Zeltiq  

 SonoQueen (wewnętrzna strona ud) 

 Karboksyterapia (5 zabiegów) 

9899 zł 



 

  

 

Pakiet uda i pośladki – ujędrnianie 

W skład pakietu wchodzą: 

 Konsultacja kosmetologiczna 

 Endermologia LPG Alliance (10 zabiegów) 

 HIFU SonoQueen (1 zabieg) 

 Karboksyterapia (5 zabiegów) 

 Krem na ciało – kosmetyki do endermologii LPG żel 

wyszczuplający /150ml/ 

8999 zł 

Pakiet brzuch – wyszczuplanie 

W skład pakietu wchodzą: 

 Konsultacja z zakresu medycyny estetycznej 

 Endermologia LPG Alliance (10 zabiegów) 

 CoolSculpting by Zeltiq (1 przyłożenie) 

 HIFU SonoQueen (1 zabieg) 

 Karboksyterapia (5 zabiegów) 

7199 zł 

Pakiet brzuch – ujędrnianie 

W skład pakietu wchodzą: 

 Konsultacja kosmetologiczna 

 Endermologia LPG Alliance (10 zabiegów) 

 HIFU SonoQueen (1 zabieg) 

 Karboksyterapia (5 zabiegów) 

 Krem na ciało – kosmetyki do endermologii LPG żel 

wyszczuplający /150ml/ 

 

Pakiet po zabiegu liposukcji – brzuch 

W skład pakietu wchodzą: 

 Konsultacja lekarska 

 Endermologia LPG Alliance (10 zabiegów) 

 HIFU SonoQueen (1 zabieg) 

 Laser na blizny 

7299 zł 

Pakiet po zabiegu liposukcji – uda wewnętrzna powierzchnia 

W skład pakietu wchodzą: 

 Konsultacja lekarska 

 Endermologia LPG Alliance (10 zabiegów) 

 HIFU SonoQueen (1 zabieg) 

 Laser na blizny 

9499 zł 

Pakiet po zabiegu liposukcji – ½ ud 

W skład pakietu wchodzą: 

 Konsultacja lekarska 

 Endermologia LPG Alliance (10 zabiegów) 

7699 zł 



 

  

 

 HIFU SonoQueen (1 zabieg) 

 Laser na blizny 

MEZOTERAPIA, WYPEŁNIACZE, TOKSYNA BOTULINOWA,  

PEELING MEDYCZNY 

Osocze bogatopłytkowe Magellan – 1 zabieg 

1 główny obszar (twarz lub okolice intymne) 2500 zł 

dodatkowa partia podczas jednego zabiegu 500 zł 

Osocze/ fibryna bogatopłytkowa INMEDIS – 1 zabieg 

Osocze bogatopłytkowe (PRP) 750zł 

I-PRF (iniekcyjna fibryna bogatopłytkowa) 1000zł 

PRP (osocze) + I-PRF (iniekcyjna fibryna 

bogatopłytkowa) 
1100zł 

PRP (osocze) + I-PRF (iniekcyjna fibryna 

bogatopłytkowa) + F-PRF (płynna fibryna 

bogatopłytkowa) 

1300zł 

Mezoterapia igłowa  

rewitalizacja, nawilżenie skóry, likwidacja drobnych zmarszczek i nierówności, likwidacja 

cieni i obrzęków okolicy oczu  

(ostateczna cena zabiegu zależy od rodzaju i ilości użytego preparatu)  

okolica oczu 

 

od 360 zł 

twarz  

szyja  

dekolt  

twarz + szyja  

szyja + dekolt 

twarz + szyja + dekolt 

Mezoterapia igłowa – lecznicza 

redukcja blizn przyrosłych, keloidów, leczenie łysienia plackowatego oraz łysienia 

bliznowaciejącego 

preparat acetonid triamcinolonu (1 zabieg) 500 zł 

Wypełniacze  

(ostateczna cena zabiegu zależy od rodzaju i ilości użytego preparatu):  

zmarszczki między brwiami 

820 – 2700 zł kurze łapki 

dolina łez 



 

  

