
 

 

CENNIK ZABIEGÓW  

KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII 

SZYKOWNE POLKI 

 

 

 

Konsultacja specjalistyczna (dokumentacja fotograficzna+ plan zabiegowy +pielęgnacja 

domowa) *             

100 zł 

*bezpłatna przy wykupieniu zabiegu w dniu konsultacji lub w ciągu miesiąca od konsultacji 

 

 

 

DERMAPEN+ KOKTAJL WITAMINOWY 

 

                                                           1 zabieg                                                Pakiet 3 zabiegów 

 

Twarz                                      500 zł 1200 zł 

Szyja 500 zł 1200 zł 

Dekolt 500 zł 1200 zł 

Szyja+ Dekolt 600 zł 1500 zł 

Oczy 350 zł 750 zł 

Twarz + szyja 700 zł 1800 zł 

Twarz + szyja+ dekolt 1000 zł 2500 zł 

Brzuch 800 zł 2100 zł 

Ramiona 800 zł 2100 zł 

Okolica nad kolanami  500 zł 1200 zł 

Wewnętrzna strona ud 1000 zł 2700 zł 

 

 



 

 

ICOONE – ZABIEGI NA CIAŁO 

 

               1  6 10 15 

  zabieg         zabiegów        zabiegów      zabiegów 

 

Base (drenaż) (20 minut) 180 zł  1025 zł           1600 zł 2300 zł 

Base+ 1 fokus (30 minut) 200 zł               1100 zł           1800 zł 2550 zł 

Base +2 fokusy (40 minut) 250 zł 1400 zł           2250 zł 3100 zł 

Base +3 fokusy (50 minut) 300 zł 1700 zł           2700 zł 3800 zł 

Base +4 fokusy (60 minut) 350 zł 2000 zł           3150 zł 4400 zł 

Kostium do zabiegów  100 zł 50 zł    0 zł 0 zł

   

Base- program na całe ciało (20 minut) 

Fokus – program na wybraną partię ciała (10 minut) 

 

** karnet ważny przez 3 miesiące od daty wystawienia;  

     nie obowiązuje zwrot gotówki za niewykorzystane zabiegi 

 

 

 

 

ICOONE – ZABIEGI NA TWARZ 

 

 1 zabieg          6 zabiegów      10 zabiegów  

 

Zabieg na twarz (40 minut) 250 zł 1350 zł 2000 zł 

 

 

 

 



 

 

VENUS LEGACY 

(ujędrnianie skóry, redukcja cellulitu, redukcja tkanki tłuszczowej,  

lifting twarzy) 

 

1 zabieg 5 zabiegów 

 

Twarz 400 zł 1600 zł 

Twarz+ podbródek 500 zł 2000 zł 

Oczy 300 zł 1200 zł 

Szyja 350 zł 1500 zł 

Szyja+ dekolt 500 zł 2000 zł 

Podbródek 200 zł 800 zł 

Ramiona                                                 250-400 zł                1100-1800 zł 

Brzuch od 350 zł od 1500 zł 

Plecy 350 zł 1500 zł 

Pośladki 400 zł 1800 zł 

Okolica kolan  250 zł 1100 zł 

Uda  od 400 zł od 1800 zł 

Łydki  od 250 zł od 1100 zł 

Całe nogi  od 800 zł od 3600 zł 

Dłonie  od 250 zł od 1100 zł 

 

 

ZABIEGI LASEROWE- FOTONA SPECTRO SP 

 

Endolifting 4D                                                                                                     3000 zł  2500zł 

Fotona 3D                                                                                                                          1500zł 

Fotona 2D                                                                                                                          1000zł  

 

 



 

 

Głęboki lifting skóry SMOOTH 

Cena za 1 zabieg 

Twarz 400 zł 

Szyja 300 zł 

Dekolt 300 zł 

Twarz + szyja 600 zł 

Twarz + szyja +dekolt 800 zł 

Dłonie  250 zł 

Endolifting 800 zł

  

 

 

Nieablacyjne frakcjonowanie skóry FRAC3 

 

Cena za 1 zabieg 

Twarz 500 zł 

Szyja 400 zł 

Dekolt 400 zł 

Ramiona 500 zł 

Dłonie 300 zł 

 

