Dermatologia. Dermatochirurgia.
Videodermatoskopia zmian skórnych
Konsultacja lekarska wraz z badaniem znamion

Cena standardowa
200 - 350 zł

Usuwanie zmian skórnych

Cena standardowa

Chirurgiczne

od 250 zł

Laserowe - pojedyncza zmiana

od 200 zł

Laserowe - kilka zmian

od 300zł

Badanie histopatologiczne - 1 wycinek

60zł

Konsultacja do usunięcia zmiany laserowo

100zł

Konsultacja do usunięcia zmiany chirurgiczne

120 zł

Laserowe zamykanie naczynek na twarzy i nogach Alma Harmony XL PRO

Cena standardowa

Pojedyńcze naczynko

250 zł

Płatki nosa

350 zł

Policzki

450 zł

Twarz cała

600 zł

Nogi

350 - 700 zł

Konsultacja lekarska przed pierwszym zabiegiem

100 zł

Usuwanie przebarwień

Cena standardowa

Laser ablacyjny

od 490 zł

Laser frakcyjny

od 440 zł

Konsultacja lekarska

100zł

Skleroterapia żył

Cena standardowa

Skleroterapia

od 450 zł

Konsultacja lekarska przed zabiegiem

120 zł

Konsultacja kontrolna

100 zł

Pończocha uciskowa

140 zł

Konsultacje lekarskie
Konsultacja dermatologiczna

Cena w pakiecie

Cena standardowa
120 zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Konsultacja chirurgiczna do wycięcia zmian skórnych

120 zł

Konsultacja dermatologiczna kontrolna

100 zł

Konsultacja chirurgiczna kontrolna

100zł

Odczytanie wyników z badania histopatologicznego

bezpłatne

Zabiegi laserowe
Laserowe zamykanie naczynek na twarzy i nogach Alma Harmony XL PRO

Cena standardowa

Pojedyńcze naczynko

250 zł

Płatki nosa

350 zł

Policzki

450 zł

Twarz cała

600 zł

Nogi

350 - 700 zł

Konsultacja lekarska przed pierwszym zabiegiem

100 zł

Leczenie i likwidacja rumienia Alma Harmony XL PRO

Cena standardowa

Policzki

450zł

Twarz cała

600zł

Szyja

400zł

Dekolt

500zł

Twarz + dekolt

940zł

Twarz + dekolt + szyja

1150zł

Konsultacja lekarska

100zł

ClearLift Alma Harmony XL PRO

Cena standardowa

Twarz + maska WOW

740 zł

Szyja

550 zł

Dekolt

640 zł

Dłonie

490 zł

Twarz+szyja+dekolt+maska

1440 zł

Konsultacja połączona z zabiegiem

0 zł

Konsultacja do zabiegu

100 zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Fotoodmładzanie Alma Harmony XL PRO

Cena standardowa

Czoło

450zł

Policzki

450zł

Broda

450zł

Twarz cała

600zł

Dekolt

500zł

Dłonie

450zł

Twarz + dekolt

940zł

Twarz + dekolt + szyja

1150zł

Konsultacja lekarska

100zł

Rewitalizacja skóry, usuwanie przebarwień, blizn i rozstępów

Cena standardowa

Zabieg laserowy ablacyjny + maska WOW - twarz

1790 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - czoło

740 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - skronie, okolice oczu

670 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - policzki

990 zł zł

Zabieg laserowy ablacyjny - broda

580 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - dekolt

1290 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - brzuch

1590 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - plecy

1390 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - dłonie

490 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - blizny

od 350 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - blizna po cesarskim cięciu

490 zł

Zabieg laserowy Fraxel + maska WOW - twarz

1490 zł

Zabieg laserowy Fraxel - skronie, okolice oczu

590 zł

Zabieg laserowy Fraxel - policzki

690 zł

Zabieg laserowy Fraxel - broda

490 zł

Zabieg laserowy Fraxel - szyja

690 zł

Zabieg laserowy Fraxel - dekolt

990 zł

Zabieg laserowy Fraxel - biust

1390 zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Zabieg laserowy Fraxel - brzuch

