
Cennik medycyny estetycznej
Konsultacja lekarska

Konsultacja lekarska (zabieg i konsultacja w tym samym dniu)

Konsultacja pielęgniarska

Konsultacja pielęgniarska (zabieg i konsultacja w tym samym dniu)

Konsultacja lekarska do operacji powiek

250 zł

0 zł

70 zł

0 zł

380 zł

Konsultacje
Operacja powiek (wycięcie nadmiaru skóry, obie powieki) 

Operacja odwinięcia powieki dolnej ( jedna powieka) 

Operacja podwinięcia powieki górnej (jedna powieka) 

Operacja opadnięcia powieki górnej (jedna powieka) 

4500 zł

2500 zł

2500 zł

3500 zł

Operacje powiek (względy estetyczne)

Zmarszczki poprzeczne czoła (1 obszar)

Lwia zmarszczka (1 obszar) 

Kurze łapki wokół oczu (1 obszar)

Kurze łapki + zmarszczki poprzeczne czoła (2 obszary)

Kurze łapki + zmarszczki poprzeczne czoła + lwia zmarszczka (3 obszary)

Broda + ,,króliczy nos” + objaw Mefisto (1 obszar)

Nadpotliwość dłoni/pach /stóp

Terapia migren

Skurcz powiek

Terapia bruksizmu (zgrzytanie zębami)

Retrakcja powieki (wytrzeszcz oczu)

600 zł

600 zł

600 zł

1100 zł

1500 zł

600 zł

od 1700 zł

od 1000 zł

od 1000 zł

od 700 zł

od 700 zł

Medycyna estetyczna

AZZALURE – TOKSYNA BOTULINOWA TYP A

Zmarszczki poprzeczne czoła (1 obszar)

Lwia zmarszczka (1 obszar) 

Kurze łapki wokół oczu (1 obszar) 

Kurze łapki + zmarszczki poprzeczne czoła (2 obszary) 

Kurze łapki + zmarszczki poprzeczne czoła + lwia zmarszczka (3 obszary) 

Broda + ,,króliczy nos” + objaw Mefisto (1 obszar) 

800 zł

800 zł

800 zł

1200 Zł

1600 zł

800 zł

ALLUZIENCE – TOKSYNA BOTULINOWA TYP A 
(ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ)

Lwia zmarszczka (1 obszar) 

Bruzdy nosowo – wargowe (1 obszar ) 

Modelowanie ust (1 ampułka) 

Dolina łez (1 obszar ) 

Broda 

Lifting hybrydowy 

Hialuronidaza (rozpuszczanie kwasu hialuronowego) 

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

od 2000 zł

od 700 zł

MODELOWANIE TWARZY/WYPEŁNIENIE BRUZD/WOLUMETRIA

Skinbooster 

Sculptra 

Sunekos 

Sunekos 

Pluryal Silk (polinukleotyd HPN, 1 obszar) 

Lipoliza iniekcyjna

1100 zł

1700 zł

900 zł

1100 zł

1100 zł

od 500 zł

STYMULATORY TKANKOWE – POPRAWA OWALU TWARZY, 
REWITALIZACJA

Twarz (1 obszar) 

Twarz + okolice oczu (2 obszary) 

Twarz + okolice oczu + szyja (3 obszary) 

Twarz + okolice oczu + szyja + dekolt (4 obszary) 

Twarz + szyja (2 obszary) 

Twarz + szyja + dekolt (3 obszary) 

Okolice oczu (1 obszar) 

Szyja (1 obszar) 

Dekolt (1 obszar) 

Grzbiety dłoni 

Przebarwienia 

Skóra głowy 

500 zł

600 zł

700 zł

800 zł

650 zł

750 zł

350 zł

450 zł

500 zł

500 zł

400 zł

400 zł

MEZOTERAPIA IGŁOWA – REWITALIZACJA I NAWILŻENIE SKÓRY

Lifting (obszar ciała, rodzaj i ilość nici ustala lekarz) od 1400 zł

NICI LIFTINGUJĄCE – POPRAWA OWALU TWARZY

Okolice oczu 

Twarz + okolica oczu 

Twarz + szyja 

Twarz + szyja + dekolt mały 

300 zł

450 zł

550 zł

650 zł

MEZOTERIAPIA MIKROIGŁOWA - DERMAPEN

Twarz + okolica oczu 

Szyja 

Dekolt Mały 

Dekolt Duży 

Twarz + szyja 

Twarz + szyja + dekolt mały 

Twarz + szyja + dekolt duży 

Ostrzykiwanie blizn potrądzikowych, pourazowych:

- blizna do 5cm – 500 zł 1300 zł 1600 zł

- blizna do 10 cm – 600 zł 1550 zł 1900 zł

Ostrzykiwanie skóry głowy 

650 zł                                                                             1600 zł                                                                                  2000 zł

500 zł                                                                             1300 zł                                                                                  1600 zł

500 zł                                                                             1300 zł                                                                                  1600 zł

650 zł                                                                             1600 zł                                                                                  2000 zł

750 zł                                                                             1900 zł                                                                                  2400 zł

1100 zł                                                                             3000 zł                                                                                  3800 zł

1250 zł                                                                             3300 zł                                                                                  4100 zł

500 zł                                                                             1300 zł                                                                                  1600 zł

600 zł                                                                             1550 zł                                                                                  1900 zł

500 zł                                                                             1300 zł                                                                                  1600 zł

1 zabieg 3 zabiegi 4 zabiegi

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE – POPRAWA ELASTYCZNOŚCI SKÓRY

Wszystkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej są wykonywane przez lekarza, poza zabiegami z użyciem osocza
bogatopłytkowego, które podaje wykwalifikowana pielęgniarka.

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Piotr Fryczkowski

Warszawa, 7 IV 2022 r.
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