Resurfacing (twarz) – przebudowa skóry 1500 zł 

 

Resurfacing + osocze bogatopłytkowe (twarz) 2000 zł 

 

Resurfacing/ peeling laserowy 

 

Cena za 1 zabieg 

Twarz  1500 zł 

Szyja 1000 zł 

Twarz+ szyja 2000 zł 



 

 

Twarz+ szyja +dekolt 2500 zł 

Zmarszczki wokół oczu i ust 250-500 zł 

Dłonie 300 zł 

 

Usuwanie blizn i blizn potrądzikowych 

Cena za 1 zabieg 

Pojedyncza blizna 100-500 zł 

Blizny potądzikowe 500-1500 zł 

Blizna po cesarskim cięciu od 500 zł 

 

Redukcja rozstępów 

 

Cena za 1 zabieg 

Pojedynczy rozstęp od 200 zł 

Brzuch 500-1500 zł 

Biodra 500-1500 zł 

Uda 500-1500 zł 

Pośladki 500-1500 zł 

Łydki 400-800 zł 

Piersi 600-800 zł 

Ramiona 600-800 zł 

 

Laserowe usuwanie przebarwień 

Cena za 1 zabieg 

Twarz  500-1500 zł 

Policzki 300-800 zł 

Nos 100-300 zł 

Warga górna 100-300 zł 

Dłonie  300 zł 

 



 

 

 

Zamykanie rozszerzonych naczyń krwionośnych 

Cena za 1 zabieg 

Pojedyncze naczynko od 100 zł 

Twarz od 450 zł 

Policzki  od 300 zł 

Nos od 200 zł 

Broda od 200 zł 

Uda  od 300 zł 

Łydki  od 300 zł 

 

Laserowe usuwanie rumienia  

 

Cena za 1 zabieg 

Nos 150-300 zł 

Policzki 400 zł 

Broda 150-200 zł 

Twarz 500 zł 

Szyja 400 zł 

Dekolt 400 zł 

Twarz + szyja 700 zł 

Twarz+ szyja +dekolt 900 zł 

 

Laserowe leczenie trądziku 

 

Cena za 1 zabieg 

Twarz 400 zł 

Czoło 300 zł 

Policzki 300 zł 

Nos 200 zł 



 

 

Broda 200 zł 

Dekolt 400 zł 

Plecy  od 500 zł 

 

Depilacja laserowa 

 

Cena za 1 zabieg 

Wąsik  200 zł 

Broda 200 zł 

Wąsik+ broda 300 zł 

Pachy 300 zł 

 

Laserowe leczenie łysienia 

Cena za 1 zabieg 

200 zł 

 

Laserowe usuwanie brodawek łojotokowych, włókniaków 

Cena  

od 100 zł 

 

 

MEZOTERAPIA KOKTAJLEM WITAMINOWYM 

Twarz                                            od 300 zł 

Szyja od 300 zł 

Twarz+ szyja od 500 zł 

Twarz+ szyja+ dekolt od 700 zł 

Grzbiet dłoni od 300 zł 

Mezoterapia okolicy oczu od 350 zł 

 

 



 

 

 

Stosowane preparaty: NCTF 135 HA, Cytocare 532, Cytocare 516, Stretchcare, Dermaheal 

SR, Dermaheal HSR, Dermaheal SB, Aquashine 

 

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (Wampirzy Lifting) 

Twarz Cena za 1 zabieg 

800 zł 

Twarz Cena za 3 zabiegi 

2000 zł 

FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA 

Twarz Cena za 1 zabieg 

800 zł 

Twarz Cena za 3 zabiegi 

2000 zł 

OSOCZE +FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA 

Twarz Cena za 1 zabieg 

1300 zł 

Twarz Cena za 3 zabiegi 

3500 zł 

TERAPIA KOLAGENOWA- Nithya 

Twarz+ Szyja+ Dekolt  

                                                                                                                           Cena za 1 zabieg  

1000 zł 

Cena za 3 zabiegi 

  2600 zł 

Ramiona /Pośladki /Uda/ Brzuch 

Cena za 1 zabieg 

1500 zł 

Cena za 3 zabiegi 

4200 zł 



 

