Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Ochota

MEDYCYNA ESTETYCZNA
NAZWA USŁUGI

CENA*

Konsultacja lekarska

150 zł

Konsultacja lekarska w dniu zabiegu

wliczona w
cenę zabiegu

Konsultacja kosmetologiczna

bezpłatna

Wizyta kontrolna po zabiegu

bezpłatna

Chirurgiczne usunięcie zmiany
Zdjęcie szwów

od 150,00 zł
50,00 zł

Toksyna botulinowa - preparat Azzalure - usuwanie zmarszczek
(w cenę zabiegu wliczona jest konsultacja medyczna):
1 okolica (np. lwia zmarszczka)

600,00 zł

2 okolice (np. całe czoło) lub (np. lwia zmarszczka i kurze łapki)

800,00 zł

3 okolice (np. całe czoło + kurze łapki)

900,00 zł

Leczenie nadmiernej potliwości - preparat Azzalure toksyna botulinowa typu A,
z zastosowaniem znieczulenia,
cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu
Dłonie

od 1200 zł

Stopy

od 1200 zł

Pachy

od 1200 zł

Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym:
z zastosowaniem znieczulenia,
cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu
Dolina łez, cienie pod oczami

1 300,00 zł

Powiększanie, konturowanie ust (1ml)

1 300,00 zł

Powiększanie, konturowanie ust (2ml)

2 000,00 zł

Zmarszczki głębokie i bruzdy (1ml)

1 200,00 zł

Zmarszczki głębokie i bruzdy (2ml)

2 000,00 zł

Wolumetria twarzy (1ml)

1 600,00 zł

Wolumetria twarzy (2ml)

2 200,00 zł

Lipoliza iniekcyjna - preparat Dermastabilon, (w cenę zabiegu wliczona jest konsultacja medyczna)
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Podbródek (1 ampułka)

250 zł 1
ampułka
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Ramiona (1-2 ampułki)

250 zł 1
ampułka

Uda wewnętrzne (1-3 ampułki)

250 zł 1
ampułka

Uda zewnętrzne (1-3 ampułki)

250 zł 1
ampułka

Biodra (1-3 ampułki)

250 zł 1
ampułka

Pośladki (2-6 ampułek)

250 zł 1
ampułka

Brzuch (2-6 ampułek)

250 zł 1
ampułka

Mezoterapia igłowa KOKTAJLE (z zastosowaniem znieczulenia)
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Jedna ampułka

350,00 zł

Dwie ampułki

650,00 zł

Trzy ampułki

850,00 zł

Każda kolejna ampułka do zabiegu

100,00 zł

Mezoterapia igłowa antycellulitowa (z zastosowaniem znieczulenia)
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Brzuch (2 -4 ampułki)

250 zł 1
ampułka

Pośladki (2-4 ampułki)

250 zł 1
ampułka

Całe uda (4-6 ampułek)

250 zł 1
ampułka

Tył uda i pośladki (4-6 ampułek)

250 zł 1
ampułka

Kuracja antycellulitowa (4-6 ampułek)

250 zł 1
ampułka

Mezoterapia igłowa Restylane Vital Skinbooster
Restylane Vital 1 ml

750,00 zł

Restylane Vital 2 ml

1 350,00 zł

Mezoterapia igłowa skóry głowy RRS XL Hair
Jedna ampułka
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Dwie ampułki

800,00 zł

Trzy ampułki

1 100,00 zł

Laseroterapia - Laser Frakcyjny CO2 (z zastosowaniem znieczulenia):
Twarz
Podbródek - szyja

1 200,00 zł
800,00 zł

Ramiona

1 000,00 zł

Brzuch

1 200,00 zł

Pośladki

800,00 zł

Uda

800,00 zł

Laser Frakcyjny CO2 - blizny, rozstępy, przebarwienia, pojedyńcze zmiany skórne (brodawki/kurzajki),
(z zastosowaniem znieczulenia):
Usuwanie blizn

300-1200 zł

Usuwanie rozstępów

300-1200 zł

Usuwanie pojedyńczych brodawek/kurzajek

100-300 zł

**Nici liftingujące:
**MONO NITKI (cena jednej nitki):
Czoło (5-10 nitek)

70,00 zł

Kurze łapki (10-15 nitek)

70,00 zł

Zmarszczki palacza (około 6 nitek)

70,00 zł

Odbudowa policzków (8-16 nitek)

70,00 zł

Dekolt (10-20 nitek)

70,00 zł

Szyja (około 10 nitek)

70,00 zł

Ramiona (motylki) (około 10 nitek)

70,00 zł

Uda (opadanie skóry na kolanach) (około 15 nitek)

70,00 zł

Piersi (rewitalizacja i poprawa napięcia skóry) (10-20 nitek)

70,00 zł

Nos (unoszenie koniuszka, wysmuklanie (4-6 nitek)

70,00 zł

**SCREW NITKI (cena jednej nitki):
Uniesienie brwi (około 10 nitek)

100,00 zł

Mini lifting (około 20 nitek)

100,00 zł

Lifting policzków (około 10 nitek)

100,00 zł

**BARBY NITKI (cena jednej nitki):
Mini lifting (opadające policzki/chomiki) (4-8 nitek)

450,00 zł

Lifting policzków (około 4 nitki)

450,00 zł

Szyja (8-12 nitek)

450,00 zł
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Podbródek (4-6 nitek)

450,00 zł

Ramiona (motylki) (około 10 nitek)

450,00 zł

Uda (opadanie skóry na kolanach) (10-20 nitek)

450,00 zł

Piersi (rewitalizacja i poprawa napięcia skóry) (10-20 nitek)

450,00 zł

Brzuch (12-30 nitek)

450,00 zł

Pośladki (10-20 nitek)

450,00 zł

Poprawianie owalu twarzy (4-10 nitek)

450,00 zł

Osocze bogatopłytkowe - preparat BDAsthetic:
Osocze bogatopłytkowe - jedna wybrana okolica

600,00 zł

Osocze bogatopłytkowe - jedna wybrana okolica, podwójna dawka

800,00 zł

Osocze bogatopłytkowe - dwie wybrane okolice

850,00 zł

Osocze bogatopłytkowe - trzy wybrane okolice

1 100,00 zł

Atelokolagen typu I - LINERASE:
Twarz, szyja, dekolt, dłonie (1 ampułka)

1 250,00 zł

Terapia blizn (1 ampułka)

1 200,00 zł

Laserowa ginekologia estetyczna:
Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu

1 200,00 zł

Kolejne zabiegi

1 000,00 zł

Laserowe obkurczanie pochwy (rewitalizacja)

1 400,00 zł

Kolejne zabiegi

1 200,00 zł

Ginekologia estetyczna:
Rewitalizacja pochwy kwasem hialuronowym 1 ml

2 000,00 zł

Rewitalizacja pochwy kwasem hialuronowym 2 ml

3 000,00 zł

Rewitalizacja pochwy kwasem hialuronowym 1 ml + Laserowe obkurczanie pochwy

3 000,00 zł

Rewitalizacja pochwy kwasem hialuronowym 2 ml + Laserowe obkurczanie pochwy

4 000,00 zł
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