Hyalulal Electri -1,5 ml

500

Aquashine BTX- 2 ml

600

Aquashine BR- 2 ml

600

Restylane Skinbooster 1 ml

600

Juvederm Hydrate1 ml

600

Neauvia Hydro Deluxe 1 ml

350

Neauvia Hydro Deluxe 2,5 ml

500

Modelowanie ust: konturowanie górnej i dolnej wargi, powiększanie, intensywne nawilżanie ust.
Cena uzależniona jest
ZABIEG

CENA ZA 1 ML

wypełnienie/konturowanie ust

600-700

wypełnienie/konturowanie ust 0.55ml Juvederm 500

Wolumetria- modelowanie twarzy: likwidacja zmarszczek i bruzd w okolicy twarzy za pomocą
wysoko usieciowanego kwasu hialuronowego HA lub dodanie objętości za pomocą stymulatora
tkanek- hydroksyapatytu wapnia CaHA
OKOLICA

CENA ZA 1 ML HA / 1 ml CaHA

zmarszczki okolicy oka” kurze łapki”

500

bruzdy nosowo-wargowe

600-750

opadające kąciki ust” linie marionetki”

500-700

zmarszczki nad górną wargą „ pin-kod”

500-700

poliki

700/800

broda

700/800

dolina łez

800

Usuwanie zmarszczek dynamicznych: „botoks” unieruchomienie danego mięśnia twarzy, twarz
wygląda na młodszą mimo upływu czasu. Zabieg jest subtelny i nie daje efektu przerysowanej,
sztucznej twarzy. Dla osób w wieku od 23-60 r.ż.
ZABIEG

CENA ZA 1 OBSZAR

czoło

350

zmarszczki pomiędzy brwiami „lwia
zmarszczka”

350

okolice oka „kurze łapki”

350

3 obszary

990

Bioremodeling/ Redermalizacja
Zabieg PROFHILO: molekuła młodości, uruchamia produkcję elastyny i kolagenu typu
I,II,IV,VII,wygładza zmarszczki, liftinguje skórę,wysmukla rysy twarzy,nadaje skórze
wolumetryczny efekt. (tzw. soft wolumetria kości policzkowych, żuchwy i brody)
Zabieg LINERASE: preparat silnie stymulujący powstawanie kolagenu typu III, który odpowiada
za młodzieńczą sprężystość skóry, liftinguje, regeneruje skórę,wygładza blizny potrądzikowe,
rozstępy i poprawia elastyczność.
Zabieg XELA REDERM: preparat silnie regenerujący, wpływający na metabolizm komórkowy.
Stosowany do prewencji starzenia się skóry, silnie stymulujący, napinający, wyrównujący koloryt i
niwelujący hiperpigmentacje.
Zabieg SUNEKOS: Przywraca młodzieńcze, naturalne cechy poprzez poprawę utraty objętości twarzy,

redukcję zmarszczek i nawilżenie skóry. Chroniona patentem formuła zawiera kwas hialuronowy i kombinację
aminokwasów, prekursorów kolagenu i elastyny.
Zabieg PROSTOLANE: to najnowocześniejszy preparat peptydowy, zarejestrowany jako wyrób
medyczny, do redukcji miejscowego nagromadzenia tkanki tłuszczowej poprzez redukcję lipidów w
komórkach tłuszczowych ( Prostrolane InnerB), do terapii przebarwień ( Inner Blanc), redukujący

worki pod oczami (Inner BSE), zagęszczający skórę i wygładzający zmarszczki (Natural B).
ZABIEG

CENA ZA 1 ZABIEG

PROFHILO- (2 ml) 5 punktów na twarzy

900

LINERASE- twarz, szyja, dekolt (kolagen) +
maska

900

XELA REDERM 2,2% (bursztynian + kwas
hialuronowy)

700

SUNEKOS (kwas hialuronowy + aminokwasy)

800

PROSTOLANE (peptydy)

600-700

Karboksyterapia: odmładzanie skóry za pomocą dwutlenku węgla. Jest to zabieg
innowacyjny i bardzo skuteczny. Przez specjalistów uznawany za prawdziwy przełom w
obszarze kosmetologii estetycznej, stanowi idealną alternatywę w walce z niedoskonałościami
skóry. Jest to najskuteczniejszy na świecie zabieg przeciw cellulitowi. Pomaga również w
walce z wiotkością skóry, rozstępami, cieniami pod oczami czy niechcianymi cm w obwodach.
ZABIEG

