DR KONRAD LEWANDOWSKI - LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Konsultacja lekarza medycyny estetyczna 100 pln
Wizyta kontrolna po zabiegu bezpłatnie
Konsultacja kosmetologiczna bezpłatnie
Toksyna botulinowa (Azzalure)
Zmarszczki poprzeczne czoła 400 pln
Zmarszczki międzybrwiowe - „lwie” 400 pln
Zmarszczki okolicy oczu - „kurze łapki” 400 pln
Zmarszczki dolnej powieki - 400 pln
Zmarszczki nosowo - wargowe 400 pln
Zmarszczki wargi górnej - „palacza” 400 pln
Zmarszczki marionetkowe 400 pln
Opadnięty kącik ust 400 pln
Uśmiech dziąsłowy 500 pln
Bruksim/żwacze 900 pln
Nadpotliwość pach/dłoni/stóp 1000 pln
2 obszary 750 pln
3 obszary 1100 pln
Zmarszczki podłużne/poprzeczne szyi - cena do uzgodnienia
MicroBotox (Mezobotox) 800 pln
Kwas hialuronowy - wypełniacz (Neauvia)
Neauvia RHEOLOGY (obszary: dolina łez, drobne zmarszczki, wypełnianie bruzd nosowowargowych, powiększanie ust, redukcja blizn po trądziku) 800 pln/amp
Neauvia INTENSE (obszary: wypełnianie bruzd nosowo-wargowych, lifting konturów twarzy,
modelowanie podbródka, modelowanie nosa, modelowanie policzków) 800 pln/amp
Neauvia STIMULATE(obszary: wypełnianie bruzd nosowo-wargowych, redukcja blizn po trądziku,
lifting konturów twarzy, modelowanie podbródka, modelowanie policzków) 900 pln/amp
Neauvia INTENSE LIPS (obszar: usta) 800 pln
Neauvia FLUX (obszary: bruzdy nosowo-wargowe, zmarszczki marionetkowe, policzki) 900 pln/
amp

PRX - T33 PEEL (33% TCA - kwas trójchlorooctowy, 5% kwas kojowy oraz nadtlenek
wodoru)
Twarz 1 zabieg 250 pln
Twarz do zabiegów z oferty 1 zabieg 200 pln
Twarz, Szyja 1 zabieg 300 pln
Twarz, Szyja, Dekolt 1 zabieg 400 pln
Inne okolice np. dłonie, melasma, biust, rozstępy - cena do uzgodnienia
Mezoterapia igłowa
Neauvia ORGANIC HYDRO DELUXE amp. 5 ml 700 pln
SKIN - B (profilaktyka i stymulacja funkcji skóry) amp. 2,5 ml 300 pln
SKIN - R (poprawa napięcia wiotkiej skóry) amp. 2,5 ml 300 pln
SKIN - OX (intensywna ochrona przeciwutleniająca) amp. 2,5 ml 300 pln
NEWEST (HA + PN: zmarszczki twarzy i szyi, bruzdy, korekcja doliny łez, nierówny koloryt) amp. 2
ml 550 pln
PLINEST (pierwsze zmarszczki i bruzdy 35+, rozstępy i blizny) amp. 2 ml 550 pln
PLINEST FAST (wiotkość skóry u młodych pacjentów, starzenie się okolicy oka, skóra głowy) amp.
2 ml 550 pln
PLINEST BODY (wiotkość i rozstępy skóry na brzuchu, piersiach, kolanach, udach i ramionach,
łysienie) amp. 4 ml - cena do uzgodnienia w zależności od okolicy i ilości preparatu
Alidya (redukcja cellulitu) - 300 pln 10 ml amp.
DR CYJ HAIR FILLER - 600 pln 1 ml amp.
DERMAHEAL HSR (regeneracja, antiaging) - 300 pln 2,5 ml amp.
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DERMAHEAL HL (przeciwdziała wypadaniu włosów) - 300 pln 2,5 ml amp.
DERMAHEAL LL (lipoliza) - 200 pln 2,5 ml amp.
DERMAHEAL SR (regeneracja) - 200 pln 2,5 ml amp.
DERMAHEAL SB (przebarwienia) - 200 pln 2,5 ml amp.
DERMAHEAL DARK CIRCLE (redukcja cieni pod oczami) - 300 pln 1,5 ml amp.
DERMAHEAL EYE BAG SOLUTION (redukcja worków pod oczami) - 300 pln 1,5 ml amp.
AQUASHINE (regeneracja, poprawa elastyczności, nawilżenie) - 550 pln 2 ml amp.
AQUASHINE BTX (odbudowa, rozluźnienie mięśni w skórze, korekta przebarwień) - 650 pln 2 ml
amp.
AQUASHINE BR (regeneracja, rozjaśnienie, nawilżenie) - 550 pln 2 ml amp.
Nici liftingujące
Cena ustala indywidualnie podczas bezpłatnej konsultacji w zależności od ilości planowanego
zużycia nici.
- nici z haczykami na kaniulach przykładowo do liftingu policzków około 500 -1000 zł
- nici do łuków brwiowych na kaniulach 300 - 600 zł
- nici rewitalizujące ok 100zł szt.
Skleroterapia
Cena ustalana w zależności od wielkości naczynia żylnego - od 300 do 600 pln
Lipoliza
- Aqualyx
1 amp. - 400 pln
2 amp. - 600 pln
3 amp. - 750 pln
4 amp. - 950 pln
5 amp. - 1100 pln
- Kriolipoliza LipoCRYO (pojedyńczy zabieg polega na centralnym np. brzuch lub obustronnym
np. uda, biodra, bryczesy, ramiona, łydki przyłożeniu głowicy po 45 min na każdą stronę wszystkie przyłożenia wykonywane są podczas jednej sesji zabiegowej)
1 przyłożenie głowicy 45 min - 200 pln
2 przyłożenia głowicy 90 min - 360 pln
3 przyłożenia głowicy 135 min - 510 pln
4 przyłożenia głowicy 180 min - 640 pln
każde następne przyłożenie głowicy + 45 min - 100 pln
Laseroterapia
- Light Sheer Laser - depilacja
Mała strefa
Pachy - 100 pln
Górna warga - 100 pln
Broda - 100 pln
Kresa biała - 100 pln
Brodawki - 100 pln
Stopy - 100 pln
Dłonie - 100 pln
Duża strefa
Bikini - 200 pln
Uda - 200 pln
Łydki - 200 pln
Pośladki - 200 pln
Brzuch - 200 pln
Kark / szyja - 200 pln
Plecy cz. górna (barki) - 200 pln
Plecy cz. dolna (lędźwia) - 200 pln
Przedramiona - 200 pln
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Ramiona - 200 pln
Klatka piersiowa / tors - 200 pln
Całe ciało - 900 pln
Pakiety:
Łydki + bikini + pachy - 450 pln
Uda + bikini + pachy - 450 pln
Całe nogi + bikini - 500 pln
Całe nogi + bikini + pachy - 600 pln

- Laser Varilite (laserowe zamykanie naczyń)
Pojedyńcza zmiana 50 - 150 pln
Czoło 200 - 250 pln
Nos 150 - 250 pln
Broda 100 - 200 pln
Policzki 250 - 350 pln
Twarz 400 - 500 pln
Dekolt 200 - 400 pln
Pozostałe okolice - cena ustalana indywidualnie podczas bezpłatnej konsultacji

- MedART Frx
Broda - 300 pln
Czoło - 500 pln
Dekolt - 1000 pln
Grzbiety rąk - 500 pln
Nos - 200 pln
Okolica oczu - 500 pln
Okolica ust - 500 pln
Policzki - 700 pln
Szyja - 1000 pln
Twarz - 1400 pln
Twarz + szyja - 2000 pln
Twarz + szyja + dekolt - 2500 pln
Rozstępy - od 1000 pln
Brzuch - 1500 do 2500 pln
Piersi - 1500 pln
Blizny - od 200 pln
Włókniaki - od 10 pln/szt.
9. HIFU - Sono Queen - lifting bez skalpela
Czoło - 1 000 pln
Okolica oczu - 2 000 pln
Policzki - 3 000 pln
Podbródek - 2 000 pln
Szyja - 2 500 pln
Dekolt - 3 000 pln
Cała twarz - 4 000 pln
Cała twarz + okolice oczu - 5 000 pln
Piersi - 4 000 - 5 000 pln
Ramiona - 4 000 pln
Okolice nad kolanami - 3 000 pln
Uda (przód / tył / cz.wewnętrzna / cz.zewnętrzna) - 6 000 pln
Pośladki - 4 000 pln
Brzuch - 6 000 pln
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10. PLASMA IQ - Lifting powiek bez skalpela
Blefaroplastyka powieki górnej - 1100 pln
Blefaroplastyka powieka dolnej - 800 pln
Korekta zmarszczek kąta oka (kurzych łapek) - 700 pln
11. Wypadania włosów
- DR CYJ HAIR FILLER 600 pln 1 ml amp
- DERMAHEAL HL 300 pln 2,5 ml amp
12. Kosmetyki - NEAUVIA HA FRACTION SYSTEM
- VITAMINUM C SERUM 220 pln 1 op.
- VITAMINUM C CREAM LIGHT 220 pln 1 op.
- CONTOUR EYE SERUM 220 pln 1 op.
- REBALANCING COLOR CREAM light, medium, dark 300 pln 1 op.
- REBALANCING CREAM RICH 260 pln 1 op.
- REBALANCING CREM LIGHT 260 pln 1 op.
- SILK BODY SERUM 240 pln 1 op.
- SILK BODY BRILLANT SERUM 300 pln 1 op.
- REJUVANATION ROSE GEL 240 pln 1 op.