1390 zł

Zabieg laserowy Fraxel - plecy

1240 zł

Zabieg laserowy Fraxel - dłonie

440 zł

Zabieg laserowy Fraxel - blizny

od 300 zł

Zabieg laserowy Fraxel - blizna po cesarskim cięciu

450 zł

Osocze bogatopłytkowe po zabiegu laserem ablacyjnym lub Fraxel

490 zł

Konsultacja estetyczna przed zabiegiem

100 zł

Usuwanie tatuaży Q-SWITCH Alma Harmony XL PRO

Cena standardowa

Tatuaż do 6 cm2

290 zł - 390 zł

Tatuaż do 25 cm2

450 zł - 590 zł

Tatuaż do 100 cm2

650 zł - 890 zł

Tatuaż powyżej 100 cm2

wycena indywidualna

Koszt konsultacji lekarskiej

100 zł

Konsultacje lekarskie
Konsultacja lekarska do zabiegu laserowego

Cena standardowa

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

100zł

Medycyna estetyczna
SUNEKOS

Cena standardowa

SUNEKOS 200

790 zł

Konsultacja połączona z zabiegiem

bezpłatna

Konsultacja samodzielna

100 zł

Lifting Hybrydowy Restylane

Cena standardowa

Lifting hybrydowy Restylane

1950 - 2890 zł

Konsultacja połączona z zabiegiem

bezpłatna

Konsultacja estetyczna do zabiegu

100 zł

Usuwanie zmarszczek, odmładzanie skóry

Cena standardowa

Toksyna botulinowa - czoło zmarszczki pionowe lub poziome

590 zł

Toksyna botulinowa - kurze łapki

590 zł

Toksyna botulinowa- 3 powierzchnie podczas jednej wizyty

1500 zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Wypełniacz

od 1190 zł

konsultacja w dniu zabiegu

bezpłatna

Konsultacja samodzielna

100 zł

Zabiegi laserem ablacyjnyn CO2 i laserem Fraxel re:store

Cena standardowa

Zabieg laserowy ablacyjny + maska WOW - twarz

1790 zł

Zabieg laserowy ablacyjny + osocze bogatopłytkowe - twarz

1990 zł

Zabieg laserowy ablacyjny + maska WOW - twarz wraz z szyją

2360 zł

Zabieg laserowy ablacyjny + osocze bogatopłytkowe - twarz wraz z szyją i dekoltem

2890 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - czoło

740 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - skronie, okolice oczu

670 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - policzki

990 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - broda

580 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - szyja

890 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - dekolt

1290 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - brzuch

1590 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - plecy

1390 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - dłonie

490 zł

Zabieg laserowy ablacyjny - blizny

od 350 zł

Zabieg laserowy Fraxel + maska WOW - twarz

1490 zł

Zabieg laserowy Fraxel + maska WOW - twarz wraz z szyją

2220 zł

Zabieg laserowy Fraxel + osocze bogatopłytkowe - twarz

1890 zł

Zabieg laserowy Fraxel + osocze bogatopłytkowe - twarz wraz z szyją i dekoltem

2490 zł

Zabieg laserowy Fraxel - skronie, okolice oczu

590 zł

Zabieg laserowy Fraxel - policzki

690 zł

Zabieg laserowy Fraxel - broda

490 zł

Zabieg laserowy Fraxel - szyja

690 zł

Zabieg laserowy Fraxel - dekolt

990 zł

Zabieg laserowy Fraxel - biust

1390 zł

Zabieg laserowy Fraxel - brzuch

1390 zł

Cena w pakiecie

Zabieg laserowy Fraxel - plecy

1240 zł

Zabieg laserowy Fraxel - dłonie

440 zł

Zabieg laserowy Fraxel - blizny

od 300 zł

Zabieg laserowy Fraxel - blizna po cesarskim cięciu

450 zł

Osocze bogatopłytkowe po zabiegu laserowym ablacja/Fraxel

490 zł

Konsultacja estetyczna przed zabiegiem

100 zł

Mezoterapia

Cena standardowa

Mezoterapia pod oczy - Dermaheal

390 zł

Mezoterapia pod oczy - Dark Circle

390 zł

Mezoterapia pod oczy - Dermagenetic Ophtalmos

390 zł

Mezoterapia - skóra głowy

360zł

Mezoterapia - skóra głowy DR CYJ HAIR FILLER.