 

linie marionetki 

zmarszczki wokół ust 

bruzdy nosowo – wargowe 

konturowanie ust  

poprawa owalu twarzy 

blizny po trądziku 

Toksyna botulinowa 

likwidacja zmarszczek 

zmarszczki poprzeczne czoła  300 – 700 zł 

kurze łapki  300 – 700 zł 

lwia zmarszczka  300 – 700 zł 

zmarszczki okolica ust  300 zł 

zmarszczki królicze  300 zł 

nadmierne pocenie 

dłonie  1500 – 2600 zł 

stopy  2000 – 3100 zł 

pachy  1500 – 2600 zł 

okolice głowy  1000 – 2100 zł 

Dermamelan, cosmelan  

usuwanie przebarwień  

zabieg (maska + 1 opakowanie kremu hamującego 

tworzenie barwnika)  
1820zł 

dodatkowe opakowanie kremu hamującego tworzenie 

barwnika  
600zł 

Peeling kwasowy 

migdałowy, azelainowy, ferulowy, pirogronowy, 

salicylowy, glikolowy, TRX 
     250 zł 

PRX      300 zł 

 
  



 

  

 

 

TRYCHOLOGIA - KLINIKA WŁOSA 

DIAGNOZOWANIE CHORÓB WŁOSÓW 

trichoskopia + konsultacja  

(wideodermoskopowe badanie skóry owłosionej głowy 

(mieszków włosowych, struktury łodyg włosów) 

400 zł 

pobieranie wycinka (biopsja) ze skóry głowy z badaniem 

histopatologicznym 
320 zł 

badanie mykologiczne 20 zł 

PRZESZCZEP WŁOSÓW METODĄ S.A.F.E.R 

konsultacja do zabiegów przeszczepu włosów metodą 

S.A.F.E.R  
250 zł 

minimalna cena zabiegu (300 graftów) od 3450 zł 

przy liczbie powyżej 800 graftów – możliwość negocjacji ceny 

1 graft 11,50 zł 

ZABIEGI TRYCHOLOGICZNE 

Osocze bogatopłytkowe  Magellan 

skóra owłosiona głowy   2500 zł 

dodatkowa partia  500 zł 

DR CYJ - koktajl peptydowy  

(wymagany cykl 4 zabiegów) 

 

1 zabieg 

 

pakiet 4 

zabiegów 

750 zł 2500 zł 

Koktajle wieloskładnikowe: 1 zabieg 

(wymagany cykl zabiegów 4 – 6) 
310 – 360 zł 

Osocze/ fibryna bogatopłytkowa INMEDIS 

Osocze bogatopłytkowe (PRP) 750 zł 

I-PRF (iniekcyjna fibryna bogatopłytkowa) 1000 zł 

PRP (osocze) + I-PRF (iniekcyjna fibryna 

bogatopłytkowa) 
1100 zł 

Karboksyterapia 

poprawa ukrwienia skóry głowy, stymulacja wzrostu włosów 

1 zabieg  200 zł 



 

  

 

pakiet 5 zabiegów 800 zł 

10 zabiegów 1200 zł 

15 zabiegów 1600 zł 

20 zabiegów 1800 zł 

Zabiegi trychologiczne  

(peeling + procedura trychologiczna + mycie głowy + odżywka na włosy)  

1 zabieg 200 zł 

KOSMETOLOGIA 

Mikrodermabrazja 

twarz 120 zł 

twarz + szyja 140 zł 

twarz + szyja + dekolt 170 zł 

plecy 180zł 

jako usługa dodatkowa do zabiegu 70zł 

Peeling kawitacyjny 

twarz 100 zł 

twarz + szyja 130 zł 

twarz + szyja + dekolt 150 zł 

jako usługa dodatkowa do zabiegu 60 zł 

Oczyszczanie manualne 

oczyszczanie manualne klasyczne 140 zł 

oczyszczanie manualne z peelingiem kawitacyjnym 200 zł 

oczyszczanie manualne z mikrodermabrazją 210 zł 

oczyszczane manualne z kwasem migdałowym 250 zł 

oczyszczanie manualne klasyczne 140 zł 

Sonoforeza  

wtłoczenie substancji aktywnej przy użyciu ultradźwięków  

peeling kawitacyjny + sonoforeza + serum+ maska 

algowa 
160 zł 

jako usługa dodatkowa do zabiegu 50 zł 

Peeling kwasowy 



 

  

 

migdałowy, azelainowy, ferulowy, pirogronowy, salicylowy, glikolowy, TRX, PRX* 

twarz 200 zł 

twarz + szyja 250 zł 

twarz + szyja + dekolt 300 zł 

Terapeutyczny zabieg dyniowy  200 zł 

Terapeutyczny zabieg dyniowy + oczyszczanie  260 zł 

*w przypadku peelingu PRX obowiązują indywidualne kwoty 

Zabiegi Dermaquest 

MangoPeel Dermaquest 

twarz 250 zł 

twarz + szyja 300 zł 

twarz + szyja + dekolt 350 zł 

Lipid Control Dermaquest  

twarz 200 zł 

twarz + szyja 250 zł 

twarz + szyja + dekolt 300 zł 

Azelaic Peel twarz 250 zł 

 

