Instytut Kosmetologii

CENNIK
USŁUG Z ZAKRESU
MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ

Obowiązuje od 01.10.2019 r.
Cennik usług z zakresu MEDYCYNY ESTETYCZNEJ jest jedynie wstępną informacją
handlową. Nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego w rozumieniu Art. 66
par. 1 ( ART. 71). Firma zastrzega sobie prawo do zmian cen.

Zabiegi z zakresu Medycyny Estetycznej
IMAGE Instytut Kosmetologii Szczecin

Zabiegi wykonuje dr Przemysław Czyżyk
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, uzyskiwanym
poprzez zastosowanie specjalnego kremu. Rozbieżność cenowa
uzależniona jest od ilości użytego materiału i dokładnie omawiana na
wizycie konsultacyjnej.
KWAS HIALURONOWY

Zabieg polegający na wypełnieniu zmarszczek, bruzd, zwiększający
objętość okolic twarzy np. ust, okolicy kości jarzmowych
(policzków).

1.
Bruzdy nosowo- wargowe
2.
Okolica dolnej powieki (dolina łez)
3.
Zmarszczki między brwiami (lwie zmarszczki)
4.
Okolica skroniowa
5.
Wolumetria okolicy jarzmowej (kości policzkowe)
6.
Wolumetria okolicy żuchwy
7.
Korekta nosa
8.
Korekta brody
9.
Usta- korekta konturu, kształtu i powiększenie
10.
Powiększenie ust
11.
Dłonie
BOTOKS, LIKWIDACJA ZMARSZCZEK

Cena:

1 mililitr
preparatu użyty
do
ostrzyknięcia
wybranej
okolicy
od 600 pln

Toksyna botulinowa zmniejsza nadmierną aktywność mięśni mimicznych twarzy, przez
co likwiduje zmarszczki mimiczne oraz nadaje twarzy łagodniejszą ekspresję.

1.
Zmarszczki poprzeczne czoła
2.
Zmarszczki między brwiami (lwia zmarszczka)
3.
Zmarszczki całego czoła
4.
Zmarszczki wokół oczu (kurze łapki)
5.
Zmarszczki wokół ust
6.
Nos ( zmarszczki królicze)
7.
Szyja
8.
Nadpotliwość pach
9.
Nadpotliwość stóp
10.
Nadpotliwość dłoni
11.
Broda tzw. brukowana
LIPOLIZA INIEKCYJNA

1 okolica
(np.czoło, lwia
zmarszczka,
kurze łapki)
400 pln
2 lub więcej
300 pln za
okolicę

Miejscowe usuwanie tkanki tłuszczowej.

1.

Rozpuszczanie tkanki tłuszczowej przy użyciu
preparatu Aqualyx
MEZOTERAPIA IGŁOWA

od 300 pln

Biorewitalizacja, nawilżenie, wygładzenie zmarszczek

1.
Zależnie od preparatu
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

od 200 pln
Jedna probówka
preparatu 400
pln
2 lub więcej
300 pln/ szt

FIBRYNA BOGATOKOMÓRKOWA PRF

Jedna probówka
preparatu 400
pln
2 lub więcej

Nowoczesny zabieg regeneracyjny polegający na podaniu bogatego
w płytki krwi i czynniki regeneracyjne osocza uzyskanego po
odwirowaniu krwi.

Nowoczesny zabieg regeneracyjny polegający na podaniu bogatego
w komórki krwi i czynniki regeneracyjne osocza uzyskanego po
odwirowaniu krwi pacjenta. Fibryna bogatokomórkowa PRF ma

2

Zabiegi z zakresu Medycyny Estetycznej
silniejsze działanie regeneracyjne i wypełniające oraz umożliwia
wypłycenie drobnych zmarszczek

300 pln/ szt

PLASMA COMPLEX

Jeden zabieg
(2 probówki)
od 600 pln
2 lub więcej
zestawów
500
pln/zestaw

Najbardziej innowacyjny i bogaty zabieg regeneracyjny polegający
na podaniu skoncentrowanych czynników wzrostu i komórek
macierzystych na trójwymiarowym stelażu s- fibryny. Naturalny
koktajl regeneracyjny uzyskuje się po odwirowaniu krwi pacjenta.

NICI LIFTINGUJĄCE PDO

Zabieg polegający na wprowadzeniu nici w okolicę zmarszczek w celu regeneracji i
wzmocnienia skóry w tej okolicy oraz stymulacji regeneracji skóry.

1.
1 nić
2.
Przy użyciu 6 nici lub więcej
NICI LIFTINGUJĄCE DARWIN

80 pln
-10% zniżki

1.
1 nić
2.
Przy użyciu 6 nici lub więcej
KONSULTACJE
1.
Konsultacja

90 pln
-10% zniżki

Zabieg polegający na wprowadzeniu nici w okolicę zmarszczek w celu regeneracji i
wzmocnienia skóry w tej okolicy oraz stymulacji regeneracji skóry.

Konsultacja w cenie zabiegu, jeżeli zabieg wykonywany jest
bezpośrednio po konsultacji.

150 pln
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