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C E N N I K 
DERMATOLOGIA 

CENA BRUTTO 

Konsultacja z zakresu dermatologii 200 zł 
konsultacja z badaniem 
dermatoskopowym 

do 5 zmian  250 zł 
                                                           całe ciało    350 zł 

PEELINGI DERMATOLOGICZNE 
TCA twarz 300 zł 

plecy 450 zł 
Yellow Peel 500 zł 
Cosmelan – w tym krem do kuracji 
domowej 

2000 zł 

PRX T-33 400 zł 
PQ-Age 400 zł 

 

MEDYCYNA ESTETYCZNA 
ceny zabiegów z zakresu medycyny estetycznej mają charakter orientacyjny – ustalane są indywidualnie podczas zabiegu, w zależności od 

ilości zużycia danego preparatu / powierzchni zabiegowej 

 

CENA BRUTTO  

Konsultacja 200 zł  
konsultacja w dniu zabiegu 0 zł 

 
 

rekonsultacja – do 2 tygodni po zabiegu 0 zł* 
* w przypadku, gdy Pacjent nie przyjdzie na umówioną rekonsultację  

w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego jej odwołania - najpóźniej 
dzień wcześniej (w czasie pracy rejestracji), następny termin płatny  

w cenie konsultacyjnej 

 

TOKSYNA BOTULINOWA – Azzalure  
Kurze łapki obustronnie 600 zł  
Lwia zmarszczka 600 zł  
Czoło – zmarszczki poprzeczne 600 zł  
Kurze łapki + lwia zmarszczka + czoło 1400 zł  
Inne partie Informacje podczas konsultacji  

Leczenie nadpotliwości pachy - 1800 zł 
dłonie - 1600 zł 
stopy - 2000 zł 

 

WYPEŁNIACZE JUVEDERM – kwas hialuronowy  
Juvederm ultra 2 – zmarszczki 
powierzchowne 

750 zł  

Juvederm ultra 3 – zmarszczki średnio 
głębokie 

950 zł  

Juvederm ultra 4 – zmarszczki głębokie 1000 zł  
Juvederm ultra smile 900 zł  



Gabinety Specjalistyczne – Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna. Cennik obowiązuje od 01.07.2022r. do odwołania 
2 

 

Juvederm Voluma with Lidocaine 1 ml = 1200 zł 
2 ml = 2000 zł 

 

Juvederm Volbella with Lidocaine 1300 zł  
Juvederm Volift with Lidocaine 1400 zł  
Juvederm Volite 1200 zł  
Juvederm Hydrate – nawilżenie skóry 650 zł  

WYPEŁNIACZE RESTYLANE – kwas hialuronowy  
Restylane Defyne 950 zł  
Restylane Fynesse 800 zł  
Restylane Kysse 900 zł  
Restylane Refyne 1000 zł  
Restylane Volyme 1 ml = 1200 zł 

2 ml = 2000 zł 
 

MEZOTERAPIA IGŁOWA twarzy  
Teosyal Redinsity I 1000 zł  
Skinboosters: Restylane Vital 1 ml 700 zł  
Filorga NCTF 135 CE 300 zł  
Filorga NCTF 135 HA 350 zł  
Mesoestetic / RRS / Dermaheal / 
mezokoktajle i inne 

Informacje podczas konsultacji / okresowe 
promocje zabiegowe 

 

MEZOTERAPIA IGŁOWA okolic oczu  
Teosyal Redinsity I 600 zł  
RRS Eyes 300 zł  
Dermaheal Dark Circle Solution 400 zł  
Dermaheal Eyebag Solution 400 zł  

MEZOTERAPIA IGŁOWA skóry głowy   
Preparaty dobrane indywidualnie 
podczas konsultacji 

Cena ustalana indywidualnie podczas konsultacji  
w zależności od rodzaju i ilości zużytej substancji  

 

MEZOTERAPIA IGŁOWA zabiegi na ciało* 
*ceny ustalane indywidualnie podczas zabiegu w zależności od wielkości opracowywanego miejsca zabiegowego 

 

Alidya – walka z cellulitem Od 400 zł  
Plinest Body – rozstępy Od 300 zł  
Profhilo – stabilizowane kompleksy 
hybrydowe; nadmiar tkanki tłuszczowej 

2 ml = 1300 zł  

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE PRP – mezoterapia igłowa  
Twarz 650 zł  
Okolice oczu 400 zł  
Szyja 500 zł  
Dekolt 650 zł  
Twarz + szyja 850 zł  
Twarz + szyja + dekolt 1250 zł  
Skóra głowy 450 zł  
Inne części ciała cena ustalana indywidualnie podczas konsultacji  

