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Zabiegi z zakresu Medycyny Estetycznej

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

Cena:

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, Azzalure

900- 1 000 pln
od 800 pln
od 800 pln
od 900 pln
1 500- 1 900 pln
1 500- 1 900 pln
od 800 pln
od 800 pln
od 800 pln
od 1 000 pln
od 600 pln
Cena:

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

400- 500 pln
400- 500 pln
800- 1 000 pln
400- 700 pln
500 pln
400- 500 pln
od 1 000 pln
1 600 pln
1 600- 2 500 pln
1 600 pln
500 pln

Miejscowe usuwanie tkanki tłuszczowej.

1.
Rozpuszczanie tkanki tłuszczowej przy użyciu preparatu Aqualyx
MEZOTERAPIA IGŁOWA
1.
Filorga NCTF 135HA

od 300 pln
1 fiolka 350 pln

Biorewitalizacja, nawilżenie, wygładzenie zmarszczek.

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

1.
Zabieg w zakresie jednej okolicy np. twarz, szyja, dekolt, dłonie
FIBRYNA BOGATOKOMÓRKOWA

od 900 pln

Nowoczesny zabieg regeneracyjny polegający na podaniu bogatego w komórki krwi i czynniki
regeneracyjne osocza uzyskanego po odwirowaniu krwi pacjenta. Fibryna bogatokomórkowa
ma silniejsze działanie regeneracyjne i wypełniające, niż PRP

1.
Zabieg w zakresie jednej okolicy np. twarz, szyja, dekolt, dłonie
NICI LIFTINGUJĄCE PDO

od 1 000 pln

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

1.

1 nić

80 pln
2

Zabiegi z zakresu Medycyny Estetycznej
2.
Przy użyciu 6 nici lub więcej
NICI LIFTINGUJĄCE DARWIN

-10% zniżki

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
KONSULTACJE
1.
Konsultacja w dniu zabiegu
Konsultacja

80 pln
-10% zniżki
bezpłatna
100 pln

Po konsultacji płatnej, w momencie wykonania zabiegu w terminie do 30 dni,
pacjent otrzymuje bonifikatę w wysokości 50 zł (kwota zostaje odliczona od ceny
wykonywanego zabiegu).

Filorga NCTF 135 HA to produkt do mezoterapii przeciw starzeniu się skóry, mającej na
celu biorewitalizację i nawilżenie zmęczonej, matowej skóry oraz wygładzenie
powierzchownych zmarszczek.
CHARAKTERYSTYKA SKŁADU:
Znakomicie opracowany skład chemiczny zapewnia wysoka jakość zabiegów i uzyskanie
pożądanych efektów u pacjenta.
Kwas hialuronowy 5MG/ML - Posiada właściwości higroskopijne, ma zdolność
pochłaniania dużych ilości wody, zwiększa proliferację komórkową i przyczynia się do
powstawania nowych naczyń krwionośnych. Odpowiada za utrzymanie prawidłowej
równowagi wiskoelastycznej skóry i naskórka.
13 witamin:
Witamina A przyspiesza odnowę komórkową przez regulację procesów keratynizacji i
gojenia.
Witamina B wpływa na metabolizm niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
zapewniających skórze równowagę biologiczną.
Witamina C zwiększa syntezę kolagenu i elastyny w fibroblastach.
6 składników mineralnych: Spełniają w organizmie różnorodne funkcje. Stanowią
podstawowe składniki układu kostnego, są niezbędne do budowy i pracy enzymów i
hormonów, regulują gospodarkę wodnoelektrolitową ustroju.
6 koenzymów: Przyspieszają przemiany metaboliczne przez obniżanie energii wymaganej do
aktywacji reakcji biochemicznych. Zwiększają tempo odbudowy tkanek.
5 kwasów nukleinowych - Kwasy nukleinowe umożliwiają regulację syntezy białek.
2 czynniki redukujące - Reaktywne substancje, które łatwo gubią 1 lub więcej elektronów.
Dzięki temu hamują procesy wolnorodnikowe w komórkach skóry i naskórka .
23 aminokwasy – Podstawowe składniki budujące białka, m.in. kolagen i elastynę.
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