790 zł

Mezoterapia - twarz Vital

690 - 790zł

Mezoterapia - Hydrate Juvederm

640 zł

Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym 1 powierzchnia - twarz, szyja, dekolt, skóra głowy

610zł

Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym - pakiet 3 zabiegów na 1 powierzchni lub 3 powierzchnie podczas jednej wizyty

1590 zł

Konsultacja estetyczna połączona z zabiegiem

bezpłatna

Konsultacja estetyczna

100 zł

Fibryna bogatopłytkowa

Cena standardowa

Fibryna bogatopłytkow

650 - 1130 zł

Konsultacja estetyczna połączona z zabiegiem

bezpłatna

Konsultacja estetyczna samodzielna

120 zł

Modelowanie ust

Cena standardowa

Powiększanie ust

od 1290zł

Konsultacja estetyczna połączona z zabiegiem

bezpłatna

Konsultacja estetyczna przed zabiegiem

100 zł

Blefaroplastyka - laserowa plastyka powiek

Cena standardowa

Konsultacja przed zabiegiem

120 zł

Blefaroplastyka

2990 zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie
w zależności od ilości

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Konsultacja kontrolna połączona ze zdjęciem szwów

bezpłatna

Leczenie nadpotliwości

Cena standardowa

Leczenie nadpotliwości u kobiet 1 obszar - pachy, dłonie lub stopy

1700 - 2000zł

Leczenie nadpotliwości u mężczyzn 1 obszar - pachy, dłonie lub stopy

1900 - 2300zł

Konsultacja estetyczna połączona z zabiegiem

bezpłatna

Konsultacja estetyczna

100 zł

Lipoliza iniekcyjna Dermastabilon

Cena standardowa

Lipoliza iniekcyjna

250 zł/ 1 ampułka

Konsultacja estetyczna połączona z zabiegiem

bezpłatna

Konsultacja estetyczna samodzielna

100 zł

Konsultacje estetyczne

Cena standardowa

Konsultacja połączona z zabiegiem estetycznym

bezpłatna

Konsultacja estetyczna

100 zł

Konsultacja przed zabiegiem laserowym

100 zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Ginekologia estetyczna MonaLisa Touch
Leczenie nietrzymania moczu MonaLisa Touch

Cena standardowa

Konsultacja ginekologiczna połączona z zabiegiem MLT

bezpłatna

Konsultacja ginekologiczna do zabiegu MLT

120 - 150 zł (bez/z cytologią)

Leczenie nietrzymania moczu MonaLisa Touch - 1 zabieg

1100 zł

Konsultacja kontrolna

100 zł

Nawilżenie pochwy i obkurczanie pochwy MonaLisa Touch

Cena standardowa

Konsultacja ginekologiczna połączona z zabiegiem MLT

bezpłatna

Konsultacja ginekologiczna do zabiegu MLT

120 - 150 zł (bez/z cytologią)

Nawilżanie pochwy Laser MonaLisa Touch - 1 zabieg

1100 zł

Konsultacja kontrolna

100 zł

Labioplastyka

Cena standardowa

Konsultacja ginekologiczna przed zabiegiem labioplastyki

120 - 150 zł (bez/z cytologią)