LASER FRAKCYJNY CHIRURGICZNY CO2 Fire-Xel Bison  
Cała twarz 1200 zł  
Twarz bez okolicy oczu 1000 zł  
Czoło 400 zł  
Okolice oczu i powieki 600 zł  
Policzki 600 zł  
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Szyja 600 zł  
Dekolt 800 zł  
Plecy 800 zł  
Rozstępy (w zależności od 
powierzchni) 

50 – 2000 zł  

Blizny indywidualnie od 150 zł  
Usunięcie pojedynczej zmiany 
(włókniaki) 

50 zł 
(cena doliczana do wizyty konsultacyjnej) 

 

 

KOSMETOLOGIA 
ceny zabiegów z zakresu kosmetologii mają charakter orientacyjny – ustalane są indywidualnie podczas zabiegu, w zależności od ilości zużycia 

danego preparatu / powierzchni zabiegowej 
CENA BRUTTO 

Konsultacja kosmetologiczna z zaleceniami 
pielęgnacyjnymi skóry w domu 

50 zł 

Konsultacja podczas zabiegu 0 zł 
ZABIEGI NA TWARZ / SZYJĘ / DEKOLT 

Zabieg „ szyty na miarę” 
indywidualnie dobrany zabieg, składający się z peelingu, masażu i maski-jego czas jest zależny  
od rodzaju dobranych preparatów podczas analizy skóry 

160 zł 

Rytuały Piękna M’onduniq 

  ZABIEG PODSTAWOWY 
ZABIEG PREMIUM z czystym tlenem i maską 

                                                  150 zł 
250 zł  

Dermie boost 
Autorskie zabiegi typu lunch time – szybka regeneracja skóry 

peeling, serum, maska, jadeit, kroi 
Botox 
bankietowy zabieg dla cery z oznakami starzenia 

200 zł 

Illumino 
bankietowy zabieg rozjaśniający 

180 zł 

Eye 
szybka rewitalizacja skóry wokół oczu 
 

150 zł 

DERMALOGICA 
spersonalizowana terapia ze szczegółową analizą skóry – Face Mapping 

Proskin 30 150 zł 
Proskin 60 
 
 

250 zł 

KOMÓRKOWA BIOINFUZJA TLENOWA 
Zabieg podstawowy 200 zł 
Zabieg premium 280 zł 
Rewitalizacja okolic oczu 150 zł 
Rytuał dotleniający – autorski masaż czystym tlenem 150 zł  

PEELINGI CHEMICZNE 
MEDIDERMA / PEEL MISSION / NOREL 

1 zabieg/1 obszar=twarz 
*cena ustalana indywidualnie podczas zabiegu, w zależności od wielkości obszaru 
zabiegowego i ilości zużytego materiału 

 od 150 zł 

Xylogic 
Retix C – 4% Retinol z komponentą witaminową 200 zł 
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  Mezoterapia frakcyjna NanoFrax 
cena ustalana indywidualnie podczas zabiegu w zależności od rodzaju zastosowanej substancji zabiegowej 

Mikroigłowa 
twarz 
twarz + szyja 
Twarz + szyja + dekolt 

 
od 250 zł 

 od 300 zł 
                                     0d 350 zł 

Nanoigłowa 
twarz 
twarz + szyja 
twarz + szyja + dekolt 

 
od 250 zł 
od 300 zł 

                                    0d 350 zł 
Zabiegi z użyciem CO2 – Karboksyterapia Julie Unique  

Biorewitalizacja twarzy 200 zł 
Powieki górne / dolne (cieniami pod oczami) 120 zł 
Podwójny podbródek 120 zł 
Uda 200 zł 
Łydki 200 zł 
Brzuch 200 zł 
Ramiona 200 zł 
Pośladki 200 zł 
Redukcja rozstępów od 50 zł 
Skóra głowy 180 zł 

Technologia HIFU  
Aquadermie 

Twarz 
Czoło 600 zł 
okolice oczu 600 zł 
Policzki 800 zł 
Żuchwa 800 zł 
Szyja 800 zł 
Podbródek 800 zł 

  Twarz 1500 zł 
twarz + szyja 2000 zł 

nowość! OCZYSZCZANIE WODOROWE Aquametic Hydra Prime z jadeitem 

Twarz, szyja, dekolt – pełny zabieg 230 zł 
Oczyszczanie wodorem jako dodatek do innego zabiegu 50 zł 
Twarz 
 
 

150 zł 

PODSTAWOWE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE  
Peeling kawitacyjny 

Pełny zabieg z maską regenerującą 100 zł 
Jako dodatek do zabiegu          20 zł 

Sonoforeza – wprowadzanie substancji aktywnych 
Pełny zabieg z peelingiem i maską regenerującą 150 zł 
Jako dodatek do zabiegu    50 zł 