Peptydowy peeling 

biomimetyczny 

twarz 300 zł 

twarz + szyja 350 zł 

twarz + szyja + dekolt 400 zł 

dodatek do zabiegu: 

c-peel + dodatek blask 60 zł 

serum z retinolem retiness nano 1% 60 zł 

DODATEK BLASK – Zapobiega uszkodzeniom oksydacyjnym, bierze udział w syntezie 

kolagenu, przez co redukuje zmarszczki oraz zwiększając nawilżenie i gładkość skóry. Działa 

fotoochronnie. Rozjaśnia skórę poprzez hamowanie syntezy melaniny w melanocytach. 

Dodatek zawiera również składniki ułatwiające penetrację innych substancji czynnych przez 

skórę. 

C PEEL – Serum transportujące, zawierające liposomowe substancje aktywne. Nadaje się do 

łączenia z dodatkami w proszku. Wzmacnia rezultaty zabiegów medycznych. 

Lifting rzęs 120 zł 

Lampa Kleresca 250 zł 

Kuracja Kleresca (12 zabiegów) 2500 zł 

 



 

  

 

 
 

Zaffiro termolifting 

 1 ZABIEG PAKIET 4 ZABIEGÓW 

Czoło 550 zł 1 540 zł   

Okolica oczu 500 zł 1 400 zł   

Twarz 800 zł 2 240 zł  

Szyja 600 zł 1 680 zł   

Twarz + podbródek 1 000 zł 2 800 zł   

Szyja + podbródek 700 zł 1 960 zł   

Twarz + podbródek + szyja 1 100 zł 3 080 zł   

Twarz + podbródek + szyja + dekolt 1 400 zł 3 920 zł   

Dekolt 800 zł 2 240 zł   

Biust 800 zł 2 240 zł   

Biust + dekolt 1 200 zł 3 360 zł   

Ramiona 800 zł 2 240 zł   

Brzuch 1 200 zł 3 360 zł   

Pośladki 1 000 zł 2 800 zł   

Uda wewnętrzne 900 zł 2 520 zł   

Kolana 700 zł 1 960 zł   

Dłonie 500 zł 1 400 zł   

Zaffiro Water peeling 

peeling wodny + krem na 

wykończenie 
250 zł 800zł 

peeling wodny + maska 300 zł 1000zł 

peeling wodny na skórę głowy 

Waterpeel Zaffiro Hair 
250 zł 800 zł 

ACCENT PRIME 

Twarz- lifting, poprawa gęstości 

skóry (RF)* 
1 ZABIEG 

PAKIET 4 

ZABIEGÓW 

PAKIET 6 

ZABIEGÓW 

Policzki 850 zł 3400 zł 5100 zł 

Szyja 700 zł 2800 zł 4200zł 

Dekolt 800 zł 3200 zł 4800 zł 



 

  

 

Podbródek 500 zł 2000zł 3000zł 

Policzki , szyja 1100 zł 4400zł 6600zł 

Policzki, oko 1200 zł 4800zł 7200zł 

Szyja , dekolt 1200 zł 4800zł 7200zł 

Policzki, podbródek 1100 zł 4400zł 6600zł 

Podbródek, policzki, szyja 1650 zł 6600 zł 9900zł 

Policzki, oko, podbródek 1500 zł. 6000 zł 9000 zł 

Policzki, szyja, dekolt 1900 zł 7600zł 11400zł 

Okolice ust 500 zł 2000zł 3000zł 

Okolice oka 500 zł 2000zł 3000zł 

Czoło 500 zł 2000zł 3000zł 

Czoło, oko, policzki, usta 2200 zł 8800 zł 13200zł 

Czoło, oko, policzki, usta, podbródek 2300 zł 9200 zł 13800zł 

Twarz – lifting bezinwazyjny likwidacją tkanki tłuszczowej, poprawa gęstości skóry 

(RF + US) 

Policzki 1600 zł 6400zł 9600zł 

Podbródek 700 zł 2800zł 4200zł 

Policzki 1600 zł 6400zł 9600zł 

Twarz– redukcja tkanki tłuszczowe, ujędrnienie (US lub RF) 

Podbródek 500 zł 2000zł 3000zł 

Modelowanie owalu twarzy (RF+US) 

