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Medycyna estetyczna to dziedzina medycyny, 
pomagająca pozbyć się mankamentów 
urody, opóźnić proces starzenia oraz 
skorygować niedoskonałości naszej skóry. 
Zabiegi wykonywane są przez dr Magdalenę 
Pirowską, specjalistę dermatologa zajmującą 
się od wielu lat zabiegami medycyny 
estetycznej, uczestniczącej w wielu szkoleniach 
i konferencjach z zakresu medycyny estetycznej.



4

Zmarszczki
czoła
Botox 
to najdłużej stosowany i najbardziej przebadany na rynku preparat 
wykorzystywany w medycynie estetycznej. Jest to toksyna botulinowa typu 
A wytwarzana przez beztlenową pałeczkę Clostridium botulinum. Toksyna blokuje 
przewodzenie bodźców z nerwów do mięśni twarzy, które są ściśle powiązane 
ze zmarszczkami mimicznymi. Preparat działa miejscowo dokładnie w punktach, 
w których został podany. Powoduje relaksację mięśni, zapobiegając ich skurczowi 
oraz nie dopuszcza do marszczenia się skóry. Działanie toksyny rozpoczyna się po 
około 2-5 dniach od podania, natomiast pełny efekt jest widoczny po 7-14 dniach 
i utrzymuje się od 3 do 6 miesięcy.

Cena 
1 jednostka  30 zł  

(cena jest uzależniona od ilości podanych jednostek)
 
Przykładowe przedziały:
Poziome zmarszczki czoła – 4-8 jednostek
Lwia bruzda – 12-20 jednostek

Azzalure 
jest to toksyna botulinowa typu A, blokująca przewodzenie bodźców z nerwów 
do mięśni, które odpowiadają za nadmierną ekspresję. Preparat działa miejscowo 
dokładnie w miejscach, w których został podany. Powoduje relaksację mięśni, 
zapobiegając ich skurczowi i nie dopuszczając do tworzenia zmarszczek 
mimicznych. Działanie toksyny jest widoczne po około 2-5 dniach od podania, 
natomiast pełny efekt jest widoczny po 7-14 dniach i utrzymuje się od 3 do 6 
miesięcy.

Cena 
1 jednostka  10 zł  

(cena jest uzależniona od ilości podanych jednostek)
 
Przykładowe przedziały:
Poziome zmarszczki czoła – 10-20 jednostek
Lwia bruzda – 30-50 jednostek
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Okolica oka
– kurze łapki
Botox 
to najdłużej stosowany i najbardziej przebadany na rynku preparat 
wykorzystywany w medycynie estetycznej. Jest to toksyna botulinowa typu 
A wytwarzana przez beztlenową pałeczkę Clostridium botulinum. Toksyna blokuje 
przewodzenie bodźców z nerwów do mięśni twarzy, które są ściśle powiązane 
ze zmarszczkami mimicznymi. Preparat działa miejscowo dokładnie w punktach, 
w których został podany. Powoduje relaksację mięśni, zapobiegając skurczowi 
tych mięśni oraz nie dopuszczając do marszczenia się skóry. Działanie toksyny 
rozpoczyna się po około 2-5 dniach od podania, natomiast pełny efekt jest 
widoczny po 7-14 dniach i utrzymuje się od 3 do 6 miesięcy.

Cena 
1 jednostka  30 zł  

(cena jest uzależniona od ilości podanych jednostek)
 
Przykładowe przedziały:
Kurze łapki 12-24 jednostki

Azzalure 
jest to toksyna botulinowa typu A, blokująca przewodzenie bodźców z nerwów 
do mięśni, które odpowiadają za nadmierną ekspresję. Preparat działa miejscowo 
dokładnie w miejscach, w których został podany. Powoduje relaksację mięśni, 
zapobiegając ich skurczowi oraz nie dopuszcza do marszczenia się skóry. Działanie 
toksyny jest widoczne po około 2-5 dniach od podania, natomiast pełny efekt jest 
widoczny po 7-14 dniach i utrzymuje się od 3 do 6 miesięcy.

Cena 
1 jednostka  10 zł  

(cena jest uzależniona od ilości podanych jednostek)
 
Przykładowe przedziały:
Kurze łapki 30-60 jednostek



6

Okolica oka – drobne 
zmarszczki, wiotkość skóry
Aestetic Dermal RRS Eyes 
to preparat przeznaczony do mezoterapii wymagającej okolicy oka. Główne 
działanie tego preparatu to nawilżenie, poprawa mikrokrążenia, rozjaśnienie skóry, 
wygładzenie drobnych zmarszczek oraz działanie antyoksydacyjne. Polecany jest 
dla każdego, kto ma problemy z okolicą oka. Głównymi składnikami zawartymi 
w preparacie są kwas hialuronowy, antyoksydanty, flawonoidy, saponiny, 
polifenole, peptydy oraz krzem. Zabiegi należy wykonywać w serii: 3 zabiegi 
w odstępie miesięcznym

Cena 250 zł

Teosyal Redensity I 
to bogaty w składniki preparat przeznaczony do mezoterapii zawierający 
wysokiej jakości nieusieciowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego 
o właściwościach głęboko nawilżających oraz wyselekcjonowane komponenty 
wspomagające proces odzyskania prawidłowej gęstości skóry właściwej. Kompleks 
aminokwasów stymuluje wytwarzanie włókien kolagenu i elastyny, a także 
reguluje proces gojenia oraz odbudowy tkanek. Z kolei minerały: cynk i miedź 
biorą udział w procesie syntezy DNA i zwiększają proces powstawania nowych 
komórek. Teosyal Redensity I polecany jest dla skóry wiotkiej, pozbawionej 
blasku, z drobnymi zmarszczkami. Skóra po zabiegu jest wyraźnie wygładzona, 
zagęszczona i odpowiednio nawilżona, dzięki czemu odbija światło i jest pełna 
blasku. Dla osiągnięcia zadowalających efektów zabieg należy przeprowadzić 
w serii 3 zabiegów co 3-4 tygodnie.

Cena 
1 ml 700 zł
3 ml  1200 zł



7

Teosyal Redensity II 
to preparat dedykowany specjalnie dla delikatnej okolicy oka. Problem cieni pod 
oczami dotyczy ponad połowy kobiet, które ukończyły 30 rok życia. Przeważnie 
są one widoczne w wewnętrznych kącikach oczu oraz poniżej dolnej powieki. 
Twarz wygląda na przemęczoną oraz dużo starszą niż jest w rzeczywistości. 
Przyczyny powstawania cieni są różne. Można do nich zaliczyć m.in. zmęczenie, 
słabą mikrocyrkulację, styl życia oraz genetykę. Teosyal Redensity II to preparat 
zawierający delikatnie usieciowany kwas hialuronowy, kompleks odnawiający, 
a także lidokainę dla lepszego komfortu pacjenta. Żel ma niskie właściwości 
higroskopijne, z optymalnie dostosowanymi właściwościami mechanicznymi. 
Wywiera minimalny nacisk na tkanki, tak aby do minimum ograniczyć ryzyko 
powstawania obrzęku. Dodatkowym atutem Redensity II jest to, że umożliwia 
doskonałą kontrolę rozmieszczenia przy ułatwionej technice podawania. Jego 
przeznaczeniem są głównie okolice oka, ale z powodzeniem może być również 
wykorzystywany do usuwania delikatnych zmarszczek.

Cena 1000 zł

Restylane Skinboosters Vital 
to preparat przeznaczony do rewitalizacji skóry z oznakami starzenia oraz 
fotouszkodzeniami. Zawarty w preparacie usieciowany kwas hialuronowy posiada 
silnie higroskopijne właściwości, dzięki czemu zapewnia nawilżenie głębokich 
warstw skóry. Może być z powodzeniem wykorzystywany w okolicy oczu oraz na 
twarzy, szyi, dekolcie i dłoniach. Restylane Skinboosters Vital pozwala osiągnąć 
następujące efekty: odbudowę struktury skóry, wzrost elastyczności skóry, 
wygładzenie drobnych zmarszczek, przywrócenie odpowiedniego poziomu 
nawilżenia skóry, długotrwały efekt rewitalizacji oraz promienny wygląd 
i regenerację skóry dzień po dniu. Dla zapewnienia najlepszych efektów zabieg 
należy wykonać w serii 3 zabiegów co 2-4 tygodnie.

Cena 700 zł
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Juvederm Volbella 
jest to preparat w postaci gładkiego żelu o stężeniu 15 mg kwasu hialuronowego. 
Powstał w oparciu o innowacyjną technologię Vycross, która wykorzystuje niższe 
stężenie kwasu hialuronowego, dzięki czemu obrzęk mogący się pojawić po 
zabiegu jest mniej widoczny i szybciej ustępuje. Volbella jest wypełniaczem, który 
może być stosowany zarówno do wygładzenia niepożądanych lini, zmarszczek, 
fałdów jak i do przywracania utraconej objętości. Można go również stosować do 
delikatnej okolicy oka w celu wypełnienia zapadniętej okolicy podoczodołowej, 
kurzych łapek i rewitalizacji. Volbella podawana jest także w zmarszczki gładziny 
czoła oraz w poziome zmarszczki czoła dając efekt odświeżenia i rozświetlenia 
skóry twarzy. Efekty zabiegu utrzymują się do 12 miesięcy.