CENA ZA 1 ZABIEG

cienie pod oczami

80

oczy

120

oczy-lifting powieki górnej

80

podbródek

100

szyja

120

twarz

150

dekolt

120

twarz, szyja

180

twarz, szyja, dekolt

220

dłonie

100

ramiona-pelikany

150

łokcie

100

skóra głowy

150

blizny

od 120

kolana

100

pośladki

150

uda/łydki

150

brzuch

170

brzuch/uda/boczki

300

Osocze bogatopłytkowe/ Fibryna: Poprawa stanu zdrowia skóry i jej przebudowa skóry na
poziomie histopatologicznym. Zwiększenie ilości kolagenu i elastyny, przywracanie prawidłowej
proporcji pomiędzy różnymi typami kolagenu. Osocze nadaje zdrowy, wypoczęty wygląd twarzy.
Uzyskanie lepszej odporności skóry na odwodnienie, przebarwienie, tworzenie się zmarszczek.
Leczenie blizn, rozstępów i uszkodzeń skóry (zmiany potrądzikowe, po zabiegach chirurgicznych
oraz przyspieszenie gojenia po zabiegach medycyny estetycznej). Leczenie łysienia – również
androgenowego u mężczyzn.

ZABIEG

CENA ZA 1 ZABIEG

1 OBSZAR OSOCZEM

650

1 OBSZAR FIBRYNĄ

500

1 OBSZAR OSOCZE+FIBRYNA

800

Lipoliza iniekcyjna:usuwanie komórek tłuszczowych za pomocą substancji doprowadzających do
metabolizmu komórki tłuszczowej -jako zabieg wspomagający odchudzanie, utrata miejscowo
nagromadzonej tkanki tłuszczowej, utrata cellulitu, poprawa jędrności skóry
OKOLICA

CENA ZA 1 ZABIEG

CENA ZA 3 ZABIEGI

podbródek

320

850

kark

350

900

pachy

400

1000

ramiona

400

1000

brzuch

400

1000

brzuch- boczki

400

1000

pośladki

400

1000

uda- okolica wewnętrzna i
zewnętrzna

400

1000

okolica kolan

350

900

Nici PDO: lifting skóry, wygładzenie rysów twarzy, rewitalizacja skóry poprzez stymulację
produkcji kolagenu, ujędrnienie skóry twarzy, szyi, dekoltu. Długotrwały efekt ( nawet 2 lata )
ZABIEG

CENA

cena za 10 nici mono, screw, tornado, duplex

Od 400*

cena za 1 nić COG
300*
Ilość nici, rodaj oraz cena ustalana jest z klientem na konsultacjach lub przed wykonaniem zabiegu*
Peelingi chemiczne:
PQ-Age – tzw. peeling księżniczki. Peeling silnie napinający, liftingujący, rozjaśniający i
niwelujący drobne zmarszczki. Wykonany bez użycia dermapena nie powoduje podrażnien i
złuszczenia. Jest idealnym zabiegiem bankietowym, może być wykonywany również latem.
ZABIEG

CENA ZA 1 ZABIEG- 1 OBSZAR

peeling PQAge Evolution- TCA, kw. kojowy,
kw. migdałowy, koenzym Q10

250

peeling PQAge Evolution + dermapen

350

PRX-T 33- TCA, kw. kojowy- biorewitalizacja
bez igieł

300

PRX-T 33 + dermapen

400

Kwasy średniej mocy – 1 rodzaj (np.
azelainowy, mlekowy, laktobionowy,
szikimowy, ferulowy, GABA itd.)

150

Kwas średniej mocy – 2 rodzaje

170

Kwas, 3 rodzaje

190

kwas TCA- trójchlorooctowy( głęboko
złuszczający), wysokostężony

250

Kwas mlekowy 45%, 80% wysokostężony

200

Kwas pirogronowy 45% wysokostężo

230

Retix C – Xylogic (złuszczający) retinol 4% +
witamina C

220

Yellow Peel (3 warstwy)

350

Neostrata Retinol Peel
300
 Cena za serię zabiegów ustalana jest indywidualnie
 W cenie zabiegu– peelingi, maski, sonoforeza z LED, mikrodermabrazja, kawitacja itp.
 Cena promocyjna za profesjonalny krem z filtrem UV 50 ml Dives med 50 ml – 75 zł
(informacja o chęci zakupu musi być podana wcześniej)
Konsultacja trychologiczna: diagnoza i terapia wypadania włosów, łysienia, łupieżu, łojotoku.