 

LIPOLIZA INIEKCYJNA 

Podbródek/ uda/ brzuch/ kolana 

                                                                                                                           Cena za 1 zabieg  

od 200 zł 

 

 

PROFHILO- molekuła młodości 

Twarz  1200 zł 

 

 

TOKSYNA BOTULINOWA 

Zmarszczki poprzeczne czoła 600 zł 

Oczy ,,kurze łapki” 600 zł 

Lwia zmarszczka 600 zł 

Całe czoło (2 okolice) 1000 zł 

Czoło+ oczy (3 okolice) 1600 zł 

 

RETIX- C kuracja na bazie retinolu, witaminy C  

Cena za 1 zabieg 

300 zł 

 

COSMELAN/ DERMAMELAN 

Cosmelan/Dermamelan- terapia depigmentacyjna (maska+ zestaw do domu) 1600 zł 

Maska dermamelan – tarapia anty-aging  500 zł 

Maska dermamelan – terapia na trądzik 500 zł 

 

 

KWAS HIALURONOWY- modelowanie ust/ wypełniane zmarszczek 

(Cena uzależniona jest od preparatu) 

Usta  od 1000 zł 



 

 

Bruzdy nosowo-wargowe od 1000 zł 

Zmarszczki ,,marionetki” od 1000 zł 

 

PEELINGI I PIELĘGNACJA SKÓRY 

AQUAPURE- hydropeeling 

Twarz                                                                                                                           250-400 zł 

Plecy                                                                                                                               od 300 zł 

 

 

Infuzja tlenowa na bazie BeCeuticals z Wit.C lub Ceramidami 

 

Twarz   

Cena za 1 zabieg 

250 zł 

Cena za 6 zabiegów 

1200 zł 

Twarz+ szyja +dekolt 300 zł 

 

 

 

    

PQ- AGE- zabieg liftingujący  

Twarz+ szyja +dekolt   350 zł 

 

PH FORMUŁA- dermatologiczny resurfacing  

PH Formuła – rewitalizacja na bazie witaminy C od 250 zł 

PH Formuła – zabieg na trądzik od 250 zł 

PH Formuła – zabieg przeciwstarzeniowy od 250 zł 

PH Formuła – terapia naczyniowa od 250 zł 

PH Formuła – terapia na przebarwienia od 250 zł 



 

 

 

Medik 8 

Relaksujący zabieg, który wypełnia skórę drogocennymi składnikami 350 zł 

Głębokie nawilżenie  250 zł 

Zabieg nawilżający, łagodzący stany zapalne i podrażnienia skóry 350 zł 

Luksusowy zabieg rozświetlający. Przywraca blask i promienność skóry 300 zł 

Głębokie oczyszczenie 250 zł 

 

SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY- TRYCHOLOGIA 

Mezoterapia (specjalistyczne koktajle) 

                                                                                                                           Cena za 1 zabieg  

od 200 zł 

Osocze bogatopłytkowe  

Cena za1 zabieg 

800 zł 

Cena za 3 zabiegi 

2000 zł 

Fibryna bogatopłytkowa  

Cena za 1 zabieg 

800 zł 

Cena za 3 zabiegi 

2000 zł 

DR CYJ HAIR- rewitalizacja komórek włosa i skóry głowy  

Cena za 1 zabieg 

750 zł 

Infuzja tlenowa na skórę głowy 

Cena za 1 zabieg 

200 zł 

Cena za 6 zabiegów 

1000 zł 



 

 

ORTOPEDIA 

 

Fibryna /osocze bogatopłytkowe 

Cena za 1 obszar 

800 zł 

 

STREFA SPA 

Rytuały/ Ceremonie 

 ,,Winna rozkosz ‘’– holistyczny rytuał pobudzający zmysły. Aromat kosmetyków na bazie 

czerwonych winogron przywołuje klimat hiszpańskich winnic. Celem zabiegu jest 

regeneracja, nawilżenie, oczyszczenie, przywrócenie dobrego samopoczucia, relaks.                                                                                                     

peeling całego ciała + maska + owinięcie folią i przykrycie kocem+ masaż twarzy/ stóp + 

masło 

*zabieg rozpoczynamy lampką czerwonego wina 

                                                                                                                                   Cena 400 zł 

 

,,Polifenolowa moc ujędrnienia” – zabieg wygładzający na bazie polifenoli winnych. 