Cena 1500 zł

Dermaheal Eyebag Solution 
to preparat, który poprawia mikrokrążenie i stymuluje drenaż redukując dzięki 
temu opuchnięcia pod oczami, tzw. worki oraz zapobiega zastojom limfy. Podanie 
preparatu zapobiega również odkładaniu tłuszczu oraz stymuluje lipolizę usuwając 
poduszeczki pod oczami. Dermaheal Eyebag Solution wygładza zmarszczki, 
uelastycznia, napina, odmładza, rozjaśnia i rozświetla skórę wokół oczu. Głównymi 
składnikami aktywnymi są peptydy biomimetyczne. Jest to idealny preparat, który 
redukuje worki i opuchnięcia oraz zapobiega powstawaniu obrzęków. Zabiegi dla 
osiągnięcia najlepszych efektów należy wykonywać w serii.

Cena 400 zł

Dermaheal Dark Circle Solution 
to preparat, który rozjaśnia, rozświetla i nawilża skórę pod oczami dodając tej 
delikatnej skórze promiennego spojrzenia. Wygładza zmarszczki pod oczami oraz 
zapobiega ich powstawaniu. Dodatkowo zmniejsza syntezę melaniny zapobiegając 
gromadzeniu się nadmiernej ilości barwnika, co hamuje powstawanie cieni pod 
oczami. Kolejnym zadaniem Dark Circle Solution jest zwiększenie syntezy kolagenu 
i elastyny, dzięki czemu skóra staje się bardziej elastyczna. Jest to idealny preparat 
redukujący cienie pod oczami i dający efekt rozjaśnienia.

Cena 400 zł
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Nanopeeling EYE 
to specjalny peeling stworzony z myślą o delikatnej i wrażliwej okolicy oczu. Może 
być również stosowany na wszystkie wrażliwe okolice twarzy i szyi. Nanopeeling 
EYE to połączenie 15% kwasu glikolowego, 15% kwasu mlekowego oraz dwutlenku 
krzemu. Połączenie tych kwasów ma zwiększyć efektywność działania przy 
jednoczesnym zmniejszeniu jego inwazyjności. Głównym zadaniem peelingu jest 
delikatne złuszczanie, regeneracja skóry, redukcja drobnych zmarszczek, blizn 
oraz plam i przebarwień. Peeling jest w formie gęstego hydrożelu, który zapobiega 
skapywaniu, czyniąc zabieg w pełni bezpiecznym. Nanocząsteczki zawarte 
w peelingu umożliwiają kontrolowane i równomierne przenikanie oraz uwalnianie 
składników aktywnych. Dodatkowo nanocząsteczki podczas uwalniania substancji 
czynnych, jednocześnie gromadzą na swojej powierzchni zanieczyszczenia 
i przyczyniają się do bardziej efektywnego złuszczania naskórka. Dla osiągnięcia 
zadowalających efektów zabiegi należy wykonywać w serii 4-6 zabiegów co 15 dni. 

Cena  200 zł
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Bruzdy 
nosowo-wargowe
Juvederm Ultra 3
należy do rodziny wypełniaczy opartych na 24 mg usieciowanym kwasie 
hialuronowym. Dodatkowo w celu zwiększenia komfortu pacjenta podczas 
zabiegu do preparatu został dołożony środek znieczulający w postaci lidokainy. 
Przeznaczony jest do wypełniania średnich oraz głębokich zagłębień skórnych oraz 
do zwiększania objętości ust i podkreślenia konturu warg.

Cena 1200 zł

Juvederm Ultra 4
należy do rodziny wypełniaczy opartych na 24 mg usieciowanym kwasie 
hialuronowym. Dodatkowo w celu zwiększenia komfortu pacjenta podczas 
zabiegu do preparatu został dołożony środek znieczulający w postaci lidokainy. 
Przeznaczony jest do wypełniania głębokich zagłębień skórnych poprzez iniekcję 
w głęboką warstwę skóry oraz do zwiększania objętości kości policzkowych.

Cena 1300 zł

Restylane Defyne 
to następca Emervel Deep. Zawiera wysokiej klasy kwas hialuronowy, stosowany 
do liftingu, ale także wygładzania linii marionetki, fałdów nosowo-wargowych, 
głębokich zmarszczek. Dzięki dodatkowi lidokainy zabieg jest bardziej komfortowy 
dla pacjenta. Preparat podaje się w skórę właściwą oraz górną warstwę podskórną. 
Kwas utrzymuje się w skórze do 12 miesięcy.

Cena 1200 zł
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Restylane Volyme 
jest to następca Emervel Volume. Preparat ten jest dedykowany do poprawy owalu 
twarzy. Przeważnie jest podawany na kości jarzmowe do warstwy podskórnej, aby 
dodać objętości twarzy, i poprzez lifting zmniejszyć bruzdy nosowo-wargowe oraz 
chomiczki. Skóra staje się bardziej napięta, wygładzona i odzyskuje młodzieńczy 
wygląd. Dodatek lidokainy sprawia, że zabieg dla pacjenta jest bardziej 
komfortowy.

Cena 1200 zł
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Utrata objętości twarzy 
/ Wolumetria
Juvederm Voluma
to preparat w postaci żelu zawierający 20 mg kwasu hialuronowego. Polecany 
głównie do przywracania objętości twarzy. Preparat ten, dzięki swoim wyjątkowym 
właściwościom liftingującym, pomaga w szybki i naturalny sposób odzyskać 
utraconą objętość policzków i podbródka zapewniając delikatny efekt liftingu. 
Voluma delikatnie odświeżając jej młodzieńcze kształt policzków, podnosząc 
je i ujędrniając, przywraca utraconą z wiekiem objętość twarzy, odświeżając jej 
młodzieńcze proporcje, wyrównuje linie żuchwy, podkreśla wydatność kości 
policzkowych. Dodatkowym atutem Volumy jest nawilżenie skóry oraz to, iż 
pozwala skórze odzyskać naturalną gęstość i elastyczność. Daje delikatny 
efekt liftingu bez operacji. Juvederm Voluma zawiera również lidocaine czyli 
środek znieczulający, który pozwala zmniejszyć odczucia bólowe podczas 
przeprowadzania zabiegu. Efekt może utrzymywać się do 18 miesięcy.

Cena 1200 zł

Restylane Lyft
to następca Restylane Perlane. Składnikiem Restylane jest stabilizowany kwas 
hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego w postaci krystalicznego, czystego 
żelu. Jest to preparat stosowany głównie do uwydatniania policzków oraz korekcji 
konturów twarzy. Podanie preparatu na kości jarzmowe powoduje wypełnienie 
policzków, uniesienie ich a co za tym idzie, spłycenie bruzd nosowo-wargowych 
i poprawienie owalu twarzy. Dodatek lidokainy sprawia, że zabieg jest mniej 
bolesny i bardziej komfortowy dla pacjenta. 

Cena 1200 zł
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Nici hialuronowe 
jest to metoda modelowania twarzy, mająca na celu poprawienie wyglądu 
twarzy, jej owalu oraz dodanie jej objętości. Nici hialuronowe unoszą tkanki, 
kąciki ust, wypełniają ubytki. Zabieg polega na podaniu wybranego przez lekarza 
i dostosowanego do potrzeb pacjenta wypełniacza długą tępą igłą tzw. kaniulą. 
Po wprowadzeniu kaniuli preparat jest podawany w formie wachlarza tworząc nici, 
które mają unosić i wypełniać zmarszczki.

Cena 
1 ampułkostrzykawka 1500 zł 
2 ampułkostrzykawki 2200 zł 

Nici liftingujące z haczykami 4D – First Lift Barb 4D 
to nowoczesna technika liftingu bez skalpela. Do tej pory haczyki w niciach były 
umieszczone tylko po jednej stronie. W niciach First Lift Barb 4D rozłożone są 
gęsto dookoła nici w dwóch kierunkach, tzw. czterech wymiarach. Nici te są też 
grubsze od tradycyjnych nici PDO, dzięki temu efekt liftingu jest większy. Długości 
nici są dobierane indywidualne do potrzeb pacjenta. Nici są polecane pacjentom 
już od 30 roku życia. Głównymi wskazaniami są: utrata jędrności i napięcia skóry, 
zmiany w owalu twarzy, opadający podbródek. Po przeprowadzonym zabiegu 
można spodziewać się natychmiastowego efektu liftingu, utrzymującego się nawet 
do 1,5 roku.

Cena
1 nić 450 zł
każda następna nić 420 zł

Lifting wolumetryczny 
jest to kompleksowy zabieg dedykowany osobom, które mają problem z utratą 
jędrności i objętości twarzy. Zapadnięte policzki, płaskie skronie, opadające 
„chomiki” , widoczne bruzdy nosowo-wargowe to wszystkie elementy, które 
możemy poprawić podczas jednego zabiegu. Po konsultacji, omówieniu wszystkich 
przeciwwskazań oraz określeniu celu zabiegu, lekarz dobiera odpowiednie 
preparaty i wykonuje zabieg. Podczas zabiegu jest opracowywana górna (skronie), 
środkowa (łuk jarzmowy, bruzdy nosowo-wargowe) oraz dolna część twarzy 
(broda, żuchwa). Dla uzyskania jak najlepszego efektu podczas zabiegu liftingu 
wolumetrycznego zostaną podane od 6 do 8 ampułko strzykawek.

Cena 4500 zł
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Fibryna bogatopłytkowa PRF (plateletrich fibrin) 
to nierozpuszczalne białko, które wytrąca się z osocza podczas krzepnięcia. 
Fibryna jest pozyskiwana z krwi pacjenta, poprzez jej odwirowywanie. Fibryna 
wstrzykiwana w skórę pacjenta powoli koaguluje. Dzięki temu uzyskujemy m.in. 
delikatny efekt wypełnienia tkanek, naturalną sieć w której odbywają się procesy 
naprawcze oraz uwalnianie czynników wzrostu. Różnica pomiędzy fibryną 
a osoczem polega na innej obróbce, a mianowicie na znacznie wolniejszym 
procesie odwirowywania. Kolejną różnicą jest to, że fibryna zawiera dodatkowo 
komórki macierzyste, które regenerują, odmładzają i liftują skórę. Efekt działania 
fibryny jest silniejszy i dłużej się utrzymuje niż w przypadku osocza.

