


	konsultacja dermatologiczna 180
	badanie dermatoskopowe powyżej 5 zmian 180
 

DERMATOLOGIA LECZNICZA
 
ZABIEGI DERMATOCHIRURGICZNE
 
	pobranie wycinka (biopsji) i wykonanie 
 badania histopatologicznego 350
	proste chirurgiczne wycięcie 
 ogniska nowotworowego 500
	chirurgiczne usunięcie brodawek, 
 włókniaków, guzków, tłuszczaków, 
 kaszaków, zmian barwnikowych  500
	chirurgiczne usunięcie kłykcin kończystych
 (brodawek płciowych) w okolicach 
 narządów płciowych i odbytu 500 

ELEKTROCHIRURGIA / KRIOCHIRURGIA / LASER 

	usuwanie zmiany elektrokoagulacją 100
	kolejna mała zmiana 25
	kolejna duża zmiana 100
	kłykciny kończyste (brodawki płciowe) 
 w okolicach narządów 
 płciowych i odbytu 200-800

INNE ZABIEGI LECZNICZE

	ostrzykiwanie bliznowców wycena indywidualna

	diagnoza autoimmunologiczna 
 chorób skóry – wycinek 350



DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
 
USUWANIE ZMARSZCZEK
– TOKSYNA BOTULINOWA 

	kurze łapki/gładzina/lwia zmarszczka 
 1 okolica 750
 dodatkowa okolica  400
	leczenie nadpotliwości toksyną botulinową 
 pachy, dłonie, podeszwy 1500
 czoło 1000

WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK 
– KWASEM HIALURONOWYM 

	Mezolift – nawilżenie i rewitalizacja 
 skóry wybranej partii ciała 
 (twarz, szyja i dekolt, grzbiety rąk) 850
	1 ampułka 900-1200
	korekta ust 1000
	korekta wolumetryczna owalu twarzy 2100

MEZOTERAPIA 
	mezoterapia osoczem bogatopłytkowym 
 na wybrane partie ciała 
 (twarz, szyja i dekolt, grzbiety rąk) 600

LIPOLIZA 

	lipoliza -– podbródek 300
	lipoliza – brzuch lub uda lub biodra 300-1200
	inne okolice wycena indywidualna



USUWANIE RUMIENIA (IPL) 200-600

LASEROWE USUWANIE ZMIAN 
NACZYNIOWYCH (excel hr) 

	pojedyncze naczynko 100
	cała twarz 600
	czoło 200
	nos 200
	policzki 400
	szyja 300
	dekolt 300
	kończyny dolne 200-900

LASEROWE USUWANIE BRODAWEK   80
LASEROWE USUWANIE GRZYBICY PAZNOKCI 

	wizyta kwalifikująca 
 z badaniem mykologicznym 150
	zabieg laserowy 2 palce 100
	zabieg laserowy 10 palców 350

ZNIECZULENIE PRZED ZABIEGIEM 
NA ŻYCZENIE 30-50



KOSMETOLOGIA
 
ZABIEGI NA TWARZ, SZYJĘ i DEKOLT M’ONDUNIQ 

„Siła jadu węża” 200
intensywny rytuał
przeciwzmarszczkowy
i ujędrniający

„Sekret slimaka” 180
rytuał głęboko
odżywczy 
i regenerujący

„HI’Fusion”  180
ultranawilżający 
i rewitalizujący zabieg 
z kwasem hialuronowym
i komórkami macierzystymi

„Smocza krew” 200
odmładzający rytuał
rozświetlający

laser IQ  160
kojąca terapia dla skór 
naczyniowych, delikatnych, 
nadreaktywnych

„Infinite”  200
zabieg biostymulujący 
z liposomalną wit.C 

 
„Retinoxin”  160
wielowymiarowa pielegnacja 
anty-aging



PODSTAWOWA PIELĘGNACJA TWARZY
 
	mikrodermabrazja + maska 150
	oksybrazja + maska 150
	peeling kawitacyjny + maska 120
	oczyszczanie manualne (z mikro lub kawitacją) 160
	oczyszczanie manualne pleców 200

DODATKI DO ZABIEGU

	mikrodermabrazja 50
	peeling kawitacyjny 50
	dodatek blask 50
	maska bio 50
	oksybrazja 50
	dodatek resveraderm 50