Trichoskan to praca z kamerą wyspecjalizowaną w badaniu skóry głowy pod dużym
powiększeniem pozwala zdiagnozować i dostosować terapię.
ZABIEG

CENA

CENA ZA PAKIET

konsultacja trychologiczna

80

prądy Darsonvala

50

100 ZA 3 zabiegi

zabieg trychologiczny :
konsultacja, peeling skóry
głowy, mezoterapia igłowa

300/400

800- za 3 zabiegi,
1000- za 4 zabiegi

Dr Cyj- terapia peptydowa

550

2000 za 4 zabiegi

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Zabiegi pielęgnacyjne:
ZABIEG

CENA

Zabieg Ultra Nawilżania wyciągiem ze śluzu i
ikry ślimaka Bijo- twarz

180

Zabieg Ultra Nawilżania wyciągiem ze śluzu i
ikry ślimaka Bijo- twarz, szyja ,dekolt

220

Zabieg Moisture Harmony z kwasem
azjatykowym- twarz, szyja, dekolt

200

Zabieg Ekskluzywny Przeciwzmarszczkowy z
koloidalnym złotem- pielęgnacja paryska
Murier- twarz

180

Zabieg Ekskluzywny Przeciwzmarszczkowy z
koloidalnym złotem- pielęgnacja paryska
Murier- twarz, szyja, dekolt

220

Zabieg Siła Regeneracji Afrodita170
mikrodermabrazja diamentowa, serum sonoforezą, masaż, maska algowa, krem – twarz
Zabieg Siła Regeneracji Afrodita210
mikrodermabrazja diamentowa, serum sonoforezą, masaż, maska algowa, krem – twarz,
szyja, dekolt
Zabieg Łagodząco-Uspokajający- cera
naczyniowa i wrażliwa,peeling
kawitacyjny/peeling enzymatyczny, serummezoterapia bezigłowa, masaż, maska algowa,
krem- twarz

170

Zabieg Łagodząco-Uspokajający- cera
naczyniowa i wrażliwa,peeling
kawitacyjny/peeling enzymatyczny, serum-

220

mezoterapia bezigłowa, masaż, maska algowa,
krem- twarz, szyja, dekolt
Zabieg Jean D'Estrees Prevention*- twarz

180

Zabieg Jean D'Estrees Prevention- twarz, szyja,
dekolt

220

Zabieg Panna Młoda*

180

Zabieg przeciwtrądzikowy Acne**

170

Oxybrazja i tlenoterapia + pielęgnacja

170

Zabieg dla MAM Bijo- brzuch lub biust

200

Zabieg dla MAM Bijo- biust i brzuch

250

Zabieg ESTGEN – preparaty inżynierii
tkankowej

250

Zabieg ESTGEN z mezoterapią mikroigłową
(dermapen)

350

Zabieg ESTGEN + peeling kwasowy

350

Oczyszczanie wodorowe

200-250

Rytuał regenerująco-liftingujący z prawdziwymi 250,00 zł
algami Laminaria (cała roślina) „Face wrap”,
„De Lux” lub „Seaweed”
Twojego zabiegu nie ma w ofercie? Skonsultuj się z nami – jeśli zabieg jest skuteczny i
bezpieczny, możemy wprowadzić go do oferty.
Marka Bijo – zaw. od 40-95% czystego śluzu ślimaka pochodzenia polskiego
Zabieg ESTGEN – skuteczna terapia w walce z trądzikiem, w połączeniu z dermapenem
stanowi świetne narzędzie do niwelowania świeżych blizn oraz zagęszczania skóry.
Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne poza Bijo oraz ESTGEN są wykonywane na preparatach
wegańskich.
Zabieg Acne – opiera się na ziołowej kuracji zawierającymi znaczne ilości olejków eterycznych
Zabieg Prevention – zabieg przeciwzmarszczkowy o zimowo-orientalnej nucie zapachowej.