Cena
1 ampułka fibryny 600 zł
2 ampułki fibryny + osocze bogatopłytkowe 1200 zł
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Utrata gęstości twarzy 
/ Mezoterapia
Restylane Skinbooster Vital 
to preparat przeznaczony do rewitalizacji skóry z oznakami starzenia oraz 
fotouszkodzeniami. Zawarty w preparacie usieciowany kwas hialuronowy posiada 
silnie higroskopijne właściwości, dzięki czemu zapewnia nawilżenie skóry. Może 
być z powodzeniem wykorzystywany do zabiegów na twarzy, szyi, dekolcie, 
dłoniach. Restylane Skinboosters Vital pozwala osiągnąć następujące efekty: 
odbudowę struktury skóry, wzrost elastyczności skóry, wygładzenie drobnych 
zmarszczek, przywrócenie odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry, długotrwały 
efekt rewitalizacji oraz promienny wygląd i regenerację skóry dzień po dniu. Dla 
zapewnienia najlepszych efektów zabieg należy wykonać w serii 3 zabiegów co 
2-4 tygodnie.

Cena 700 zł

Teosyal Redensity I 
to bogaty w składniki preparat przeznaczony do mezoterapii zawierający 
wysokiej jakości nieusieciowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego 
o właściwościach głęboko nawilżających oraz wyselekcjonowane komponenty 
wspomagające proces odzyskania prawidłowej gęstości skóry właściwej. Kompleks 
aminokwasów stymuluje wytwarzanie włókien kolagenu i elastyny, a także 
reguluje proces gojenia oraz odbudowy tkanek. Z kolei minerały: cynk i miedź 
biorą udział w procesie syntezy DNA i zwiększają proces powstawania nowych 
komórek. Teosyal Redensity I polecany jest dla skóry wiotkiej, pozbawionej 
blasku, z drobnymi zmarszczkami. Skóra po zabiegu jest wyraźnie wygładzona, 
zagęszczona i odpowiednio nawilżona, dzięki czemu odbija światło i jest pełna 
blasku. Dla osiągnięcia zadowalających efektów zabieg należy przeprowadzić 
w serii 3 zabiegów co 3-4 tygodnie.

Cena
1 ml 700 zł
3 ml 1200 zł
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Neauvia Hydro Deluxe 
to preparat przeznaczony do mezoterapii skóry twarzy, szyi, dekoltu oraz dłoni. 
Jego głównym zadaniem jest dostarczenie substancji aktywnych bezpośrednio 
do skóry a co za tym idzie jej nawilżenie. Dla uzyskania najlepszych efektów 
zabieg należy wykonać w serii 4 zabiegi co 3-4 tygodnie. Hydro Deluxe zawiera 
18 mg/ml kwasu hialuronowego. Dodatkowo do preparatu został dodany 0,01% 
hydrosyapatyt wapnia, który pobudza produkcję kolagenu w skórze, podwyższając 
tym samym skuteczność terapii. Po zakończonej serii skóra będzie bardziej 
napięta, drobne zmarszczki znikną, poprawi się poziom jej nawilżenia oraz gęstość.

Cena 750 zł

Juverderm Volite 
to najnowszy preparat z rodziny Juvederm w postaci żelu oparty o technologię 
Vycross. Preparat zawiera lidokainę w celu zwiększenia komfortu pacjenta podczas 
zabiegu. Volite zapewnia poprawę gładkości skóry, nawilżenie oraz elastyczność. 
Efekt już po jednym zabiegu może utrzymywać się nawet 9 miesięcy. Głównym 
zadaniem Juvederm Volite jest uzyskanie trwałego efektu oraz eliminacja 
konieczności częstego powtarzania zabiegu. Preparat może być podawany w celu 
poprawienia jakości skóry na twarz, szyję, dekolt i dłonie.

Cena 1200 zł

Dermaheal HSR 
to preparat do mezoterapii o działaniu przeciwzmarszkowym, dający efekty 
odmłodzenia, regenerujący i nawilżający. Działa rewitalizująco na suchą skórę, 
odżywia ją oraz wpływa na zwiększenie namnażania komórek. Kompleks peptydów 
biomimetrycznych pobudza i odmładza postarzałą skórę, dzięki temu spłyca 
zmarszczki. Kwas hialuronowy zawarty w preparacie nawilża skórę i zmniejsza 
pory. Produkt polecany jest do rewitalizacji dojrzałej skóry twarzy, szyi i dekoltu. 
Dzięki zawartym 58 składnikom powoduje wygładzenie drobnych zmarszczek 
poprzez stymulację produkcji kolagenu. Nawadnia skórę, pomaga utrzymać 
równowagę i nadaje jej sprężystość. 

Cena 450 zł
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RRS HA Tensor Lift
Jest to preparat przeznaczony do mezoterapii twarzy, szyi i dekoltu. Jego głównym 
działaniem jest regeneracja skóry, poprawa jej napięcia, pobudzenie skóry do 
produkcji kolagenu i elastyny, miękki lifting skóry. Swoje działanie anti–aging 
zawdzięcza aktywnym składnikom zawartym w preparacie. Składniki aktywne to 
11 witamin takich jak A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E, F, kwasy tłuszczowe: olejowy 
oraz linolenowy, 21 aminokwasów, 20 antyoksydantów, 13 mikroelementów, 
2 koenzymy, 11polifenoli, 5 terpenów. Zabiegi dla osiągnięcia najlepszego efektu 
należy wykonywać w serii, 1 zabieg miesięcznie, przez 3 miesiące.

Cena 450 zł

Osocze bogatopłytkowe 
to zabieg całkowicie naturalny, gdyż preparat do zabiegu uzyskiwany jest z krwi 
pacjenta. Osocze jest składnikiem krwi, bogatym w wartości odżywcze, które 
po specjalnej obróbce idealnie nadaje się do odżywiania skóry. Trombocyty 
(płytki krwi) zawarte w osoczu wydzielają ważne dla regeneracji komórek 
czynniki wzrostu, które mają za zadanie stymulować namnażanie i dojrzewanie 
komórek naskórka, pobudzić syntezę macierzy międzykomórkowej, aktywować 
mikrokrążenie, stymulować syntezę DNA oraz pobudzać fibroblasty do produkcji 
kolagenu. Jest to idealny zabieg dla alergików. Głównymi wskazaniami do zabiegu 
są: rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, korekcja zmarszczek, regeneracja 
skóry, nadmierne wypadanie włosów oraz wypełnianie blizn potrądzikowych. 
Zabieg polega na pobraniu krwi od pacjenta, odwirowywaniu jej a następnie 
podaniu gotowego produktu w wybrany obszar zabiegowy. Skóra przed zabiegiem 
jest znieczulana kremem, aby zminimalizować odczucia bólowe. Efekty zabiegu są 
widoczne po dwóch tygodniach, natomiast przebudowa tkanek zaczyna się już po 
48h od zabiegu. Dla uzyskania lepszego efektu zabieg należy wykonywać w serii 
3 zabiegów w odstępach miesięcznych.

Cena
1 amp. 700 zł
2 amp. 1200 zł
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Mikromezoterapia
Jest wykonywana urządzeniem w postaci długopisu służącego do mikronakłuwania 
skóry. Podczas zabiegu wybrany obszar ciała zostaje nakłuty bardzo gęsto 
cienkimi, krótkimi igiełkami przez dermapen, który działa jak mechaniczny 
dziurkacz. Odpowiednio dobrana przez lekarza głębokość nakłuć sprawi, że 
zabieg będzie spełniał swoją rolę. Jego głównym zadaniem jest kontrolowane 
uszkodzenie skóry, a co za tym idzie pobudzenie jej do rozpoczęcia procesów 
samonaprawczych oraz produkcji kolagenu i elastyny. Po wykonaniu nakłuć 
w skórę wmasowywane jest serum dobierane indywidualnie do potrzeb skóry 
pacjenta.

Cena
twarz 400 zł
szyja 300 zł
dekolt 450 zł
twarz + szyja 550 zł
twarz + szyja + dekolt 700 zł
dłonie 300 zł

Nici PDO – First Lift Barb 
to innowacyjne nici do natychmiastowego liftingu z haczykami ułożonymi 
dwukierunkowo. Nici są całkowicie bezpieczne, wchłaniają się do 7 miesięcy, 
natomiast rezultaty pozabiegowe utrzymują się nawet do 2 lat. Nici można 
aplikować na twarzy oraz innych częściach ciała potrzebujących korekty. Zabieg 
jest całkowicie bezpieczny, nie wymaga nacięć oraz nie pozostawia żadnych blizn. 
Specjalna cienka igła pozwala na umieszczenie w niej nici PDO o dużej średnicy, 
dzięki czemu zabieg jest łatwy do wykonania i mało inwazyjny. Haczyki umożliwiają 
osiągnięcie spektakularnego efektu ujędrnienia oraz liftingu. Wprowadzone pod 
skórę pracują niczym mięśnie napinające, podtrzymując tkanki podskórne. Dzięki 
temu, po implantacji zaczynają pełnić funkcję rusztowania dla zwiotczałej skóry, 
a efekt ujędrnienia jest widoczny zaraz po zabiegu.