Policzki, podbródek 2000 zł 8000 zł 12000 zł 

Czoło, okolice oka, policzki 2200 zł 8800 zł 13200 zł 

Ciało– redukcja tkanki tłuszczowej (ultradźwięki), ujędrnienie, poprawa gęstości 

Brzuch – (RF) 650 zł 2600 zł 3900 zł 

Brzuch – (RF + US) 1000 zł 4000 zł 6000 zł 

Boki – (RF) 650 zł 2600 zł 3900 zł 

Boki – (RF + US) 1000 zł 4000 zł 6000 zł 

Brzuch + boki – (RF)  1100 zł. 4400 zł 6600 zł 

Brzuch + boki – (RF + US)  1700 zł 6800 zł 10200 zł 



 

  

 

Uda przód lub tył – (RF) 650 zł 2600 zł 3900 zł 

Uda przód lub tył – (RF + US)  1200 zł 4800 zł 7200 zł 

Uda wewnętrzna strona lub boczna 

(bryczesy) – (RF)  
650 zł 2600 zł 3900 zł 

Uda wewnętrzna strona lub boczna 

(bryczesy) – (RF + US) 
1000 4000 zł 6000 zł 

Kolana – (RF)  650 zł 2600 zł 3900 zł 

Kolana – (RF + US)  1000 zł 4000 zł 6000 zł 

Łydki – (RF) 600 zł 2400 zł 3600 zł 

Łydki – (RF + US)  900 zł 3600 zł 5400 zł 

Pośladki – (RF)  700 zł 2800 zł 4200 zł 

Pośladki – (RF + US)  1000 zł 4000 zł 6000 zł 

Ramiona – (RF)  600 zł 2400 zł 3600 zł 

Ramiona – (RF + US)  1000 zł 4000 zł 6000 zł 

Plecy lub skrzydła anioła – (RF)  650 zł 2600 zł 3900 zł 

Plecy lub skrzydła anioła – (RF + US)  1000 zł 4000 zł 6000 zł 

Obszar przed dołem pachowym – (RF) 500 zł 2000 zł 3000 zł 

Obszar przed dołem pachowym – (US)  500 zł 2000 zł 3000 zł 

Obszar przed dołem pachowym – 

(RF+US)  
900 zł 3600 zł 5400 zł 

RF- fala radiowa 

US- ultradźwięki 

Fala uderzeniowa STORZ 

 1 ZABIEG 
PAKIET 6 

ZABIEGÓW 
PAKIET 12 

ZABIEGÓW 

Twarz 450 zł 2100 zł 3750 zł 

Wybrana okolica twarzy (max dwie 

okolice twarzy) 
250 zł 1200 zł 2100 zł 

Ramiona 180 zł 850 zł 1500 zł 

Brzuch 300 zł 1400 zł 2500 zł 

Boczki 300 zł 1400 zł 2500 zł 

Brzuch + boczki 450 zł 2100 zł 3750 zł 

Pośladki + uda tył 400 zł 1900 zł 3350 zł 

Pośladki 300 zł 1400 zł 2500 zł 



 

  

 

Uda (przód lub tył) 300 zł 1400 zł 2500 zł 

Uda (strona wewnętrzne lub 

zewnętrzna) 
300 zł 1400 zł 2500 zł 

Całe uda 500 zł 2400 zł 4200 zł 

Uda bryczesy 200 zł 950 zł 1650 zł 

Pośladki + całe uda 700 zł 3350 zł 5850 zł 

Kolana 200 zł 950 zł 1650 zł 

 

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA 

 Laser frakcyjny CO2 MonaLisa – nietrzymanie moczu, rewitalizacja oraz wybielanie 

okolic intymnych, labioplastyka (plastyka warg sromowych)  

 nietrzymanie moczu  1050 zł 

rewitalizacja pochwy  1050 zł 

wybielanie okolic intymnych  950 zł 

laseroterapia skóry okolic intymnych  1050 zł 

labioplastyka (plastyka warg sromowych)  3450 – 3950 zł 

Plastyka okolic intymnych – wypełniacze 

(ostateczna cena zabiegu zależy od rodzaju i ilości użytego preparatu)  

plastyka warg sromowych (kwas hialuronowy) 
1 ampułka 790 zł 

2 ampułki 1490 zł 

Osocze bogatopłytkowe Magellan - rewitalizacja, poprawa elastyczności i jędrności okolic 

intymnych 

1 główny obszar  2500 zł 

dodatkowa partia ciała  500 zł 

 