Stymuluje mikrokrążenie krwi, odżywia, nawilża i detoksykuje skórę.                                                                                                                            

peeling całego ciała + masaż z użyciem olejku z wyciągiem z pestek winogron 

                                                                                                                  Cena 200 zł 

 

,,Luksusowe odmłodzenie'' – ekskluzywna terapia na ciało i twarz z koloidalnym złotem o 

działaniu rozświetlającym i przeciwstarzeniowym. Doskonale wygładza, odżywia skórę i 

nadaje jej blasku. Idealny również jako zabieg bankietowy przed wielkim wyjściem.                                                                                               

peeling całego ciała + wmasowanie serum + maska + owinięcie folią i przykrycie kocem + 

peeling twarzy+ wykonanie masażu twarzy na masce + krem / masło 

Cena 400 zł 

 

,,Terapia łagodząca na bazie koziego mleka'' – zabieg dla skóry suchej, wrażliwej i skłonnej 

do podrażnień. Skład terapii obfituje w wyselekcjonowane surowce naturalne o działaniu 

odżywczym i łagodzącym. Zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia, nawilżenia i 

długotrwałego komfortu.                             

 



 

 

peeling całego ciała + wmasowanie serum + maska + owinięcie folią i przykrycie kocem + 

peeling twarzy + maska na twarz + krem na twarz + masło 

Cena 350 zł 

 

,,Ceremonia Hammam'' - zabieg głęboko oczyszczający z użyciem rękawicy Kessa, czarnego 

mydła Savon Noir oraz oleju makadamia, wywodzący się z kultury Wschodu. Terapia oparta 

na naturalnych składnikach, przeznaczona dla każdego typu skóry.                                                                                               

nałożenie na ciało dużej ilości piany z  czarnego mydła + peeling rękawicą Kessa + masaż 

ciepłym olejem 

Cena 260 zł 

 

,,Japoński rytuał masażu twarzy'' – to naturalna i nieinwazyjna metoda liftingu twarzy o 

silnym działaniu odmładzającym. Zwiększa przepływ krwi, poprawia koloryt, jędrność oraz 

elastyczność skóry. Masaż dogłębnie odpręża i relaksuje ciało i umysł.   

Cena 160 zł                                                                                                      

 

MASAŻE/ PEELINGI 

 

Relaksacyjny masaż rewitalizujący na bazie olejku z pestek winogron- zabieg pobudzający 

krążenie i przyspieszający spalanie tłuszczu.                          

Cena 140 zł 

Peeling całego ciała skruszonymi pestkami winogron – zabieg pozostawiający skórę miękką, 

rozświetloną i wolną od zanieczyszczeń . Odżywia, rozświetla, nadaje skórze blasku.                                                                                         

Cena 120 zł 

Masaż japoński twarzy + maska                                                                                Cena 200 zł 

Masaż twarz+ szyja +dekolt na mięśniach głębokich                                                  Cena 70 zł 

Masaż częściowy             Cena 80 zł 

Masaż klasyczny            Cena 140 zł  

Masaż relaksacyjny ciepłym olejem                                                                          Cena 160 zł 

Masaż płynnym złotem ciała/ pleców                                                             Cena 200 zł/100 zł 

Masaż rezonansowy pleców – rozluźniający muskulaturę pleców                            Cena 200 zł 

Masaż stóp                                                                                                                   Cena 70 zł 

 



 

 

DIETETKA 

Konsultacja dietetyczna   150 zł 

 

MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI  

(cena obejmuje drugi zabieg po miesiącu w celu korekty, uzupełnienia) 

Metoda cieniowania  800 zł 

Metoda przestrzennego cieniowana 3D 800 zł 

Metoda ombre 800 zł 

Metoda pudrowa 800 zł 

Metoda włoskowa 800 zł 

 

 

 

 

 