Cena
1 nić 450 zł
powyżej trzech nici 400 zł za nić
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Laser frakcyjny CO2

To najnowocześniejsza technologia wykorzystywana w walce ze starzeniem 
się skóry, bliznami i rozstępami. Światło lasera frakcyjnego CO2 wnika w głąb 
skóry i jest pochłaniane przez zawartą w komórkach wodę. W wyniku reakcji 
fototermicznej dochodzi do błyskawicznego podgrzania wody w tkance, a potem 
jej odparowania oraz wydzielenia ciepła, które prowadzi do mikrouszkodzeń 
kolagenu i frakcyjnego przerwania ciągłości skóry. Równocześnie uruchamiane są 
procesy naprawcze, które zapoczątkowują proces odnowy uszkodzonych struktur. 
Skóra złuszcza się, zagęszcza i regeneruje. Po zakończeniu procesu gojenia, 
widać wyraźnie wygładzenie skóry, redukcję blizn i zmniejszenie rozstępów. 
Laser frakcyjny działa w oparciu o zjawisko fototermolizy frakcyjnej. Metoda ta 
polega na wytworzeniu w skórze mikroskopijnych, nieprzylegających do siebie 
kolumn mikrouszkodzeń, otoczonych przez obszar żywej, nieuszkodzonej tkanki. 
Urządzenie nie uszkadza zatem skóry w całości, a jedynie ją „dziurkuje”. Dzięki 
temu skóra po zabiegu regeneruje się szybciej, znacznie skraca się czas gojenia 
oraz zmniejsza ryzyko powikłań.

Przebieg zabiegu: oczyszczenie i odkażenie powierzchni zabiegowej + 
opracowanie (miejsce po miejscu) powierzchni zabiegowej laserem frakcyjnym.

Wskazania do zabiegu:
• skóra zwiotczała, pozbawiona elastyczności
• uszkodzona struktura skóry
• blizny (potrądzikowe, pooperacyjne, pooparzeniowe)
• rozstępy
• skóra z przebarwieniami i nierównym kolorytem

Zabieg laserem frakcyjnym można wzbogacić o wmasowanie osocza 
bogatopłytkowego, które zwiększy efekt zabiegu.
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Obszar Cena
Twarz 1100 zł
Twarz + wmasowanie osocza 1300 zł
Twarz + szyja 1500 zł
Twarz + szyja + dekolt część 2000 zł
Twarz + szyja + dekolt całość 2200 zł
Szyja 800 zł
Dekolt częściowy 600 zł
Dekolt całościowy 1000 zł
Dłonie 800 zł
Czoło 450 zł
Policzki 600 zł

Każdy obszar wzbogacony o osocze +200 zł
Rozstępy i blizny ustalane indywidualne w zależności od wielkości obszaru 
zabiegowego
Przy drugim zabiegu na ten sam obszar – rabat 10%
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Usta 
i okolice
Restylane Kysse 
to następna Emervel Lips. Jest to żel polimerowy, jednofazowy, sterylny składający 
się z usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego. 
Stosowany jest głównie do zwiększania objętości i poprawy konturu ust. Kwas 
hialuronowy zawarty w preparacie dodatkowo nawilży tkanki usta i sprawi, że 
problem pękających i spierzchniętych ust zniknie. Efekt Restylane Kysse utrzymuje 
się do 12 miesięcy.

Cena 1200 zł

Juvederm Ultra Smile 
to preparat z kwasem hialuronowym oraz lidokainą przeznaczony do korekty 
ust oraz ich okolic. Zabieg pozwala poprawić kontur, zmniejszyć asymetrię ust, 
uwydatnić zbyt małe usta, nawilżyć je, dodać im objętości. Używa się go także 
do korekty pionowych linii wokół warg (tzw. zmarszczek palacza) i zagłębień 
w kącikach ust. 

Cena 900 zł

Juvederm Volbella
jest to preparat w postaci gładkiego żelu o stężeniu 15 mg kwasu hialuronowego. 
Powstał w oparciu o innowacyjną technologię Vycross, która wykorzystuje niższe 
stężenie kwasu hialuronowego, dzięki czemu obrzęk mogący się pojawić po 
zabiegu jest mniej widoczny i szybciej ustępuje. Volbella jest wypełniaczem, który 
może być stosowany zarówno do wygładzenia niepożądanych linii, zmarszczek, 
zagłębień jak i do przywracania utraconej objętości. Można go również stosować 
do delikatnej okolicy oka w celu wypełnienia zapadniętej okolicy podoczodołowej, 
kurzych łapek i rewitalizacji. Volbella podawana jest także w zmarszczki gładzizny 
oraz w poziome zmarszczki czoła dając efekt odświeżenia i rozświetlenia skóry 
twarzy. Efekty zabiegu utrzymują się do 12 miesięcy.

Cena 1500 zł
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Juvederm Volift
to kolejny wypełniacz z rodziny Juvederm, który powstał w oparciu o technikę 
Vycross, która wykorzystuje niższe stężenie kwasu hialuronowego, dzięki czemu 
obrzęk mogący się pojawić po zabiegu jest mniej widoczny i szybciej ustępuje. 
Występuje w postaci delikatnego żelu. Został opracowany, by odświeżyć wygląd 
twarzy poprzez delikatne wygładzenie głębokich zmarszczek oraz przywrócenie 
naturalnie wyglądającego konturu twarzy, głównie w dolnej jej części.
Przeznaczony jest do zabiegów w okolicy fałdów nosowo-wargowych, kości 
jarzmowych, policzków, ust, brwi, linii żuchwy oraz podbródka. Wygładza, bądź 
zmniejsza zmarszczki i fałdy skóry, nadaje skórze świeższy i promienny wygląd, 
przywraca utraconą objętość policzków i podbródka, zapewniając delikatny efekt 
liftingujący, przywraca owal i objętość twarzy, pozwala zwiększyć objętość ust oraz 
zniwelować opadające kąciki ust i linie marionetki. Jako wielozadaniowy wypełniacz 
doskonale sprawdzi się do rewitalizacji dłoni, dając im naturalny rezultat gładkich 
i nawilżonych.

Cena 1500 zł
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Korekta 
nosa
Juvederm Ultra 4
należy do rodziny wypełniaczy opartych na 24 mg usieciowanym kwasie 
hialuronowym. Dodatkowo w celu zwiększenia komfortu pacjenta podczas 
zabiegu do preparatu został dołożony środek znieczulający w postaci lidokainy. 
Przeznaczony jest do wypełniania głębokich zagłębień poprzez iniekcję w głęboką 
warstwę skóry oraz do zwiększania objętości kości policzkowych. Dzięki swoim 
właściwościom idealnie nadaje się do korekty nosa.

Cena 1300 zł

Restylane Volyme
jest to następca Emervel Volume. Preparat ten jest dedykowany do poprawy owalu 
twarzy. Przeważnie jest podawany na kości jarzmowe do warstwy podskórnej, aby 
dodać objętości twarzy, zmniejszyć bruzdy nosowo – wargowe oraz chomiczki. 
Skóra staje się bardziej napięta, wygładzona i odzyskuje młodzieńczy wygląd. 
Dodatek lidokainy sprawia, że zabieg dla pacjenta jest bardziej komfortowy. Dzięki 
swoim właściwościom idealnie nadaje się do korekty nosa.

Cena 1200 zł
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Redukcja
przebarwień
Cosmelan
jest to zabieg przeznaczony dla osób zmagających się z przebarwieniami, 
ostudą (czyli przebarwieniami pochodzenia hormonalnego), piegami, plamami 
starczymi bądź posłonecznymi. Przebarwienia powstają z powodu nadmiernego 
gromadzenia melaniny w skórze. Cosmelan jest jedną z najsilniej działających 
kuracji wybielających na rynku. Zawiera czynniki rozjaśniające o natychmiastowym 
działaniu. Dodatkowo blokuje produkcję melaniny, która jest odpowiedzialna 
za powstawanie przebarwień. Po zabiegu skóra staje się również bardziej 
napięta. Cosmelan przeznaczony jest dla wszystkich fototypów skóry. Może 
być wykonywany o każdej porze roku.. W gabinecie lekarz po przeprowadzeniu 
wywiadu i wykluczeniu przeciwwskazań, wykonuje demakijaż, odtłuszcza skórę, 
następnie aplikuje maseczkę, którą później pacjent zmywa sam w domu po czasie 
określonym przez lekarza. Po zabiegu skóra może być mocno zaczerwieniona, 
następnie dochodzi do złuszczania. Kolejnym etapem jest kuracja domowa 
kremem Cosmelan 2. Pacjent stosuje krem według ściśle ustalonych zaleceń 
lekarza przez około 3 miesiące. U 99% pacjentów intensywność plam ulega 
redukcji o 95% .

Cena 1700 zł wraz z kuracją domową
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Laser frakcyjny CO2

To najnowocześniejsza technologia wykorzystywana w walce ze starzeniem 
się skóry, bliznami i rozstępami. Światło lasera frakcyjnego CO2 wnika w głąb 
skóry i jest pochłaniane przez zawartą w komórkach wodę. W wyniku reakcji 
fototermicznej dochodzi do błyskawicznego podgrzania wody w tkance, a potem 
jej odparowania oraz wydzielenia ciepła, które prowadzi do mikrouszkodzeń 
kolagenu i frakcyjnego przerwania ciągłości skóry. Równocześnie uruchamiane są 
procesy naprawcze, które zapoczątkowują proces odnowy uszkodzonych struktur. 
Skóra złuszcza się, zagęszcza i regeneruje. Po zakończeniu procesu gojenia, 
widać wyraźnie wygładzenie skóry, redukcję blizn i zmniejszenie rozstępów. 
Laser frakcyjny działa w oparciu o zjawisko fototermolizy frakcyjnej. Metoda ta 
polega na wytworzeniu w skórze mikroskopijnych, nieprzylegających do siebie 
kolumn mikrouszkodzeń, otoczonych przez obszar żywej, nieuszkodzonej tkanki. 
Urządzenie nie uszkadza zatem skóry w całości, a jedynie ją „dziurkuje”. Dzięki 
temu skóra po zabiegu regeneruje się szybciej, znacznie skraca się czas gojenia 
oraz zmniejsza ryzyko powikłań.

