Cennik usług

Dermatologia
Konsutlacja dermatologiczna -pierwsza

120 zł

Konsultacja dermatologiczna

100 zł

Konsultacja Anty-Age /Plan zabiegu

100 zł

Badanie znamion dermatoskopem / cena w zależności od ilości znamion

50-100 zł

Kriochirurgia / cena w zależności od ilości zmian do usunięcia

40-200zł

Medycyna estetyczna
Usuwanie zmarszczek mimicznych,okolice oczu, czołom okolice ust:
Z użyciem Botox’u
Z użyciem kwasu hialuronowego
Restylane Finesse

600-1100 zł
1000 zł /1ml
1000 zł / 1ml

Wypełnianie zmarszczek z użyciem kwasu hialuronowego:
Restylane

1000 zł/1ml

Restylane Perlane

1200 zł/1ml

Restylane Finesse

1000 zł/1ml

Restylane Kysse

1100 zł/1ml

Teosyal First Line

900zł /0,7ml

Teosyal Touch Up

900zl /0,5ml

Restylane Perlane Lyft

1200 zl/1ml

Wypełnianie zmarszczek z użyciem hydroxyapatytu wapnia:
Crystalis

1400

Radiesse

1200 zł/0,8ml

Radiesse

1800zł/1,5ml

Odmładzanie z użyciem nici PDO , rozpuszczalnych:
Nici z haczykami typu BARB

1000zł/ 2 szt

Nici Liftingujące

500zł/ 5 szt

Wypełnienie, odmłodzenie okolicy oka:
Teosyal redensity II , cienie pod oczami
Restylane Lyft, wypełnienie doliny łez

1200 zł
1200 zł/1ml

Nawilżanie i odmładzanie: (zaleca się wykonanie 3-5 zabiegów)
Restylane SkinBooster

650 zł/1ml

Teosyal Redensity I

650 zł/1ml

Kosmetologia
Odmładzanie i ujędrnianie oraz profilaktyka przeciwstarzeniowa:
Żelazko Liftingujące / twarz, szyja

160 zł

GeneO® Neo Revive / twarz, szyja,dekolt

300 zł

Plexr@ - plazma /cena w zależności od wielkości obszaru

400-1500 zł

Rytuał Chanel - Gold& Caviar Lux Treatment z masażem na meridianach

380 zł

Mezoterapia mikroigłowa z koktajlem i znieczuleniem

280 zł

Zabieg Obagi Forever Young

300 zł

Exuviance Piękne Oczy - zabieg na okolicę oka

200 zł

Venus Legacy ™ - skuteczny lifting - twarz/ szyja /podbródek

150- 300 zł

Exclusive Beauty Skin - rytuał z komórkami macierzystymi i masażem
odkształcającym , eliminującym asymetrię twarzy

490 zł

Retin Extra- magiczna moc retinolu, zabieg z maską 8h

280 zł

Cera naczyniowa , wrażliwa, z rumieniem :
Bye Bye The Red- zabieg Exuviance Anti Redness + ultradźwięki

200 zł

Zabieg Obagi Calm

200 zł

Przebarwienia i blizny , blizny potrądzikowe :
GeneO® Neo Bright , GeneO® Neo Revive /twarz,szyja/+dekolt

280-300 zł

Mikrodermabrazja diamentowa / opcjonalnie maska algowa i serum

100/150 zł

Zabieg SHINE z witaminą C

200 zł

Pearl Bright - zabieg wybielający

220 zł

Skóra sucha, odwodniona :
Shake Your Skin
Hydro Plus -Skutecznie gasi pragnienie skóry + brushing

150 zł
260-285 zł

Skóra zanieczyszczona, trądzikowa , z rozszerzonymi porami :
Detox Skin Intense

180 zł

Okolica oka, zmarszczki wokół oczu, cienie pod oczami , opuchlizna :
Magic Eyes - magia pięknego spojrzenia, zabieg na górną i dolną powiekę

200 zł

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą Objętościową 8D / Hollywoodzką

450 zł

Uzupełnienie rzęs (do miesiąca)

150 zł

Uzupełnienie rzęs (od 1 do 2 miesięcy)

200 zł

Przedłużanie rzęs metodą 1:1 Nouveau Lashes®

350 zł

Uzupełnienie rzęs 1:1

75-150 zł

Makijaż permanentny
Konsutlacja z linergistką z planem zabiegowym

Gratis do zabiegu

Makijaż permanentny: CENA ZAWIERA plan, 1 zabieg + 2 korekty (do miesiąca)
Brwi permanentne ( m. włosa, combo, ombre)

1200 zł

Usta permanentne (kontur + wypełnienie -pełne lub 3D + Lip Light)

1350 zł

Kreski permanentne - zagęszczenie rzęs

450 zł

Kreski permanentne - zagęszczenie rzęs + kreska dekoracyjna na powiece

750 zł

Naprawa makijażu z innego salonu
Dodatkowa korekta makijażu wykonanego w Art&Derm / do 3 miesięcy od 1 zab.

nowy makijaż + 600zł
150 zł

Odświeżenie makijażu (intensyfikacja lub nieznaczna zmiana koloru do 4 lat od 1
zabiegu) , cena za 1 zabieg :
Brwi permanentne - odświeżenie

550 zł

Usta permanentne - odświeżenie

650 zł

Kreski permanentne - odświeżenie

250 zł

Wizaż
Party Time Look - Makijaż wieczorowy

100 zł

Special Day Beauty -Makijaż ślubny

150 zł

Makijaż ślubny - próbny

110 zł

Metamorfose -Makijaż do sesji zdjęciowej / Makijaż kamuflujący

200 zł

Natural & Healthy - Makijaż mineralny, dzienny

80-100 zł

Brow Bar :
Color tint - Henna brwi / henna rzęs

15+15zł =20 kpl

Quick Brow Clean - uporządkowanie brwi , regulacja

10 zł

Less Chaos - nadanie brwiom nowego kształtu + regulacja

30 zł

Pielęgnacja dłoni i paznokci
Manicure Hybrydowy ( cena zawiera jednorazowy pilnik, blok polerski i frez do skórek

Hybrydy - nałożenie + manicure( Indigo, ncLA )

75 zł

Ściągnięcie hybrydy

20 zł

Zdobienie przy manicure hybrydowym / cena za 1 paznokieć / naklejka ncLA
Manicure Japoński - odnowa płytki paznokcia
Manicure klasyczny, biologiczny / z malowaniem
Zabieg S.O.S Ibx System

5-10 zł / 5zł szt.
50 zł
40 / 60 zł
80 zł