Labioplastyka warg sromowych

2990 zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Konsultacja kontrolna połączona ze zdjęciem szwów

bezpłatne

Usuwanie kłykcin kończystych

Cena standardowa

Laserowe usunięcie kłykcin u kobiet

490 zł - 990 zł

Laserowe usunięcie kłykcin u mężczyzn

600 - 1000 zł

Konsultacja do zabiegu

120 zł

Konsultacja kontrolna

100 zł

Rewitalizacja zewnętrznych warg sromowych MonaLisa Touch

Cena standardowa

Konsultacja połączona z zabiegiem

bezpłatna

Konsultacja do zabiegu rewitalizacji

120 zł

Rewitalizacja zewnętrznych warg sromowych

990 zł

Konsultacja kontrolna

100 zł

Wybielanie okolic intymnych

Cena standardowa

Konsultacja do zabiegu

120 zł

Wybielanie kobiecych okolic intymnych

990 zł

Konsultacja kontrolna

100 zł

Konsultacje ginekologiczne

Cena standardowa

Konsultacja do leczenia nietrzymania moczu laserem bez pobrania cytologii

120 zł

Konsultacja do leczenia nietrzymania moczu laserem z pobraniem cytologii

150 zł

Konsultacja do zabiegu nawilżania pochwy laserem bez pobrania cytologii

120 zł

Konsultacja do zabiegu nawilżania pochwy laserem z pobraniem cytologii

150 zł

Konsultacja do labioplastyki bez pobrania cytologii

120 zł

Konsultacja do labioplastyki z pobraniem cytologii

150 zł

Konsultacja do zabiegu laserowego usuwanie kłykcin

120 zł

Konsultacja do rewitalizacji warg sromowych

120 zł

Konsultacja do wybielania okolic intymnych

120 zł

Konsultacja kontrolna

100zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Chirurgia estetyczna Body Jet
Liposukcja Body Jet

Cena standardowa

Cena w pakiecie

Konsultacja lekarska

120 zł

Cena obejmuje wizytę kontrolną oraz ubranko uciskowe
Zabieg liposukcji Body Jet - brzuch

4490 zł - 6490 zł

Zabieg liposukcji Body Jet - talia

3990 zł - 4990 zł

Zabieg liposukcji Body Jet - uda zewnętrzne

4490 zł - 5490 zł

Zabieg liposukcji Body Jet - uda wewnętrzne

4490 zł - 5490 zł

Zabieg liposukcji Body Jet - kolana

3490 zł

Zabieg liposukcji Body Jet - łydki

3490 zł - 4490 zł

Zabieg liposukcji Body Jet - pośladki

3990 zł - 4490 zł

Zabieg liposukcji Body Jet - placy

3990 zł - 5490 zł

Zabieg liposukcji Body Jet - ramiona

3490 zł - 4490 zł

Konsultacja kontrolna

bezpłatna

Powiększanie piersi oraz pośladków Body Jet

Cena standardowa

Konsultacja lekarska

120 zł

Reimplantacja komórek tłuszczowych - piersi

5000 zł + koszt liposukcji

Reimplantacja komórek tłuszczowych - pośladki

5000 zł + koszt liposukcji

Konsultacja kontrolna

bezpłatna

Cena w pakiecie

Depilacja laserowa LightSheer Duet. Depilacja woskiem.
Depilacja laserowa LightSheer Duet

Cena standardowa

Cena w pakiecie

Pojedynczy zabieg

Promocja -20% Pójdzie gładko

Baki kobieta/mężczyzna

150/200 zł

120/160 zł

Bikini podstawowe

220 zł

176 zł

Bikini pogłębione

290 zł

232 zł

Bikini całkowite

380 zł

304 zł

Bikini męskie podstawowe

320 zł

256 zł

Bikini męskie głębokie

590 zł

472 zł

Broda

160 zł

128 zł

Broda + żuchwa

220 zł

176 zł

Brodawki

150 zł

120 zł

Brzuch

290 zł

232 zł

Górna warga

120 zł

96 zł

Kark kobieta/mężczyzna

150/250 zł

120/200 zł

Linia życia

180 zł

144 zł

łydki

270 zł

216 zł

Pachy

220 zł

176 zł

Plecy góra/dół

290/290 zł

232 zł

Pośladki

250 zł

200 zł

Przedramiona kobieta/mężczyzna

220/290 zł

176/232 zł

Ramiona

250 zł

200 zł

Szyja

220 zł

176 zł

Tors

390 zł

312 zł

Uda całe

310 zł

248 zł

Depilacja woskiem

Cena standardowa

Bikini podstawowe

80 zł

Bikini pogłębione

110 zł

Bikini całkowite

140 zł

Broda

40 - 60 zł

Górna warga

40 zł

Brzuch kobieta/mężczyzna

80 zł/150 zł

łydki + kolana

90 zł

Uda

110 zł

Nogi całe

180 zł

Tors męski

150 zł

Pachy

50 zł

Plecy

150 - 200 zł

Pośladki

90 zł

Ręce całe

70 - 100 zł

Cena w pakiecie

Kosmetyka twarzy, stylizacja rzęs
Cooltech - usuwanie "podwójnego" podbródka

Cena standardowa

Podbródek

690 zł

Podbródek + 1 mały obszar

Endermolift za 249 zł gratis

Oczyszczanie i złuszczanie

Cena standardowa

Oczyszczanie z wykorzystaniem produktu dermalogica

230 zł

Peeling kwasem migdałowym - 1 zabieg

240 zł

Peeling kwasem migdałowym - 3 zabiegi

600 zł

Peeling kwasem pirogronowym - 1 zabieg

240 zł

Peeling kwasem pirogronowym - 3 zabiegi

600 zł

Peeling kwasem ferulowym

240 zł

Peeling kwasem salicylowym

240 zł

Peeling PCA - 1 zabieg

349 zł

Peeling PQ Age - 1 zabieg - twarz i szyja

540 zł

Peeling PQ Age - 1 zabieg - twarz i dłonie

540 zł

Pielęgnacja z wykorzystaniem profesjonalnych kosmetyków

Cena standardowa

Dermalogica - Clearing Treatment - zabieg oczyszczający

230 zł

Dermalogica - Exfoliating Treatment

240 zł

Dermalogica - Multivitamin Treatment - zabieg odżywczy

320 zł

KLAPP - Clinical Care Detox

290 zł

Zabieg setowy KLAPP z wysoką koncentracją składników aktywnych. Indywidualnie dobierany. W zależności od potrzeb skóry działa dogłębnie nawilżająco, zwalcza niedoskonałości, działa przeciw starzeniu skóry.

330 zł - 450 zł

Zabiegi Liftingujące

Cena standardowa

Endermolift + maska - 1 zabieg - twarz i szyja

249 zł

Endermolift + maska - 5 zabiegów - twarz i szyja

1060 zł

Endermolift - 1 zabieg - dekolt i biust

249 zł

Endermolift - 5 zabiegów - dekolt i biust

1060 zł

Endermolift - zabieg bez maski

189 zł

Endermolift - 5 zabiegów bez maski

820 zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Titan - 1 zabieg - czoło

490 zł

Titan - 1 zabieg - dekolt

990zł

Titan - 1 zabieg - policzki

690 zł

Titan - 1 zabieg - szyja

890 zł

Titan - 1 zabieg - twarz

1090 zł

Titan - 1 zabieg - więcej niż 1 powierzchnia

-10%

Titan - 3 zabiegi na 1 powierzchni wykupione na 1 wizycie

-10%

Mezoterapia bezigłowa
Mezoterapia - 1 zabieg

Cena standardowa

Cena w pakiecie

340 zł

Henna i regulacja brwi

Cena standardowa

Henna brwi

25 zł

Henna brwi z regulacją

35 zł

Regulacja brwi

20 zł

Henna rzęs

25 zł

Henna rzęs, brwi z regulacją - komplet

50 zł

Przekłucie uszu

Cena standardowa

Przekłucie uszu (kolczyki podstawowe)

110zł

Przekłucie uszu (kolczyki ozdobne)

150zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Modelowanie sylwetki.
Cooltech - wyszczuplanie ciała

Cena standardowa

1 obszar zabiegowy np. pod pępkiem

690 zł

Brzuch cały

1140 zł zamiast 1380 zł

Boczki (2 obszary w pakiecie - prawa, lewa strona)

