Ceník služeb DERMATOLOGIE

Cena od (s DPH)

konzultace, vstupní vyšetření

500,- Kč

kontrolní vyšetření

250,- Kč

Odstranění malého kožního útvaru (Cryopenem nebo ostrou lžičkou)
odstranění bradavice, kondyloma, kožního útvaru

700,- Kč

Excize chirurgická nebo průbojníkem
první

1.300,- Kč

druhá a další

900,- Kč

histologické vyšetření

900,- Kč
Chemický peeling

obličej

900,- Kč

krk

800,- Kč

obličej + krk + dekolt

2.000,- Kč
Mezoterapie

obličej

3.500,- Kč

obličej + krk

4.500,- Kč

obličej + krk + dekolt

5.500,- Kč
Plasmaterapie (PRP)

obličej

6.000,- Kč

obličej + krk

6.800,- Kč

obličej + krk + dekolt

7.500,- Kč

- s přídavkem kyseliny hyaluronové

+ 2.000,- Kč

Aplikace botulotoxinu
mezi obočím

2.500,- Kč

kolem očí

3.000,- Kč

čelo

3.000,- Kč

léčba nadměrného pocení

10.000,- Kč

Ošetření vrásek kyselinou hyaluronovou
dle konzultace a vybraného materiálu
vrásky

6.000,- Kč

rty

6.000,- Kč
Lymfatický přístroj + masáž uzlin

1 procedura

400,- Kč

5 procedur

1.750,- Kč

10 procedur

3.000,- Kč
Mezonitě - lifting

Silhouette Soft lifting

15.000,- Kč

Niťový PDO lifting (1 oblast)

5.900,- Kč
Tripollar® odstranění celulitidy

dle partie od

1.500,- Kč
IPL epilace

malé oblasti (horní ret, partie mezi obočím, brada..)

1.000,- Kč

menší oblasti (podpaží, bikini lines, předloktí, paže, nárty..)

2.500,- Kč

větší oblasti (hýždě, stehna, hrudník, záda, obličej)

3.000,- Kč

IPL rejuvenace (žilky, pigmentace)
malé plochy

500,- Kč

hřbet nosu / nosní křídla

1.500,- Kč

tvář

2.500,- Kč

tvář + nosní křídla

3.500,- Kč

dekolt

3.500,- Kč

hřbet rukou

1.000 - 3.000,- Kč
HydraFacial ™

obličej klasik (čištění, dermabraze, peeling, hydratace) - 40 minut

1.500,- Kč

obličej klasik + aplikace peptidů (DermaBuilder, Glysal) - 50 minut

2.000,- Kč

obličej + dekolt klasik

2.200,- Kč

obličej + dekolt + aplikace peptidů

2.800,- Kč

LED světla - akné (hojící lampa)
LED světla - obličej

500,- Kč

LED světla - obličej + dekolt

700,- Kč
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