Przebieg zabiegu: oczyszczenie i odkażenie powierzchni zabiegowej + 
opracowanie (miejsce po miejscu) powierzchni zabiegowej laserem frakcyjnym.

Wskazania do zabiegu:
• skóra zwiotczała, pozbawiona elastyczności
• uszkodzona struktura skóry
• blizny (potrądzikowe, pooperacyjne, pooparzeniowe)
• rozstępy
• skóra z przebarwieniami i nierównym kolorytem

Zabieg laserem frakcyjnym można wzbogacić o wmasowanie osocza 
bogatopłytkowego, które zwiększy efekt zabiegu.
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Obszar Cena
Twarz 1100 zł
Twarz + wmasowanie osocza 1300 zł
Twarz + szyja 1500 zł
Twarz + szyja + dekolt część 2000 zł
Twarz _ szyja + dekolt całość 2200 zł
Szyja 800 zł
Dekolt częściowy 600 zł
Dekolt całościowy 1000 zł
Dłonie 800 zł
Czoło 450 zł
Policzki 600 zł

Każdy obszar wzbogacony o osocze + 200 zł
Rozstępy i blizny ustalane indywidualne w zależności od wielkości obszaru 
zabiegowego
Przy drugim zabiegu na ten sam obszar – rabat 10%

Jeśli cena zabiegu przekracza Twoje możliwości, w naszym salonie możesz 
skorzystać z finansowania usług medycznych w systemie MediRaty

Yellow Peel
jest to mocny peeling chemiczny, w którego skład wchodzi 14% rezorcyny, 
13% kwasu mlekowego, 5% kwasu salicylowego oraz 0,1% retinolu. Głównym 
wskazaniem do stosowania peelingu jest nadmierna pigmentacja skóry, 
spowodowana zbyt dużą ekspozycją słoneczną, starzenie się skóry wywołane 
przez hormony, blizny potrądzikowe oraz zmarszki. Idealnie nadaje się do skóry 
matowej, odwodnionej, wiotkiej i z nierówną pigmentacją cery.

Cena 400 zł
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Soft lifting –
Stymulacja tkanek 
do produkcji kolagenu
Hydroksyapatyt wapnia – Crystalys
jest to wypełniacz służący do poprawy jakości skóry oraz modelowania 
kształtu twarzy. Jego głównym zadaniem jest odbudowa struktury skóry 
oraz stymulacja fibroblastów do produkcji kolagenu, który odpowiada za 
sprężystość i jędrność skóry. Preparat składa się z drobinek hydroksyapatytu, 
które są zawieszone w żelowym nośniku składającego się głównie z bufora 
fosforanowego gliceryny. Żelowa struktura tworzy się przez dodatek niewielkiej 
ilości karboksymetylocelulozy. Budowa kuleczek sprawia, że łatwo się wpasowują 
w tkanki i nie przemieszczają się. Efekt po zabiegu jest natychmiastowy. 
Miejsca poddane zabiegowi są wypełnione i podniesione, natomiast mikrosfery 
hydroksyapatytu wapnia stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu. Powstały 
kolagen zwiększa objętość w wybranych obszarach twarzy. Zabieg jest stosowany 
przy korekcji policzków, fałdów nosowo– wargowych, żuchwy, podbródka, ubytków 
tkankowych w obrębie twarzy oraz grzbietów rąk. Degradacja hydroksyapatytu 
wapnia jest równoczesna z odkładaniem neokolagenu w miejscu wstrzyknięcia. 
Efekt zabiegu utrzymuje się do dwóch lat od podania preparatu.

Cena 1400 zł
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Linerase – Bioaktywny Atelokolagen
jest to jedyny dostępny obecnie preparat tego typu na rynku. Nie jest to 
wypełniacz ani typowy preparat do mezoterapii. Tworzy nową grupę bioaktywnych 
materiałów. Preparat zawiera atelokolagen typu I, który jest całkowicie 
biodegradowalny i biozgodny. Podanie tego typu kolagenu tworzy idealne 
podłoże do regeneracji tkanki łącznej poprzez zintensyfikowanie produkcji 
kolagenu typu III, odpowiedzialnego za jędrność skóry i zdolność regeneracji. 
Głównym zadaniem atelokolagenu jest pobudzenie fibroblastów i monocytów do 
wytwarzania kolagenu. Przeznaczony jest do regeneracji oraz odbudowy skóry, 
przywrócenia jej elastyczności, jędrności i gęstości, wygładzania zmarszczek, 
redukcji wiotkości skóry. Z powodzeniem można go również stosować jako terapię 
na blizny i rozstępy. Zabieg jest mało inwazyjny i nie wymaga rekonwalescencji. 
Po przygotowaniu preparatu obszar poddawany zabiegowi, jest ostrzykiwany 
w odstępach 1-3cm. Po zabiegu może pojawić się zaczerwienienie skóry, obrzęk, 
tkliwość, które powinny ustąpić do 7 dni. Dla osiągnięcia nalepszych efektów, 
zabiegi należy wykonywać w serii od 2 do 4 w odstępie 14-30 dni, w zależności od 
kondycji skóry. Pierwsze efekty możemy zauważyć po siedmiu dniach, natomiast 
pełnego efektu możemy się spodziewać 4 tygodnie po zakończonej kuracji. 
Utrzymuje się on przez okres 12-18 miesięcy.

Cena
1 zabieg 1200 zł
3 zabiegi 3000 zł
4 zabiegi 3800 zł

Fibryna bogatopłytkowa PRF (plateletrich fibrin)
to nierozpuszczalne białko, które wytrąca się z osocza podczas krzepnięcia. 
Fibryna jest pozyskiwana z krwi pacjenta, poprzez jej odwirowywanie. Fibryna 
wstrzykiwana w skórę pacjenta powoli koaguluje. Dzięki temu uzyskujemy m.in. 
delikatny efekt wypełnienia tkanek, naturalną sieć w której odbywają się procesy 
naprawcze oraz uwalnianie czynników wzrostu. Różnica pomiędzy fibryną 
a osoczem polega na innej obróbce, a mianowicie na znacznie wolniejszym 
procesie odwirowywania. Kolejną różnicą jest to, że fibryna zawiera dodatkowo 
komórki macierzyste, które regenerują, odmładzają i liftują skórę. Efekt działania 
fibryny jest silniejszy i dłużej się utrzymuje niż w przypadku osocza.

Cena
1 ampułka fibryny 600 zł
2 ampułki fibryny + osocze bogatopłytkowe 1200 zł
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Juvederm Volite
to najnowszy preparat z rodziny Juvederm w postaci żelu oparty o technologię 
Vycross. Preparat zawiera lidokainę w celu zwiększenia komfortu pacjenta podczas 
zabiegu. Volite zapewnia poprawę gładkości skóry, nawilżenie oraz elastyczność. 
Efekt już po jednym zabiegu może utrzymywać się nawet 9 miesięcy. Głównym 
zadaniem Juvederm Volite jest uzyskanie trwałego efektu oraz eliminacja 
konieczności częstego powtarzania zabiegu. Preparat może być podawany w celu 
poprawienia skóry na twarz, szyję, dekolt i dłonie.

Cena 1200 zł

Sculptra
jest to preparat na bazie kwasu L-polimlekowego, którego głównym działaniem 
jest stymulacja produkcji kolagenu. Poprawia jakość skóry oraz przywraca 
utraconą objętość twarzy. Sculptra ma za zadanie nie tylko czasowe wypełnienie 
zmarszczek, ale także poprawę struktury skóry i naturalny lifting. Unosi opadające 
partie twarzy, przywraca młody kształt policzkom, wypełnia zmarszczki oraz fałdy 
nosowo-wargowe. Aplikacja preparatu powoduje, że zapadnięte obszary zostają 
wypełnione, a skóra staje się bardziej napięta. Sculptra działa inaczej niż pozostałe 
preparaty stosowane w medycynie estetycznej. Stopniowo poprawia wygląd skóry 
i przywraca jej objętość. Efekt wykonanego zabiegu uwidacznia się w ciągu kilku 
tygodni. Kwas L-polimlekowy stymuluje produkcję kolagenu, regeneruje, liftinguje 
skórę i tworzy w niej rusztowanie. Efekty zabiegu odbierane są przez inne osoby 
jako naturalna, wypoczęta twarz dzięki temu, że Sculptra działa powoli i stopniowo.

Cena 1500 zł
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HIFU MED LIFT
to najnowocześniejszy zabieg na rynku, który jest alternatywą dla operacyjnego 
liftingu twarzy. Nazywany jest bezoperacyjnym liftingiem i ratunkiem dla 
zwiotczałej skóry. Głębokie, zogniskowane działanie ultradźwięków o dużym 
natężeniu nie uszkadza naskórka, a koncentruje się bezpośrednio w głębszych 
warstwach skóry lub w tkance podskórnej. Głowice pozwalają dostarczać strumień 
skoncentrowanej energii o różnej częstotliwości i różnej głębokości działania, 
dobranej w zależności od specyfiki określonego obszaru. Podczas zabiegu 
dochodzi do podgrzania tkanki podskórnej i ogniskowej mikrokoagulacji. Efektem 
tego działania jest lifting skóry. Dodatkowa skoncentrowana energia ultradźwięków 
inicjuje naturalną odpowiedź skóry – produkcję nowego kolagenu. Zabieg na 
głębszych tkankach powoduje redukcję tkanki tłuszczowej.