FOTOODMŁADZANIE IPL / RADIOFREKWENCJA 

	jeden zabieg 100
	seria fotoodmładzania (6 zabiegów w cenie 5) 500
	seria radiofrekwencja (6 zabiegów w cenie 5) 500

MASAŻ TWARZY KOBIDO 150

PEELINGI CHEMICZNE 

	zabieg odświeżająco-rozświetlający 
 kwasem migdałowym Mandelac twarz 150

	zabieg odświeżająco-rozświetlający
 kwasem migdałowym Mandelac
 twarz + szyja + dekolt 170

	zabieg anty-aging DNA recovery twarz 160

	zabieg anty-aging DNA recovery
 twarz + szyja + dekolt 180

	zabieg o działaniu silnie 
 przeciwstarzeniowym Retises CT  250

	zabieg silnie odmładzający Ferulac Valencia 250



MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA
	mikronakłuwanie okolice oczu 110
	mikronakłuwanie twarz 150
	mikronakłuwanie szyja + dekolt 150
	mikronakłuwanie twarz + szyja + dekolt 450 
	dodatek „kwasy” do mikronakłuwania  150

ZABIEGI NA CIAŁO
	„Thermogeniq” zabieg kształtujący sylwetkę 200
	Program zabiegów do walki 
 z cellulitem bandażami Arosha
 4 zabiegi / 8 zabiegów 800/1590
	Dermomasaż
 1 zabieg / 6 zabiegów   100/500

OPRAWA OCZU
	regulacja brwi 25
	henna rzęs 25
	henna brwi 25
	henna brwi + regulacja 35
	henna brwi i rzęs + regulacja 45

DEPILACJA WOSKIEM
	depilacja woskiem wąsik 25
	depilacja woskiem broda 25



ZŁOTY STANDARD DEPILACJI 
  1 zabieg 5 w cenie 3
 pachy 200 600
	łydki  300 900
	uda 300 900
	bikini – linia 250 750
	bikini brazylijskie - całe 370 1100
	pośladki – częściowe 150 450
	pośladki – całe 300 900
	twarz (brwi, policzki, baki) 250 750
	broda 200 600
	wąsik 100 300
	szyja 250 750
	przedramiona 220 660
	ramiona 250 750
	tors 300 900
	brzuch – linia 150 450
	brzuch – cały 300 900
	plecy 200 600
	wybrane 3 obszary depilacji 600
	wybranych 5 obszarów depilacji 900

MAKIJAŻ PERMANENTNY 
	kontur ust bez wypełnienia 1000
	kontur ust z wypełnieniem 1200
	brwi – metoda cienia „ombre” 900
	brwi 3D – metoda włoskowa 1200
	kreska – powieki dolne 500
	kreska – powieki górne 600
	komplet kresek – powieki górne i dolne 1000
	korekta brwi / kresek / ust 
 po 1 miesiącu bezpłatna
	korekta brwi / kresek / ust 
 po 1 roku 1/3 ceny
	korekta brwi / kresek / ust 
 po 2 latach 1/2 ceny
	korekta brwi / kresek / ust 
 po 3 latach 2/3 ceny



PODOLOGIA 

 podstawowy zabieg podologiczny 100
 usuwanie odcisków (1 odcisk) 60
 terapia modzeli (1 modzel) 50
 pękające pięty 70
 pielęgnacja stopy cukrzycowej 100
 opatrunek z preparatem 40
 klamra Unibrace 200

ZNIECZULENIE DO ZABIEGU 
(przez lekarza) 60



FACHOWA KOREKTA PAZNOKCI
 
 skrócenie i opracowanie 
 paznokci zdeformowanych 80
 skrócenie paznokci  60
 rekonstrukcja płytki paznokciowej 140
 oczyszczenie paznokcia 
 zmienionego chorobowo 80
 założenie klamry ortonyksyjnej  

 1 klamra Rosa Frasnera 200
 kontrola klamry 80
 usunięcie krwiaka podpaznokciowego 50
 tamponada 20
 tamponada specjalistyczna 30

REJESTRACJA
KONTAKT: 

TELEFONICZNY 
56 658 44 34   I   695 663 656

E-MAIL
derme@derme.com.pl

GODZINY OTWARCIA
pn, czw, pt    8-18
wt, śr   8.00-20.00


