CENNIK
CHIRURGIA
KONSULTACJA
CHIRURGICZNE USUNIĘCIE
ZMIANY SKÓRNEJ Z
BADANIEM
HISTOPATOLOGICZNYM
CHIRURGICZNE USUNIĘCIE
ZMIANY SKÓRNEJ Z
PLASTYKĄ
LASEROWE USUWANIE ZMIAN
SKÓRNYCH
- 1 zmiana
- do 5 zmian
- do 3 zmian

LASEROWE LECZENIE
SZCZELINY ODBYTU
LASEROWE LECZENIE
KŁYKCIN KOŃCZYSTYCH

100 zł
Od 450 zł

Od 1000 zł
200 zł
350 zł
500 – 1 000 zł
500 – 1 000 zł

LASER FRAKCYJNY
- peeling twarzy
- blizny po trądzikowe
- rozstępy uda
- rozstępy brzuch
- lifting złuszczający twarzy

ZABIEG LECZENIA ŻYLAKÓW
LIPOSUKCJA N.I.L.
- szyja
- ramiona
- biodra
- uda
- łydki

- brzuch

600 zł
500 – 1000 zł
600 – 1000 zł
1000 zł
1000 zł
1000 – 2500 zł
3000 zł
4000 zł
4000 zł
4000 zł
4000 zł
8000 zł

- brzuch

LIPOLIZA INIEKCYJNA –
USUWANIE TKANKI TŁUSZCZOWEJ
- policzki
- szyja, podbródek
- pośladki

1000 zł
500 zł
500 zł
1000 zł

TOKSYNA BOTULINOWA AZZALURE
- lwia zmarszczka
- zmarszczki czoła
- kurze łapki
- całe czoło

REDUKCJA NADMIERNEJ
NADPOTLIWOŚCI
(DŁONIE,PACHY, STOPY) BOTOX
REDUKCJA BÓLI
MIGRENOWYCH – BOTOX
(ZAB. CO 3 MIESIĄCE)
KWAS HIALURONOWY
- cienie pod oczami / dolina łez
- bruzdy
- podnoszenie kącików ust
- modelowanie i powiększanie ust
- modelowanie wolumetryczne i wypełnianie
nosa
- modelowanie wolumetryczne twarzy
- modelowanie wolumetryczne policzków

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
ANGEL SYSTEM
KOMÓRKI MACIERZYSTE LIPOGEMS
SCULPTRA
RADIESSE
ZABIEG NIĆMI
LIFTINGUJĄCYMI –
SILHOUETTE SOFT
TERAPIA PEPTYDOWA DR CYJ
HAIR FILLER

300 – 500 zł
300 – 500 zł
300 – 500 zł
900 zł
1500 zł

600 – 800 zł
800 – 1200 zł
800 – 1000 zł
800 – 900 zł
800 – 1200 zł
800 – 1000 zł
2000 – 3000 zł
1600 – 2000 zł
600 zł
2200 zł
6000 zł
Od 1500 zł
1200 – 1800 zł
1 nitka – 1000 zł
1 zab. – 600 zł

4 zab. – 2000 zł
DEPILACJA ELOS ®
- średni obszar (pachy, bikini, linia biała)
- duży obszar (uda, łydki, gł.bikini)

KONSULTACJA Z ZAKRESU
CHIRURGII ESTETYCZNEJ :
- plastyki nosa
- plastyki brzucha
- plastyki powiek
- powiększania piersi implantami
- przeszczepu tkanki tłuszczowej do
piersi
- przeszczepu tkanki tłuszczowej do
twarzy
- ginekomastii

99 zł
149 zł
199 zł

100 zł

CENNIK
NEUROLOGIA
KONSULTACJA
NEUROLOGICZNA

100 zł

CENNIK
USŁUG
AMBULATORYJNYCH
ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH

Art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Podmiot wykonujący działalność leczniczą, na wniosek pacjenta, udziela :
1) szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń
zdrowotnych, w szczególności informacji dotyczących stosowania
metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i
bezpieczeństwa tych metod;
2) niezbędnych informacji na temat zawartych umów obowiązkowego
ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych;
3) informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i jest
publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

