
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

NICI LIFTINGUJĄCE APTOS

Szeroka gama nici firmy APTOS pozwala na indywidualny dobór metody implantacji, 
w zależności od potrzeb Pacjentki. Nici składają się z kwasu polimlekowego oraz kaprolaktonu –
substancji rozpuszczalnych, które pobudzają proces regeneracji skóry, podtrzymują jej napięcie, 

a przy tym nie pozostawiają w skórze i tkance podskórnej trwałych zwłóknień. 
Nić wprowadza się je poprzez jeden punkt wkłucia, bez konieczności wykłuwania się na zewnątrz. 

Liftingujący efekt działania nici utrzymuje się do dwóch lat. 
Okres rekonwalescencji po zabiegu trwa do 2-3 tygodni.

Cena 
PLN

Visage Excellence HA – 3 generacja nici z kwasem hialuronowym  (10szt)
Zapewniają lifting i stymulują rewitalizację skóry poprzez progresywną stymulację 
kolagenu i elastyny.

4000

Visage Excellence (10szt) 
Uniwersalne, rozpuszczalne nici z wielokierunkowymi wypustami, umożliwiają łagodny 
lifting opadniętych okolic twarzy.

3500

Visage Soft Excellence (10 szt) 
Rozpuszczalne nici z mikrowypustkami do odmładzania. Dedykowane są do liftingowania 
takich obszarów jak: policzki, brwi, żuchwa, szyja. 

3000

Nano Excellence (10 szt) 
Uniwersalne, rozpuszczalne nici z wielokierunkowymi wypustkami służące o rewitalizacji i 
wzmocnienia tkanek np. podniesienie łuków brwiowych.

2000

Light Lift Linea (10 szt) 
Nić rozpuszczalna z dwukierunkowymi wypustami, umożliwiająca lifting policzków.

2000

Nici PDO (rewitalizujące, dł. 5cm) 10 sztuk
Cel zabiegu: zagęszczenie wiotkiej skóry

800

www.chirurgplastyczny-krakow.pl    www.dbajopiersi.pl 
cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego



ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

TOKSYNA BOTULINOWA (AZZALURE)

Cel zabiegu: osłabienie mięśni mimicznych, spłycenie zmarszczek mimicznych.

jedna jednostka 30

kurze łapki 630

zmarszczki poprzeczne czoła od 400

lwia zmarszczka od 400

leczenie nadpotliwości (pachy/ręce/stopy) od 1200

ZABIEGI POPRAWIAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY

Terapia zagęszczająca skórę z kolagenem Linerase 1 amp 
(znieczulenie 10% kremem z lignokainą wliczone w cenę zabiegu)
* druga ampułka w trakcie tego samego zabiegu -20%

1200

Mezoterapia igłowa 
Cel zabiegu: intensywne nawilżenie skóry
(znieczulenie 10% kremem z lignokainą wliczone w cenę zabiegu)

Neuvia Hydro Deluxe – 1 amp (2.5ml)
druga ampułka w trakcie tego samego zabiegu -20%
trzecia ampułka w trakcie tego samego zabiegu - 30%

1000

Sunekos 1200 
Sunekos 200 - dedykowany do okolicy oczu
Jalupro

1200
800
1000

Wypełniacze (usieciowany kwas hialuronowy)
Cel zabiegu: wypełnienie bruzd, spłycenie zmarszczek, głębokie ujędrnienie skóry, 
modelowanie owalu twarzy 
(zabieg wykonywany kaniulą)
*druga ampułka w trakcie tego samego zabiegu -20%

preparat Neuvia Intense/Stimulate/Flux – 1ml 1000

Powiększanie i modelowanie konturu ust 
powiększenie ust, modelowanie konturu, nawilżenie warg
(znieczulenie 10% kremem z lignokainą wliczone w cenę zabiegu)

preparat Neauvia Intense Rheology  – 1ml 1200

preparat Stylage M z lidokainą                                                                                                 1200
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ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym (PRP)
Cel zabiegu: pobudzenie odbudowy kolagenu, poprawa jędrności skóry, modelowanie 
blizn
(znieczulenie 10% kremem z lignokainą wliczone w cenę zabiegu)

1 ampułka  PRP
2 ampułki PRP
3 ampułki PRP

1000
1700
2500

Cała twarz (1 ampułka) 1000

Szyja i dekolt (2 ampułki) 1700

Ręce (1 ampułka) 1000

Skóra  owłosiona głowy (wspomagające w leczeniu łysienia) 1000

Rozstępy lub cellulit od 1000

Fibryna bogatopłtykowa 1 amp                                                         650

ZABIEGI POPRAWIAJĄCE WYGLĄD SKÓRY 

dermapen z witaminą C 20% 1 ampułka (cała twarz)
Cel zabiegu: wyrównanie koloru skóry, odświeżenia, poprawy wyglądu 
blizn.
w cenę zabiegu wliczone znieczulenie kremem 10% lignokainą

maska z retinolem i kwasem traneksamowym
stosowana w celu leczenia przebarwień skórnych, może być nałożona po
zabiegu mezoterapii

maska z retinolem i witaminą C

750

150

150

stosowana w celu leczenia przebarwień skórnych, może być nałożona po
zabiegu mezoterapii

www.chirurgplastyczny-krakow.pl    www.dbajopiersi.pl 
cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego


