CENNIK ŚWIĄTECZNYCH BONÓW UPOMINKOWYCH
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150 zł
Peeling kwasem migdałowym- zalecany w leczeniu wspomagającym trądziku zwykłego lub
różowatego.
Zabieg rozjaśniający z wykorzystaniem aktywnej witaminy C (PhFormula VITA C).
Kriopeel na twarz- zabieg zalecany dla skóry trądzikowej i z pierwszymi oznakami starzenia.
Konsultacja dermatologiczna z badaniem dermoskopowym zmian barwnikowych.
Konsultacja z medycyny estetycznej z opracowaniem idywidulanego planu poprawienia wyglądu.
200 zł
Peeling kwasem migdałowym na szyję i dekolt-zabieg rozświetlający.
Krio-masaż na plecy. Zabieg zalecany dla skóry trądzikowej, gdy zmiany skórne występują w
okolicy pleców.
250 zł
Peeling lekarski kwasem salicylowym firmy Ener-Peel. Zalecany dla skóry trądzikowej, z niewielkimi
przebarwieniami i drobnymi zmarszczkami.
350 zł
Peeling lekarski preparatem z serii PhForuma Age- peeling dla skóry dojrzałej na przebarwienia i
zmarszczki
Peeling lekarski preparatem z serii PhFormula Acne- peeling dla skóry trądzikowej
Peeling lekarski na przebarwienia TCA Ener-Peel.
Peeling lekarski preparatem JR Ener-Peel. Zabieg zalecany dla osób z pierwszymi oznakami
starzenia się skóry (przebarwienia, drobne zmarszczki).
400 zł
Badanie zmian barwnikowych (pieprzyków) przy użyciu najnowszego wideodermoskopu firmy
Fotofinder (powiększenie obrazu do 140x) + konsultacja dermatologiczna
500 zł
Mezoterapia iniekcyjna twarzy indywidualnie dobranym preparatem + konsultacja dermatologiczna
Mezoterapia iniekcyjna przeciwcellulitowa okolicy ud lub pośladków
750 zł
Zabieg podania bogatopłytkowego w okolicę twarzy- zabieg przeciwzmarszczkowy, poprawa
gęstości skóry. Wskazana wcześniejsza telefoniczna konsultacja z lekarzem
Zabieg podania osocza bogatopłytkowego w skórę owłosioną głowy- zabieg na łysienie
androgenowe. Wskazana wcześniejsza telefoniczna konstulacja z lekarzem.
Usunięcie zmarszczek przy użyciu toksyny botulinowej (Azzalure) wybranej okolicy twarzy
900 zł
Seria trzech zabiegów peelingów lekarskich z serii PhForumla Age. Zabiegi należy wykonać w
odstępie 3-4 tygodni.
Seria trzech zabiegów peelingów lekarskich z serii PhForumla Acne. Znabiegi należy wykonać w
ostępach 3-4 tygodni.
1100 zł
Wypełnienie zmarszczek 1ml kwasu hialuronowego Restylane + konsultacja z zakresu medycyny
estetycznej
1200 zł
Powiększenie ust kwasem hialuronowym Restylane + konsultacja z zakresu medycyny estetycznej
1800 zł
Zabieg na przebarwienia Cosmelan + konsultacja z zakresu medycyny estetycznej + krem do
domowej pielęgnacji po zabiegu. Najskutecznieszny dostępny na rynku zabieg na przebarwienia w
okolicy twarzy. Dodatkowe działanie przeciwzmarszczkowe i poprawiające gęstość skóry.
2100 zł
Seria 3 zabiegów podania osocza bogatopłytkowego w skórę twarzy. Zabiegi powinny zostać
wykonane w ostępie 2-4 tygodni. Przed zabiegiem wskazana jest telefoniczna konsultacja z
lekarzem.
Seria 3 zabiegów podania osocza bogatopłytkowego w skórę owłosioną głowy-zabieg na łysienie
androgenowe. Zabiegi powinny zostać wykonane w ostępie 2-4 tygodni. Przed zabiegiem wskazana
jest telefoniczna konsultacja z lekarzem.

* Bony upominkowe są ważne przez okres 3 miesięcy od daty zakupu. Wyjątkiem są bony upominkowe
na serie zabiegów, których ważność wynosi 5 miesięcy od daty zakupu.
** Bony są imienne i nie mogą być przekazane osobom trzecim.

*** Bony mogą być kupione na konkretną procedurę (wideodermoskopia/osocze bogatopłytkowe) lub
sumę (np. 750 zł). W drugim przypadku możliwe jest sumowanie cen za poszczególne zabiegi (np.
750= 350 peeling pHformula + 400 wideodermoskopia). W przypadku gdy suma nie osiągnie podanej w
bonie kwoty, różnica może zostać odjęta od konsultacji dermatologicznej/medycyny estetycznej pod
warunkiem, że jej termin przypada w czasie ważności bonu (750≠400 wideodermoskopia + 250 peeling
SA ► 100 zł może zostać odjęte od 150 za konsultację dermatologiczną).
**** Konieczne wcześniejsze umówienie telefoniczne terminu konsultacji/zabiegu.

