
Cennik Medycyny Estetycznej 

Obowiązuje od 14.01.2020r
Certyfikowany lekarz medycyny estetycznej- Katarzyna Borecka- Leleń 

tel.kom 506 106 090 

Kwas hialuronowy -  
usta- (preparaty: restylane, juvederm)- od 500 do 1000 zł 
bruzdy nosowo - wargowe- (preparaty: restylane, juvederm)- 1000 zł 
bruzdy marionetki- (preparaty: restylane, juvederm) amp. 0,5 lub 1 ml- od 500 do 1000 zł 
policzki- (preparaty: restylane, juvederm)- od 1000 do 2000 zł 
dolina łez- (preparaty: restylane,  Vital Skinbooster)- 500 zł 
nos- korekta kształtu- 500 zł 
 
Botox - 25 zł za jednostkę,  
bruzdy lwie- 350-450 zł 
kurze łapki- 300 zł 
podniesienie brwi- 150 zł 
poprzeczne czoła- 300 zł 
owal Nefretete- 700 zł 
nadpotliwość pach- 1500 zł 
nadpotliwość dłoni- 1500 zł 
nadpotliwość stóp- 1800 zł 

Sculptra  
twarz- 1200 zł  

Radiesse- ampułka 1,2 ml 
grzbiety rąk- 1200 zł 
twarz- 1200zł 
szyja+ dekolt- 1200 zł 

Ellanse S,M,L,E 
S, M- 1500 zł/ ampułka 
L, E- 1800 zł/ ampułka 

Linerase 
twarz+ szyja+ dekolt- 1000 zł 
twarz+ szyja+ grzbiety dłoni- 1000 zł 

Neauvia  
bruzdy nosowo- wargowe- 1000 zł/1ml 
bruzdy marionetki- 1000 zł/1 ml 
policzki- 1000 zł/1 ml 
dolina łez- 1000 zł/1 ml 
mezoterapia- 500 zł/1 ml  



Mezoterapia-  
A) koktajle: 
twarz+ szyja+ dekolt (Jalupro, Cytocare, Dermaheal)- 350 zł/ 5 ml 
rozstępy (Stretch care)- 350 zł/5 ml 
rozstępy (Linerasse)- 1000 zł/ ampułka 
przebarwienia (Whitening)- 350 zł/ 5 ml 
owłosiona skóra głowy (Cytocare lub Dermaheal)- od 200 zł 
owłosiona skóra głowy (dr Cyj)- 650 zł 

B) czysty kwas hialuronowy  
(Restylane Vital Skinbooster, Redensity)- 1ml 
twarz+ szyja, lub dekolt, lub dłonie (Restylan Vital Skinbooster Light- 12 mg kwasu/ml)- 450 zł 
twarz+ szyja, lub dekolt, lub dłonie (Restylan Vital Skinbooster- 18 mg kwasu/ml)- 700 zł 

Skleroterapia  
zamykanie głębszych naczyń kończyn dolnych 
200 zł za ampułkę - zwykle 1-2 ampułki na zabieg 
1 amp. do 75 kg masy ciała 

Peelingi -  
Twarz+ szyja 
Cosmelan, Dermamelan- 1500 zł,  
Retises CT- 200 zł,  
Ferulac- 200 zł,  
Easy TCA- 200 zł,  
Kwas Fenolowy- 1500 zł 

Regeneris - osocze bogatopłytkowe- lifting wampirzy 
twarz+szyja- 500 zł/ 4ml osocza 
wzbogacony o koktajl Skinbooster Light- 800 zł 
wzbogacony o koktajl Dermaheel (do odżywienia skóry głowy)- 650 zł 

Nici PDO 
Happy Lift- Mezocogs (50 cm nici z haczykami ułożonymi w różnym kierunku)  
Barb 4D 1 nić- 400 zł (owal twarzy, podniesienie policzków) ok 2-3 nici na stronę 
Double needle- ok 2500 zł (ramiona- pelikany, podwójny podbródek- nadmiar skóry) 

Aptos od 1500 zł - okolica doliny łez, bruzdy marionetki 
od 3000 zł chomiki, szyja 
do 5000 zł twarz, ramiona Excellence Visage 

Lipoliza iniekcyjna 
1 amp- 250 zł  

Dermapen 
twarz- 500 zł 
szyja+ dekolt- 500 zł 
twarz+ szyja+ dekolt- 800 zł 

Konsultacja- 100zł (odliczana od ceny zabiegu)


