
 

Cennik 

PORADY LEKARSKIE 

prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska 
specjalista dermatolog-wenerolog, specjalista alergolog 

250 zł 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski 
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej 

300 zł 

dr n. med. Luiza Marek - Józefowicz 
specjalista dermatolog-wenerolog        

200 zł 

lek. med.  Laura Nowowiejska 
specjalista dermatolog-wenerolog        

180 zł 

 

PORADY LEKARSKIE – KONSULTACJE ONLINE/TELEKONSULTACJE 

prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska 
specjalista dermatolog-wenerolog, specjalista alergolog 

250 zł 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski 
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej 

300 zł 

 

ANALIZA SKÓRY – ADONIA 

Konsultacja  kosmetologiczna, analiza skóry, zalecenia 100 zł 

 

BADANIE DERMATOSKOPOWE 

1 ognisko   w ramach wizyty 

kilka ognisk   wizyta + 50 zł 

kilkanaście ognisk i mapowanie wizyta + 100 zł 

 

 



BADANIE PASIVISION (ocena zaawansowania procesu chorobowego oraz  

ocena skuteczności leczenia u pacjentów z łuszczycą) 

1 wizyta 300 zł  

kolejna wizyta 250 zł 

 

BADANIE WIDEODERMATOSKOPOWE 

1 ognisko  (Kamera MEDICAM 1000) w ramach wizyty 

kilka ognisk (Kamera MEDICAM 1000) wizyta + 100 zł 

kilkanaście ognisk (Kamera MEDICAM 1000) wizyta + 150 zł 

mapowanie całego ciała (Bodystudio ATBM)  – 1 wizyta 450 zł   

mapowanie z porównaniem – kolejne wizyty 400 zł  

 

BADANIE WŁOSÓW 

Trichoskopia 300 zł 

 

COSMELAN - USUWANIE PRZEBARWIEŃ 

zabieg (cała twarz) + zestaw do kontynuacji terapii w domu 1500 zł 

zabieg na jedną okolicę twarzy np. warga, policzki, czoło 1000 – 1300 zł 

dodatkowy zestaw do domu 580 – 880 zł 

 

FOTOTERAPIA ŚWIATŁEM LED TRIWINGS  

1 zabieg 100 zł 

3 zabiegi 200 zł 

6 zabiegów 350 zł 

9 zabiegów 450 zł 

 

NOWOŚĆ!!! HYDROPEELING – AQUAPURE  

1 obszar (twarz/szyja/dekolt)                                                      cena promocyjna 300 zł 

2 obszary                                                                                             cena promocyjna 350 zł 

3 obszary                                                                                     cena promocyjna 400 zł 

plecy                                                                                             cena promocyjna 400 – 500 zł 

 

KARBOKSYTERAPIA VENUSIAN CO2 THERAPY 

oczy, powieka górna i dolna (cienie pod oczami)    250 zł 

bruzdy, policzki, podbródek 250 zł 

Twarz 250 zł 

twarz + oczy 300 zł 

Szyja 250 zł 



Dekolt 250 zł 

szyja + dekolt 350 zł 

twarz + szyja + dekolt 400 zł 

Brzuch 300 zł 

Uda 300 zł 

Pośladki 250 zł 

Bryczesy 200 zł 

Ramiona 200 zł 

Kolana 200 zł 

uda + pośladki 400 zł 

uda + kolana 350 zł 

uda + kolana + pośladki + bryczesy 450 zł 

uda + kolana + pośladki + bryczesy + brzuch 550 zł 

Ow  owłosiona skóra głowy 250 zł 

usuwanie blizn i rozstępów (cena uzależniona od wielkości zmian) 250 – 350 zł 
 

KRIOTERAPIA I ELEKTROKOAGULACJA 

Krioterapia  

brodawka - w zależności od ilości i średnicy od 250 zł 

odcisk - w zależności od średnicy  od 250 zł 

zmiany nowotworowe i przednowotworowe od 250 zł 

Elektrokoagulacja  

włókniaki - w zależności od ilości od 250 zł 

kaszaki - w zależności od ilości od 250 zł 

inne zmiany w zależności od ilości od 250 zł 

 

LASER CUTERA EXCEL V 

Zamykanie naczynek 

Twarz od 700 – 1000 zł 

Policzki od 400 – 500 zł 

Czoło od 350 – 400 zł 

Nos od 250 – 400 zł 

Dekolt od 800 zł 

„pajączek” 250 – 350 zł 

kończyny dolne od 500 zł 

Naczyniak w zależności od wielkości  
cena ustalana indywidualnie  

naczyniak rubinowy 250 zł 

Usuwanie przebarwień od 250 zł 

 

 

LASER FRAKCYJNY ( Fraxel®restore,Cortex CO2 ) 

* znieczulenie w cenie zabiegu 



Laserowe odmładzanie  

Twarz 1000 zł 

szyja  800 zł 

Dekolt 800 – 1000 zł 

Grzbiety rąk 500 zł 

twarz + szyja 1500 zł 

Twarz + szyja + dekolt 2000 zł 

plecy 1500 – 2500 zł 

Ramiona 1000 – 1500 zł 

inne okolice cena ustalana indywidualnie 

Laserowe usuwanie blizn potrądzikowych 

Twarz 1000 zł 

Policzki 700 – 750 zł 

Czoło 350 – 500 zł 

Nos 350 zł 

Laserowe usuwanie blizn poperacyjnych, pooparzeniowych od 300 zł 

Laserowe usuwanie rozstępów skórnych 300 do 1500 zł 

 

LASER SOPRANO ICE PLATINUM  

Oferta promocyjna – oferta pakietowa– 5 zabiegów z 20% rabatem, 10 zabiegów z 25% rabatem 

Depilacja laserowa 

warga górna 150 zł 

broda 200 zł 

warga górna + broda 300 zł 

skronie  150 zł 

Policzki 250 zł 

Baki 200 zł 

Szyja 250 zł 

Grzbiety rąk 150 zł 

Przedramiona 300 zł 

Ramiona 300 zł 

Pachy 200 zł 

Brzuch od 300 zł 

Plecy od 400 zł 

Bikini 300 zł 

bikini głębokie 450 zł 

Pośladki 300 zł 

Uda 400 zł 

Łydki 350 zł 

Stopy 200 zł 

Nogi 700 zł 

inne okolice indywidualna wycena 

 

LIPOLIZA FARMAKOLOGICZNA (1 ampułka)-REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ  

Lipoliza Aqualyx  - 1 ampułka - 300 zł + każda dodatkowa amp.200 zł 



Lipoliza Lipodren – 1 ampułka - 300 zł + każda dodatkowa amp.200 zł 

podbródek - 1 amp 300 zł 

brzuch - od 2 amp od 500 zł 

uda - od 2 amp od 500 zł 

okolica kolan - 1 amp 300 zł 

PROSTROLANE INNER – B  - terapia peptydowa  

1 amp.                                                                                           cena promocyjna 600 zł 700 zł 

pakiet 4 zabiegów 2200 zł 

Revital Cellu Form 350 zł 

 

MEZOTERAPIA (1 ampułka) 

Rewitalizacja skóry twarzy  

RestylaneVital  550 zł 

Saypha®RICH 550 zł 

JUVÉDERM® Hydrate 550 zł 

NCTF 400 zł 

NCTF-Ha 400 zł 

Hydra Booster (3 ml NCTF135 – HA + 1 ml M-HA18) 800 zł 

Nucleofill  1 amp.                                                                        cena promocyjna 

                     2 amp.                                                                        cena promocyjna 
900 1000 zł 
1500 1800 zł 

Ginger Design                                                                              cena promocyjna 350 zł 400 zł 

Ginger Design (pakiet 3 zab.)                                                    cena promocyjna 900 zł 1100 zł 

Ginger Design + Nucleofill                                                         cena promocyjna 1150 zł 

Aquashine BTX 550 zł 

StretchCare 400 zł 

CytoCare 400 zł 

Revital 400 zł 

UpGrade 400 zł 

Idebae 400 zł 

CytoCare C 715 cena promocyjna 600 zł 700 zł 

Prostrolane Inner B-SE cena promocyjna 650 zł 750 zł 

Okolice oczu  

Light Eyes Ultra 300 zł 

Dermaheal Dark Circle Solution - likwidacja cieni pod oczami 300 zł 

DermahealEyebag Solution - likwidacja worków pod oczami 300 zł 

RRS®HA Eyes 300 zł 

Skóra głowy  

DR.CYJ Hair Filler (Peptydowa terapia włosów) 600 zł 
(4 zabiegi 2100 zł) 

HairCare 400 zł 

Hair+ Revitalizing 400 zł 

Dermaheal HL 400 zł 

Tkanka tłuszczowa  

Dermaheal LL 400 zł 

CelluCare 400 zł 

Dermapen + ampułka (1 okolica np. twarz, szyja, dekolt, grzbiety rąk, itd.) 



1 okolica 850 zł 

2,3 okolice 950 zł 

Dermapen + osoczebogatopłytkowe 

1 okolica 1100 zł 

2,3 okolice 1300 zł 

 

 

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA 

Twarz 200 zł 
dla uczniów i studentów 150 zł 

Twarz + szyja 280 zł 

Plecy 300 zł 

twarz + plecy 400 zł 

blizny pooperacyjne, pourazowe 150 – 300 zł 

Rozstępy 200 – 350 zł 

mikrodermabrazja twarz z peelingiem migdałowym  250 zł 
dla uczniów i studentów 200 zł 

mikrodermabrazja plecy z peelingiem migdałowym  400 zł 
dla uczniów i studentów 350 zł 

mikrodermabrazja twarz + plecy z peelingiem migdałowym 500 zł 
dla uczniów i studentów 450 zł 

 

NICI LIFTINGUJĄCE  

Nici PDO First Lift 

1 nitka  100 zł 

10 nitek 850 zł 

Nici HAPPY LIFT 

Boca 1 nitka 1000 zł 

DoubleNeedle 2 nitki 2500 zł 

FreeFloating 2 nitki 1500 zł 

Nici PDO First Lift Barb 1 nitka 400 zł 

 

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE 

mezoterapia skóry głowy  od 800 zł 

mezoterapia twarzy i szyi  od 900 zł 

mezoterapia twarzy, szyi, dekoltu i rąk  od 1300 zł 

 

PEELINGI MEDYCZNE(ceny kalkulowane na twarz)  

Przy zakupie peelingu na twarz - okolice szyja plus dekolt - 50% od regularnej ceny 

Przy zakupie peelingu na twarz - okolica szyi - 75% do regularnej ceny 



Exuviance 

peeling odżywczy do cery naczyniowej 300 zł 

peeling rozświetlający do cery suchej i wrażliwej 300 zł 

peeling rozświetlający pod oczy  200 zł 

Phformula 

pHformula A.C.N.E. 250 zł 

Melaspeel TRX  

Melaspeel TRX + Collagen Booster 370 zł 

Melaspeel TRX + 1% Retises 300 zł 

Melaspeel TRX + DNA Recovery Peel 300 zł 

Melaspeel TRX + Melases TRX gel 300 zł 

Dodatkowa maska Nanomask Melases TRX 100 zł 

Inne Peelingi 

V – Carbon 350 zł 

PQAge 350 zł 

Retises CT ampułka + saszetka 280 zł 

Retises CT ampułka + saszetka + Melaspeel  R twarz 350 zł 

Retises CT ampułka + saszetka + Melaspeel R  twarz + szyja 380 zł 

Retises CT ampułka + saszetka +Melaspeel T twarz + szyja + dekolt 400 zł 

Nomelan Cafeico 380 zł 

Acnelan 250 zł 

Migdałowy 200 zł 
dla uczniów i studentów 180 zł 

Enerpeel EL  230 zł 

Enerpeel EL Plus 230 zł 

Enerpeel Chest&Back (klatka piersiowa lub plecy)  
+ krem do kuracji domowej 

350 zł 

Enerpeel Chest&Back (2 okolice) + krem do kuracji domowej 500 zł 

 

PLASMA IQ  

powieki górne 650 zł 

powieki dolne 600 zł 

kurze łapki 700 zł 

powieki górne + powieki dolne + boczna okolica oka 1150 zł 

górna warga 750 zł 

 

REGENERA ACTIVA 

Zabieg Regenera Activa                                                            cena promocyjna 5000 zł 6000 zł 

 

TEST SKIN DNA GENETIC 

test  SkinDNA Genetic 1550 zł 

 

TESTY SKÓRNE 



testy płatkowe    250 zł 

 

TOKSYNA BOTULINOWA – WYGŁADZANIE ZMARSZCZEK MIMICZNYCH (AZZALURE, VISTABEL, BOTOX) 

jedna okolica 500 zł 

dwie okolice 900 zł 

trzy okolice 1100 zł 

 

TOKSYNA BOTULINOWA - LECZENIE NADPOTLIWOŚCI  

* znieczulenie w cenie zabiegu 

okolice pach 1300 zł 

Dłonie 1500 zł 

Podeszwy 1600 zł 

Czoło 1000 – 1500 zł 

Głowa 1500 zł 

inne okolice cena indywidualna 

 

ULTHERA - BEZINWAZYJNY LIFTING   

cała twarz    388 - 504 linii 5820 – 7560 zł 

łuk brwiowy + kurze łapki    80 linii 1200 zł 

łuk brwiowy   40 linii 600 zł 

kurze łapki   40 linii 600 zł 

powieka dolna   18 linii 270 zł 

policzki 190 - 266 linii 2850 – 3990 zł 

podbródek     100 - 140 linii 1500 – 2100 zł 

 

VENUS LEGACY 

Anti-ageing, redukcja zmarszczek, ujędrnianie skóry   

okolica oczu 200 zł 

twarz  z podbródkiem 400 zł 

Szyja 300 zł 

Dekolt 400 zł 

twarz + szyja 600 zł 

szyja + dekolt 600 zł 

twarz + szyja + dekolt 950 zł 

Konturowanie i zmniejszanie obwodu ciała oraz redukcja tkanki tłuszczowej  

podbródek  200 zł 

Ramiona 400 zł 

Brzuch 400 zł 

Boki 400 zł 

brzuch + boki 700 zł 

Pośladki 400 zł 



uda  - 1 powierzchnia  (przód, tył) 500 zł 

uda – całość 800 zł 

uda całość +pośladki  1100 zł 

Kolana 350 zł 

Łydki 400 zł 

Grzbiety rąk 200 zł 

 

 

VOLUMA - LIFTING WOLUMETRYCZNY 

konturowanie twarzy  i nici hialuronowe (1amp) 1300 zł 

 

WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK KWASEM HIALURONOWYM 

JUVEDERM (VOLBELLA, VOLLIFT, VOLUMA, VOLUX, VOLITE)  

1 amp. (1 ml) 1200 zł 

2 amp. (2 ml) 2100 zł 

JUVEDERM SMILE   

1 amp. ((0,55 ml) 800 zł 

TEOYSAL (REDENSITY II, RHA 2, RHA 3)  

1 amp. ( 1 ml) 1000 zł 

REVITAFILL (Xtra 2, Xtra 3, Xtra 4)  

1 amp. (1 ml) 1000 zł 

RESTYLANE  

1 amp. (1 ml) 1000 zł 

2 amp. (2 ml) 1700 zł 

FILORGA ART FILLER  

1 amp. (1,2 ml) 1000 zł 

2 amp. (2,4 ml) 1700 zł 

SAYPHA® (VOLUME, FILLER)  

1 amp. (1 ml) 850 zł 

2 amp. (2 ml) 1600 zł 

 

ZABIEGI DERMATOCHIRURGICZNE I CHIRURGICZNE 

pobranie wycinka skóry z badaniem hist-pat od 250 zł 

usuwanie pojedynczej zmiany za pomocą lasera CO2 w znieczuleniu   
miejscowym 

od 350 zł 

chirurgiczne usuwanie zmiany w znieczuleniu miejscowym z badaniem 
hist-pat + kontrola i zdjęcie szwów 

od 450 zł 

usuwanie wrastającej płytki paznokciowej w znieczuleniu miejscowym od 500 zł 

 

ZABIEGI ESTHEDERM 

Intensive Vitamine C 330 zł 



Intensive Hyaluronic 330 zł 

 

ZABIEGI NA CIAŁO  

masaż próżniowy głowicą ULTRA od 100 zł 

i-lipo 1 zabieg + masaż próżniowy głowicą ULTRA cena promocyjna 200 zł 

 

ZAFFIRO 

twarz z podbródkiem 700 zł 

twarz + szyja 900 zł 

twarz + szyja + dekolt 1200 zł 

Szyja 300 zł 

Dekolt 450 zł 

okolice oczu 400 zł 

Brzuch od 1000 – 1200 zł 

Nogi od 1100 zł 

Uda od 1000 zł 

wewnętrzne powierzchnie ud od 700 zł 

nad kolanami od 500 zł 

Pośladki od 900 – 1100 zł 

Dłonie 500 zł 

Ramiona 700 zł 
 

2 zabieg na daną okolicę - 10% 

3 zabieg na daną okolicę - 20 % 

 

ZNIECZULENIE MIEJSCOWE DODATKOWE 

Emla, Pliaglis  100 zł 

 