Wskazania do zabiegu:
• poprawa owalu twarzy
• spłycenie zmarszczek
• wysmuklenie linii żuchwy (redukcja tzw. chomiczków)
• remodeling (czyli przebudowa włókien kolagenowych)
• lifting skóry
• redukcja tkanki tłuszczowej
• redukcja tzw. ,,drugiego podbródka”
• ogólna poprawa jakości skóry

Zabieg urządzeniem HIFU MED LIFT przeciwdziała siłom grawitacji. Poprawia 
owal twarzy, wyostrza kontur, wyraźnie liftinguje skórę. Zabiegi dają efekt 
bezoperacyjnego liftingu czoła, policzków i brzucha. Linia żuchwy staje się 
wyraźniejsza, redukcji ulega zwiotczenie podbródka. Brwi unoszą się, a twarz 
odzyskuje młodszy wygląd. Zabiegami HIFU MED LIFT redukować można lokalne 
otłuszczenia na ciele oraz liftingować skórę po odchudzaniu i ciąży.

Jak wygląda zabieg?
Na oczyszczoną skórę nakładany jest preparat żelowy. Podczas zabiegu pacjent 
odczuwa ciepło. Skóra po zabiegu nie wymaga rekonwalescencji i można po 
nim od razu wrócić do codziennej aktywności. Na skórze może wystąpić jedynie 
łagodny rumień, u niektórych pacjentów może wystąpić także niewielki obrzęk, 
utrzymujący się do kilku dni.
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Obszar Cena
Twarz 3500 zł
Szyja 2500 zł
Dekolt 4000 zł
Twarz + szyja 5000 zł
Twarz + szyja + dekolt 7000 zł
Ramiona 3000 zł
Brzuch częściowy 3000 zł
Brzuch cały 4500 zł
Pośladki 3000 zł
Uda 5000 zł
Kolana 2000 zł

Jeśli cena zabiegu przekracza Twoje możliwości, w naszym salonie możesz 
skorzystać z finansowania usług medycznych w systemie MediRaty
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Odmładzanie dłoni
Restylane Skinboosters Vital to preparat przeznaczony do rewitalizacji skóry 
z oznakami starzenia oraz fotouszkodzeniami. Zawarty w preparacie usieciowany 
kwas hialuronowy posiada silnie higroskopijne właściwości, dzięki czemu zapewnia 
nawilżenie głębokich warstw skóry. Może być z powodzeniem wykorzystywany 
w okolicy oczu oraz na twarzy, szyi, dekolcie i dłoniach. Restylane Skinboosters 
Vital pozwala osiągnąć następujące efekty: odbudowę struktury skóry, 
wzrost elastyczności skóry, wygładzenie drobnych zmarszczek, przywrócenie 
odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry, długotrwały efekt rewitalizacji oraz 
promienny wygląd i regenerację skóry dzień po dniu. Dla zapewnienia najlepszych 
efektów zabieg należy wykonać w serii 3 zabiegów co 2-4 tygodnie.

Cena 700 zł

Hydroksyapatyt wapnia – Crystalys
jest to wypełniacz służący do poprawy jakości skóry oraz modelowania 
kształtu twarzy. Jego głównym zadaniem jest odbudowa struktury skóry 
oraz stymulacja fibroblastów do produkcji kolagenu, który odpowiada za 
sprężystość i jędrność skóry. Preparat składa się z drobinek hydroksyapatytu, 
które są zawieszone w żelowym nośniku składającym się głównie z bufora 
fosforanowego gliceryny. Żelowa struktura tworzy się przez dodatek niewielkiej 
ilości karboksymetylocelulozy. Budowa kuleczek sprawia, że łatwo się wpasowują 
w tkanki i nie przemieszczają się. Efekt po zabiegu jest natychmiastowy. 
Miejsca poddane zabiegowi są wypełnione i podniesione, natomiast mikrosfery 
hydroksyapatytu wapnia stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu. Powstały 
kolagen zwiększa objętość w wybranych obszarach twarzy. Zabieg jest stosowany 
przy korekcji policzków, fałdów nosowo-wargowych, żuchwy, podbródka, ubytków 
tkankowych w obrębie twarzy oraz grzbietów rąk. Degradacja hydroksyapatytu 
wapnia jest równoczesna z odkładaniem neokolagenu w miejscu wstrzyknięcia. 
Efekt zabiegu utrzymuje się do dwóch lat od podania preparatu.

Cena 1400 zł
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Linerase – Bioaktywny Atelokolagen
jest to jedyny dostępny obecnie preparat tego typu na rynku. Nie jest to 
wypełniacz ani typowy preparat do mezoterapii. Tworzy nową grupę bioaktywnych 
materiałów. Preparat zawiera atelokolagen typu I, który jest całkowicie 
biodegradowalny i biozgodny. Podanie tego typu kolagenu tworzy idealne 
podłoże do regeneracji tkanki łącznej poprzez zintensyfikowanie produkcji 
kolagenu typu III, odpowiedzialnego za jędrność skóry i zdolność regeneracji. 
Głównym zadaniem atelokolagenu jest pobudzenie fibroblastów i monocytów do 
wytwarzania kolagenu. Przeznaczony jest do regeneracji oraz odbudowy skóry, 
przywrócenia jej elastyczności, jędrności i gęstości, wygładzania zmarszczek, 
redukcji wiotkości skóry. Z powodzeniem można go również stosować jako terapię 
na blizny i rozstępy. Zabieg jest mało inwazyjny i nie wymaga rekonwalescencji. 
Po przygotowaniu preparatu obszar poddawany zabiegowi, jest ostrzykiwany 
w odstępach 1-3cm. Po zabiegu może pojawić się zaczerwienienie skóry, obrzęk, 
tkliwość, które powinny ustąpić do 7 dni. Dla osiągnięcia nalepszych efektów, 
zabiegi należy wykonywać w serii od 2 do 4 w odstępie 14-30 dni, w zależności od 
kondycji skóry. Pierwsze efekty możemy zauważyć po siedmiu dniach, natomiast 
pełnego efektu możemy się spodziewać 4 tygodnie po zakończonej kuracji. 
Utrzymują się one przez okres 12–18 miesięcy.

Cena
1 zabieg 1200 zł
3 zabiegi 3000 zł
4 zabiegi 3800 zł

Juvederm Volite
to najnowszy preparat z rodziny Juvederm w postaci żelu oparty o technologię 
Vycross. Preparat zawiera lidocainę w celu zwiększenia komfortu pacjenta podczas 
zabiegu. Volite zapewnia poprawę gładkości skóry, nawilżenie oraz elastyczność. 
Efekt już po jednym zabiegu może utrzymywać się nawet 9 miesięcy. Głównym 
zadaniem Juvederm Volite jest uzyskanie trwałego efektu oraz eliminacja 
konieczności częstego powtarzania zabiegu. Preparat może być podawany w celu 
poprawienia skóry na twarz, szyję, dekolt i dłonie.

Cena 1200 zł
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Cellulit 
i ujędrnianie skóry
Revital Celluform
jest to preparat przeznaczony do likwidacji cellulitu. W naturalny sposób na zawsze 
niszczy komórki tłuszczowe. Jego działanie można porównać do łagodnej liposukcji. 
Poprawia mikrokrążenie, przeciwdziała zatrzymywaniu wody oraz odkładaniu 
lokalnym nadmiarom tłuszczu. Pozwala w szybki i nieuciążliwy dla pacjenta sposób 
modelować sylwetkę. Głównymi składnikami Revital Celluform są wyciągi z soi, 
kwas dezoksycholowy, witamina PP i kompozycje minerałów. Rozszerzają naczynia 
krwionośne, poprawiają mikrocyrkulację krwi, hamują zatrzymanie wody oraz 
zwalczają nagromadzone lokalne złogi tłuszczu. Dzięki tym substancjom skóra 
staje się gładka i lepiej dotleniona. Zabiegi wykonywane są metodą mezoterapii. 
Poprawa wyglądu skóry następuje już po pierwszym zabiegu. Dla osiągnięcia 
pełnego efektu, zabiegi należy wykonywać w serii. Najlepsze efekty dają 
systematyczne zabiegi powtarzane co 3-6 tygodni. Revital Celluform znakomicie 
uzupełnia dietę oraz ćwiczenia. Polecany jest dla osób odchudzających się, którym 
pomimo ćwiczeń nie udaje się pozbyć nagromadzonego tłuszczu.

Cena 300 zł

Dermaheal LL
to preparat do mezoterapii pobudzający spalanie tkanki tłuszczowej o działaniu 
wyszczuplającym i antycellulitowym. Dzięki zawartym w składzie czynnikom 
wzrostu oraz białkom biomimetrcznym inicjuje rozpad komórek tłuszczowych 
i likwidację cellulitu. Ma również działanie detoksykujące, wygładzające, napinające, 
poprawia kondycję skóry i wzmacnia jej elastyczność. Może być stosowany na całe 
ciało. Składniki czynne zawarte w preparacie to L-karnityna, fosfatydylocholina czyli 
uwodniona lecytyna oraz peptydy biomimetryczne, które wspomagają spalanie 
i rozbijają tkankę tłuszczową, pobudzają metabolizm mięśni i wygładzają skórę. 
Dla uzyskania zadowalających efektów zabieg należy wykonać w serii ustalonej 
indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Cena 250 zł
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Silorgamine 
to preparat zawierający 5% DMAE ( dwumetyloaminoetanol) oraz 0,5% krzem 
organiczny. Jest polecany do leczenia objawów starzenia się skóry oraz do 
poprawy napięcia skóry. Z powodzeniem może być stosowany na skórze twarzy 
jak i innych partiach ciała, które uległy zwiotczeniu m.in. brzuch, ramiona, nogi. 
Idealnie sprawdza się przy ujędrnianiu skóry biustu. Dla osiągnięcia jak najlepszych 
efektów zabieg należy wykonać w serii: 3 zabiegi co 3-4 tygodnie.