1140 zł zamiast 1380 zł

Uda zewnętrzne tzw. bryczesy (2 obszary w pakiecie - prawe, lewe)

1140 zł zamiast 1380 zł

Uda wewnętrzne (2 obszary w pakiecie - prawe, lewe)

1140 zł zamiast 1380 zł

Ramiona (2 obszary w pakiecie - prawe, lewe)

1140 zł zamiast 1380 zł

Zabiegi modelujące sylwetkę
Kombinezon do zabiegów Endermologie

Cena standardowa
100 zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Endermologie ciała - 1 zabieg

140 zł

Endermologie ciała - pakiet 10 zabiegów

1150 zł

Endermologie Express - 1 zabieg

110 zł

Endermologie Express - pakiet 10 zabiegów

940 zł

Titan - 1 zabieg - brzuch

1290 - 1490 zł

Titan - 1 zabieg - dekolt

990 zł

Titan - 1 zabieg - ramiona

1190 - 1390 zł

Titan - 1 zabieg - szyja

890 zł

Titan - 1 zabieg - uda

1490 - 1990 zł

Titan - 1 zabieg - więcej niż 1 powierzchnia

-10%

Titan - 3 zabiegi na 1 powierzchni wykupione na 1 wizycie

-10%

Drenaż limfatyczny

Cena standardowa

Drenaż nóg - 1 zabieg - 20 min.

90 zł

Drenaż nóg - pakiet 10 zabiegów

770 zł

Drenaż nóg - pakiet 15 zabiegów

1100 zł

Cena w pakiecie

Makijaż permanentny. Makijaż medyczny skóry głowy.
Makijaż brwi

Cena standardowa

Brwi cieniowane (cena obejmuje dwie wizyty - główną oraz uzupełnienie barwnika do miesiąca)

900 zł

Uzupełnienie do 2 lat - brwi cieniowane

450 - 630zł

Makijaż oka

Cena standardowa

Kreski dolne (cena obejmuje dwie wizyty - główną oraz uzupełnienie barwnika do miesiąca)

400 zł

Kreski górne - zagęszczenie linii rzęs (cena obejmuje dwie wizyty - główną oraz uzupełnienie barwnika do miesiąca)

500 zł

Kreski górne pogrubione (cena obejmuje dwie wizyty - główną oraz uzupełnienie barwnika do miesiąca)

600 zł

Kreski górne dekoracyjne (cena obejmuje dwie wizyty - główną oraz uzupełnienie barwnika do miesiąca)

700 zł

Uzupełnienie do 2 lat - kreski dolne

200 - 280 zł

Uzupełnienie do 2 lat - kreski górne

250 - 350 zł

Makijaż ust
Kontur (cena obejmuje dwie wizyty - główną oraz uzupełnienie barwnika do miesiąca)

Cena standardowa
700 zł

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Cena w pakiecie

Kontur i cieniowanie ust (cena obejmuje dwie wizyty - główną oraz uzupełnienie barwnika do miesiąca)

800 zł

Kontur i wypełnienie ust (cena obejmuje dwie wizyty - główną oraz uzupełnienie barwnika do miesiąca)

1000 zł

Uzupełnienie do 2 lat - kontur i cieniowanie

400 - 560 zł

Uzupełnienie do 2 lat - kontur i wypełnienie

500 - 700 zł

Makijaż medyczny skóry głowy

Cena standardowa

Konsultacja z linergistką przed zabiegiem

bezpłatna

Imitacja owłosienia- zakola czołowe (cena obejmuje zabieg oraz dwie wizyty uzupełniające)

od 1500 - 3000 zł

Imitacja owłosienia- szczyt głowy (cena obejmuje zabieg oraz dwie wizyty uzupełniające)

od 1500 - 2500 zł

Imitacja owłosienia- cała głowa (cena obejmuje zabieg oraz dwie wizyty uzupełniające)

od 3000 - 4500 zł

łysienie plackowate (cena obejmuje zabieg oraz dwie wizyty uzupełniające)

od 1000 zł

Cena w pakiecie