Oczyszczanie manualne 
Twarz 140 zł 
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KOSMETYKA PODSTAWOWA 
ceny zabiegów z zakresu kosmetyki podstawowej mają charakter orientacyjny – ustalane są indywidualnie podczas zabiegu, w zależności od 

ilości zużycia danego preparatu / powierzchni zabiegowej 
CENA BRUTTO 

Pielęgnacja dłoni i stóp 
Manicure japoński 
Opiłowanie paznokci, usunięcie skórek, wypolerowanie, peeling, 
oliwka, krem 

70 zł 

Manicure hybrydowy 
Opiłowanie paznokci, usunięcie skórek, malowanie hybrydowe, oliwka 

80 zł 

Malowanie hybrydowe w stopach 
Opiłowanie paznokci, usunięcie skórek, malowanie hybrydowe, oliwka 

80 zł 

Zdjęcie manicure/pedicure hybrydowego 
Usunięcie lakieru hybrydowego, opracowanie kształtu paznokci, 
usunięcie skórek, oliwka  

50 zł 

Pedicure kosmetyczny z hybrydą (frezarkowy) 130 zł 
Oprawa oka 

Henna brwi 20 zł 
Henna rzęs 25 zł 
Regulacja brwi 15 zł 
Henna komplet (regulacja brwi, henna brwi i rzęs) 50 zł 

Depilacja woskiem 
Brwi 15 zł 
Wąsik 15 zł 
Broda 15 zł 
Pachy 40 zł 
Ręce 50 zł 
Plecy 80 zł 
łydki/uda 60 zł 
całe nogi 80 zł 

 

STREFA RELAKSU – masaże 
Kobido - japoński lifting (twarz, szyja, dekolt) 

sam masaż 60 minut 
masaż 60 minut + peeling kawitacyjny + maska 

 
160 zł 
230 zł 

Masaż relaksacyjny dla kobiet w ciąży 180 zł 
Masaż ciała stemplami ziołowymi 150 zł 
Masaż ciała gorącym olejem 180 zł 
Masaż ciała częściowy 100 zł 
Masaż bańką chińską 80 zł 

  
 

PODOLOGIA 
ceny zabiegów z zakresu podologii mają charakter orientacyjny – określają standardową wycenę zabiegu na dany obszar, określane są  

w zależności od ilości/rodzaju zmian, złożoności problemu; ceny końcowe ustalane są indywidualnie podczas konsultacji w dniu zabiegu 
CENA BRUTTO 

Konsultacja podologiczna 80 zł 
Konsultacja podologiczna w dniu zabiegu 0 zł 
Podstawowy zabieg podologiczny / pedicure 
specjalistyczny 
- usunięcie zrogowaceń, skórek, obcięcie i oszlifowanie paznokci 

130 zł 
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Wrastający paznokieć 
- wycięcie wrastającego elementu 

 
70zł 

Założenie klamry ortonoksyjnej drutowej lub 
klejonej – ustalane indywidualnie 

od 140 zł 

Kontrola z przestawieniem klamry 100 zł 
 
Oczyszczenie paznokcia zmienionego 
chorobowo 

 
40 zł 

Obcięcie i oszlifowanie paznokci zmienionych 
chorobowo 

80 zł 

Usuwanie odcisków (1 odcisk) 50 zł 
Usuwanie modzeli (1 modzel) 50 zł 
Usuwanie hiperkeratoz (zrogowacenia) 80 zł 
Opracowanie pękających pięt 80 zł 
Odciążenia 30 zł 
Pedicure klasyczny frezarkowy bez malowania 100 zł 
Pedicure frezarkowy z hybrydą 130 zł 
Pedicure podologiczny z malowaniem 160 zł 
Obcięcie paznokci zdrowych 50 zł 

 
 
 

SKÓRA GŁOWY 
ceny zabiegów mają charakter orientacyjny – ustalane są indywidualnie podczas zabiegu, w zależności od ilości zużycia danego preparatu / 

powierzchni zabiegowej 
CENA BRUTTO 

konsultacja 80 zł 
konsultacja w dniu zabiegu 0 zł 

 
rekonsultacja – do 2 tygodni po zabiegu 0 zł* 

* w przypadku, gdy Pacjent nie przyjdzie na umówioną rekonsultację  
w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego jej odwołania - najpóźniej 

dzień wcześniej (w czasie pracy rejestracji), następny termin płatny w 
cenie konsultacyjnej 

 
Karboksyterapia skóry głowy 180 zł 
Mezoterapia igłowa skóry głowy (ustala lekarz 
wykonujący) 

cena ustalana indywidualnie  
w zależności od użytej 

substancji i jej ilości 
Osocze bogatopłytkowe (ustala lekarz wykonujący) 450 zł 
BioOxy Trichology – tlenowa terapia wzmacniająca, 
odżywiająca skórę głowy i mieszki włosowe 

od 180 zł 

 