Cena
1 ampułka 200 zł
2 ampułki 250 zł
3 ampułki 350 zł
4 ampułki 440 zł

Aqualyx
jest to roztwór bez fosfatydylocholiny, w którym głównymi, działającymi na 
komórkę tłuszczową substancjami są detergenty (deoksycholan sodu). Substancja 
ta niszczy błonę komórkową i rozpuszcza tłuszcz. Tłuszcz transportowany jest 
do wątroby, rozkładany i wydalany z organizmu przez nerki. W przeciwieństwie 
do stosowanych powszechnie roztworów fosfatydylocholiny preparat Aqualyx 
jest bardziej skuteczny, mniej bolesny, nieinwazyjny oraz szybszy w uzyskaniu 
pożądanego efektu. Agualyx jest dedykowany dla następujących okolic ciała: 
kończyny górne – w okolicy tricepsu, fałdy na plecach (poniżej żeber), brzuch, 
biodra, „bryczesy”, okolica podpośladkowa, wewnętrzna strona ud, wewnętrzna 
strona kolan , podwójny podbródek/modelowanie konturu żuchwy. Zabieg 
można wykonywać u każdego, natomiast najlepsze efekty uzyskuje się u osób 
z prawidłową wagą lub lekką nadwagą z miejscowym nagromadzeniem tłuszczu. 

Cena
1 ampułka 300 zł
2 ampułki 550 zł
3 ampułki 750 zł
4 ampułki 900 zł
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HIFU MED LIFT
to najnowocześniejszy zabieg na rynku, który jest alternatywą dla operacyjnego 
liftingu twarzy. Nazywany jest bezoperacyjnym liftingiem i ratunkiem dla 
zwiotczałej skóry. Głębokie, zogniskowane działanie ultradźwięków o dużym 
natężeniu nie uszkadza naskórka, a koncentruje się bezpośrednio w głębszych 
warstwach skóry lub w tkance podskórnej. Głowice pozwalają dostarczać strumień 
skoncentrowanej energii o różnej częstotliwości i różnej głębokości działania, 
dobranej w zależności od specyfiki określonego obszaru. Podczas zabiegu 
dochodzi do podgrzania tkanki podskórnej i ogniskowej mikrokoagulacji. Efektem 
tego działania jest lifting skóry. Dodatkowa skoncentrowana energia ultradźwięków 
inicjuje naturalną odpowiedź skóry – produkcję nowego kolagenu. Zabieg na 
głębszych tkankach powoduje redukcję tkanki tłuszczowej.

Wskazania do zabiegu:
• poprawa owalu twarzy
• spłycenie zmarszczek
• wysmuklenie linii żuchwy (redukcja tzw. chomiczków)
• remodeling (czyli przebudowa włókien kolagenowych)
• lifting skóry
• redukcja tkanki tłuszczowej
• redukcja tzw. ,,drugiego podbródka”
• ogólna poprawa jakości skóry

Zabieg urządzeniem HIFU MED LIFT przeciwdziała siłom grawitacji. Poprawia 
owal twarzy, wyostrza kontur, wyraźnie liftinguje skórę. Zabiegi dają efekt 
bezoperacyjnego liftingu czoła, policzków i brzucha. Linia żuchwy staje się 
wyraźniejsza, redukcji ulega zwiotczenie podbródka. Brwi unoszą się, a twarz 
odzyskuje młodszy wygląd. Zabiegami HIFU MED LIFT redukować można lokalne 
otłuszczenia na ciele oraz liftingować skórę po odchudzaniu i ciąży.

Jak wygląda zabieg?
Na oczyszczoną skórę nakładany jest preparat żelowy. Podczas zabiegu pacjent 
odczuwa ciepło. Skóra po zabiegu nie wymaga rekonwalescencji i można po 
nim od razu wrócić do codziennej aktywności. Na skórze może wystąpić jedynie 
łagodny rumień, u niektórych pacjentów może wystąpić także niewielki obrzęk, 
utrzymujący się do kilku dni.
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Obszar Cena
Twarz 4500 zł
Szyja 3000 zł
Dekolt 5500 zł
Twarz + szyja 6500 zł
Twarz + szyja + dekolt 9500 zł
Ramiona 4000 zł
Brzuch częściowy 4000 zł
Brzuch cały 6500 zł
Pośladki 4000 zł
Uda 6500 zł

Jeśli cena zabiegu przekracza Twoje możliwości, w naszym salonie możesz 
skorzystać z finansowania usług medycznych w systemie MediRaty
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Usuwanie tłuszczu
Aqualyx jest to roztwór bez fosfatydylocholiny, w którym głównymi, działającymi na 
komórkę tłuszczową substancjami są detergenty (deoksycholan sodu). Substancja 
ta niszczy błonę komórkową i rozpuszcza tłuszcz. Tłuszcz transportowany jest 
do wątroby, rozkładany i wydalany z organizmu przez nerki. W przeciwieństwie 
do stosowanych powszechnie roztworów fosfatydylocholiny preparat Aqualyx 
jest bardziej skuteczny, mniej bolesny, nieinwazyjny oraz szybszy w uzyskaniu 
pożądanego efektu.
Agualyx jest dedykowany dla następujących okolic ciała: kończyny górne – 
w okolicy tricepsu, fałdy na plecach (poniżej żeber), brzuch, biodra, „bryczesy”, 
okolica podpośladkowa, wewnętrzna strona ud, wewnętrzna strona kolan , 
podwójny podbródek/modelowanie konturu żuchwy. Zabieg można wykonywać 
u każdego, natomiast najlepsze efekty uzyskuje się u osób z prawidłową wagą 
lub lekką nadwagą z miejscowym nagromadzeniem tłuszczu. 

Cena
1 ampułka 300 zł
2 ampułki 550 zł
3 ampułki 750 zł
4 ampułki 900 zł
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Wypadanie 
włosów
Dermaheal HL
to preparat przeznaczony do mezoterapii skóry owłosionej głowy. Wzmacnia 
i odbudowywuje cebulki włosowe, dzięki czemu zapobiega wypadaniu włosów. 
Sprawia, że włosy są grubsze i gęściejsze. Włosy i skóra głowy są odżywione 
i nawilżone. Kuracja Dermaheal HL polecana jest zarówno dla kobiet jak i dla 
mężczyzn. Zabiegi dla uzyskania zadowalających efektów przprowadza się w serii 
indywidualnie ustalonej przez lekarza przeważnie co 2 tygodnie. Dermaheal HL to 
bomba odżywcza dla skóry głowy oraz włosów. W swoim składzie zawiera m.in.: 
witaminy, aminokwasy, minerały, koenzymy, kwasy nukleinowe oraz peptydy 
biomimetyczne. 
Głównym zadaniem peptydów jest:
• wzmacnianie włosów i stymulacja cebulek włosowych do produkcji długich 

trzonów włosa
• stymulacja cebulek do odbudowy trzonu włosa
• regeneracja cebulek włosowych
• wspomaganie krążenia w naczyniach skóry głowy

Cena
1 zabieg 250 zł 
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Osocze bogatopłytkowe
to zabieg całkowicie naturalny, gdyż preparat do zabiegu uzyskiwany jest z krwi 
pacjenta. Osocze jest składnikiem krwi, bogatym w wartości odżywcze, które 
po specjalnej obróbce idealnie nadaje się do odżywiania skóry. Trombocyty 
(płytki krwi) zawarte w osoczu wydzielają ważne dla regeneracji komórek 
czynniki wzrostu, które mają za zadanie stymulować namnażanie i dojrzewanie 
komórek naskórka, pobudzić syntezę macierzy międzykomórkowej, aktywować 
mikrokrążenie, stymulować syntezę DNA oraz pobudzać fibroblasty do produkcji 
kolagenu. Jest to idealny zabieg dla alergików. Głównymi wskazaniami do zabiegu 
są: rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, korekcja zmarszczek, regeneracja 
skóry, nadmierne wypadanie włosów oraz wypełnianie blizn potrądzikowych. 
Zabieg polega na pobraniu krwi od pacjenta, odwirowywaniu jej a następnie 
podaniu gotowego produktu w wybrany obszar zabiegowy. Skóra przed zabiegiem 
jest znieczulana kremem, aby zminimalizować odczucia bólowe. Efekty zabiegu są 
widoczne po dwóch tygodniach, natomiast przebudowa tkanek zaczyna się już po 
48h od zabiegu. Dla uzyskania lepszego efektu zabieg należy wykonywać w serii 
3 zabiegów w odstępach miesięcznych.

Cena
1 amp. 700 zł
2 amp. 1200 zł
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Peelingi 
i zabiegi złuszczające
Lacti peel – kwas mlekowy
to peeling medyczny w postaci żelu, którego głównym składnikiem jest kwas 
mlekowy. Kwas ten silnie nawilża, utrzymuje na odpowiednim poziomie ph skóry, 
stymuluje syntezę ceramidów, poprawia funkcje ochronną skóry, rozjaśnia oraz 
hamuje tyrozynazę (enzym biorący udział w pierwszych etapach melanogenezy)

Cena
twarz 160 zł
twarz + szyja 180 zł
twarz + szyja + dekolt 250 zł

Sali peel – kwas salicylowy
to peeling medyczny dedykowany do skóry tłustej i problematycznej. Posiada 
właściwości komedolityczne, seboregulujące, przeciwzapalne, keratolityczne, 
ściągające oraz przeciwdziała rozwijaniu się bakterii powodujących trądzik.

Cena
twarz 150 zł
twarz + szyja 170 zł
twarz + szyja + dekolt 230 zł

Mandelac peel
kwas migdałowy jest to substancja pochodząca z hydrolizy wyciągu z gorzkiego 
migdała. Stosowany jest głównie do: leczenia fotostarzenia, przebarwień, postaci 
zapalnej trądziku. Jest dedykowany dla skóry wrażliwej.

Cena
twarz 150 zł
twarz + szyja 170 zł
twarz + szyja + dekolt 230 zł
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Pyruvic peel – kwas pirogronowy
to peeling medyczny dedykowany głównie do skóry odwodnionej, 
z przebarwieniami i objawami starzenia się. Dzięki swoim właściwościom 
(seboregulacyjne, keratolityczne, przeciwdrobnoustrojowe) idealnie nadaje się 
do leczenia trądziku w każdej jego postaci. Stymuluje syntezę elastyny i kolagenu.

Cena
twarz 160 zł
twarz + szyja 180 zł
twarz + szyja + dekolt 250 zł

Azelac peel – kwas azelainowy
to peeling medyczny dedykowany skórze z trądzikiem różowatym, zapaleniem 
mieszków włosowych oraz przebarwieniami, jak również dla skór wrażliwych na 
inne peelingi chemiczne. Kwas azelainowy charakteryzuje się właściwościami 
seboregulacyjnymi, normalizuje proces keratynizacji, działa bakteriostatycznie, 
hamuje tworzenie reaktywnych form tlenu oraz reguluje pigmentację skóry.

Cena
twarz 160 zł
twarz + szyja 180 zł
twarz + szyja + dekolt 250 zł

Ferulac peel – kwas ferulowy
to peeling medyczny charakteryzujący się właściwościami antyoksydacyjnymi. 
Stosowany jest głównie przy fotostarzeniu, melasmie, przebarwieniach 
posłonecznych. Chroni skórę przed wolnymi rodnikami i promieniowaniem 
UVA i UVB tym samym minimalizuje uszkodzenia wywoływane przez promienie 
słoneczne. Kontroluje aktywność tyrozynazy, rozjaśnia przebarwienia oraz 
zapobiega ich powstawaniu.

Cena
twarz 160 zł
twarz + szyja 180 zł
twarz + szyja + dekolt 250 zł
dodatek do peelingu odpowiednio +30 zł / +50 zł / +70 zł



43

Retix C
to zabieg z 4% stabilizowanym retinolem, witaminą C i koktajlem antyoksydantów. 
Stabilizowanie retinolu sprawia, że podrażnienie po zabiegu jest mniejsze. Zabieg 
ma właściwości silnie odmładzające, zagęszczające, nawilżające, rozświetlające, 
regeneracyjne i wygładzające. Zabieg zaczyna się od demakijażu, następnie 
wykonywana jest mikrodermabrazja lub peeling kawitacyjny, aplikacja serum 
i maski, którą pacjent sam zmywa w domu po około 6h. Ze względu na 
silne działanie witaminy A zabiegu nie należy wykonywać w okresie dużego 
nasłonecznienia.

Cena 250 zł

Time Peel – peeling glikolowy
to peeling, w którego skład wchodzi kwas glikolowy o stężeniu 50% oraz 
glukonalakton. Głównymi wskazaniami do zabiegu są zmarszczki, utrata jędrności 
i elastyczności skóry oraz oznaki starzenia się. Po zabiegu skóra jest rozświetlona, 
ma młodszy i promienny wygląd, jest jędrna i wygładzona. Dla osiągnięcia 
optymalnych efektów zabiegi należy wykonywać w serii w zależności od potrzeb 
skóry od 4 do 6 zabiegów co 2 tygodnie.

Cena
twarz 230 zł
twarz + szyja 260 zł
twarz + szyja + dekolt 320 zł

Leczenie nadpotliwości
Toksyna botulinowa typu A wytwarzana przez beztlenową pałeczkę Clostridium 
botulinum. Toksyna blokuje przewodzenie bodźców z nerwów do gruczołów 
potowych. Preparat działa miejscowo dokładnie w miejscach, w których został 
podany. Powoduje zmniejszenie wydzielania potu. Działanie toksyny jest widoczne 
po koło 2-5 dniach od podania, natomiast pełny efekt uzyskuje się do 6 miesięcy. 
Z powodzeniem od wielu lat jest stosowany w leczeniu nadpotliwości dłoni, stóp 
i pach.

Cena
pachy 1700 zł
dłonie 1700 zł
stopy 1800 zł
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Leczenie bruksizmu – relaksacja żwaczy 
– bruksizm to schorzenie, które dopada coraz większą ilość osób. Objawia się 
patologicznym zaciskaniem zębów oraz zgrzytaniem nimi podczas snu. Bruksizm 
może nieść za sobą poważne konsekwencje takie jak uszkodzenie zębów, zmiany 
w obrębie żuchwy, przewlekły wzrost napięcia mięśniowego oraz bóle głowy. 
Oprócz szyny, która będzie chronić zęby można zastosować terapię toksyną 
botulinową, która pomoże w relaksacji mięśni, a tym samym zlikwiduje problem. 
Botox to najdłużej stosowany i najbardziej przebadany na rynku preparat 
wykorzystywany w medycynie estetycznej. Jest to toksyna botulinowa typu 
A wytwarzana przez beztlenową pałeczkę Clostridium botulinum. Toksyna blokuje 
przewodzenie bodźców z nerwów do mięśni twarzy. Preparat działa miejscowo 
dokładnie w miejscach, w których został podany. Zapobiega skurczowi mięśni. 
Działanie toksyny jest widoczne po około 2–5 dniach od podania, natomiast pełny 
efekt jest widoczny po 7–14 dniach i utrzymuje się od 3 do 6 miesięcy.

Cena 800 zł

Leczenie migreny
– migrena to nie tylko uporczywy ból głowy, który uniemożliwia normalną 
egzystencję, ale również inne objawy jej towarzyszące. Można ją leczyć na różne 
sposoby. Jednym z nich jest podanie toksyny botulinowej do wybranych partii 
mięśni, które poprzez ich blokowanie się rozluźniają. Odpowiednie dawki toksyny 
podane w mięśnie głowy i szyi zapobiegają występowaniu migreny. Terapia ta nie 
całkiem wyeliminuje migreny, ale w znacznym stopniu ograniczy ich występowanie. 
Efekt utrzymuje się od 4 do 6 miesięcy.

Cena 1500 zł

Badanie USG doppler kończyn dolnych 
to jedno z podstawowych badań wykonywanych w diagnostyce przewlekłej 
niewydolności żylnej. W precyzyjny sposób lokalizuje patologie układu żylnego. 
Głównym jego zadaniem jest opis budowy naczyń żylnych, wykrywanie zmian 
patologicznych i zakrzepicy, ocenianie wydolności żył powierzchniowych 
i głębokich a także pozwala na określenie przyczyny i stopnia zaawansowania 
choroby żylnej. Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne, jak również nie wymaga od 
Pacjenta żadnych przygotowań. 

Cena
USG z konsultacją 180 zł
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Skleroterapia – usuwanie pajączków
Leczenie polega na iniekcji substancji wywołującej stan zapalny do światła 
zmienionych chorobowo naczynek co doprowadza do obrzęku śródbłonka, 
zwężenia i stopniowego zwłóknienia naczynia. Metoda ta pozwala na skuteczne 
i trwałe pozbycie się teleangiektazji. 

Cena
1 noga 400 zł
ta sama noga drugi raz 300 zł
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Dermatologia
Konsultacja dermatologiczna
podczas wizyty lekarz dermatolog dokładnie zdiagnozuje problem, postara 
się znaleźć jego przyczynę oraz zaleci odpowiednie leczenie. Zajmujemy się 
między innymi: dermatozami przewlekłymi (trądzik zwykły, różowaty, łuszczyca), 
dermatozami zapalnymi, grzybicami, problemem wypadania włosów.

Cena
wizyta 100 zł

Dermatoskopia – badanie znamion
to badanie przeprowadzane przez dermatologa przy użyciu dermatoskopu. 
Podczas badania lekarz ogląda znamiona barwnikowe tzw. pieprzyki w celu 
wykluczenia bądź wykrycia czerniaka. Badanie jest całkowicie bezbolesne 
i nieinwazyjne. Jest polecane dla każdego i w każdym wieku.

Cena
do 5 znamion 120 zł
całego ciała 200 zł

Usuwanie łagodnych zmian skórnych
Z wiekiem, pod wpływem słońca, infekcji wirusowych na naszej skórze przybywa 
zmian takich jak włókniaki, brodawki łojotokowe, brodawki wirusowe, kępki 
żółte. Zmiany te nie są groźne dla naszego życia i zdrowia, jednak często 
przeszkadzają ponieważ wyglądają nieestetycznie, zahaczają o biżuterię czy 
bieliznę, podkrwawiają. Zmiany tego typu można usuwać szybko i małoinwazyjnie, 
np. za pomocą lasera. 

Cena
1 znamię 300 zł
2 znamiona 500 zł
3 znamiona 600 zł
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Badanie histopatologiczne
jest to badanie, w którym oddaje się do analizy usunięte znamię barwnikowe 
w celu wykluczenia czerniaka.

Cena 50 zł



Podmokła

Jugowicka

Herberta

M
arcika

Armatury

Witosa

Za
ko
pi
ań
sk
a

Centrum Handlowe
Zakopianka

ul. Józefa Marcika 12, Kraków
godziny otwarcia: pn-pt 8-21, so 8-15

tel. 533 340 785, 533 340 775, e-mail: krakowmarcika@yasumi.pl
www.krakowmarcika.yasumi.pl


