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 ZABIEGI LASEROWE / LASER TREATMENT 

 

ALMA Harmony XL pro 

 

CLEAR LIFT bezoperacyjny lifting skóry 

odmładzanie skóry, usuwanie przebarwień / non-operative skin lift, skin rejuvenation, 

melasma treatment 

 

        1 zabieg 3 zabiegi 

  okolica oczu         500     1200 

  czoło          400     1000 

  okolica ust         400     1000 

  grzbiety rąk         700     1500 

  policzki         500     1200 

  szyja          700     1800 

  dekolt          700     1800 

  twarz          900     2400 

  szyja + dekolt      1000     2600 

  twarz + szyja       1200     3000 

 

DYE VL  

usuwanie zmian naczyniowych, rumienia, przebarwień i fotoodmładzanie 

spider vains, erythema and melasma treatment, fotorejuvenation 

 

        1 zabieg 3 zabiegi 

  pojedyncze naczynko       100      

  nos          300      720 

  policzki         500     1200 

  czoło          300      750 

  twarz          600     1600 

  szyja          500     1300 

  twarz+szyja        1000    2800 

  dekolt          500     1300 

  twarz + szyja + dekolt                1200    3000 

  ręce          400     1000 

 

Nd:Yag 1064nm  

zamykanie naczyń skórnych (pajączków)/ spider vains treatment 

 

        1 zabieg 3 zabiegi 

  pojedyncze naczynko       200      500 

  nos          300      720 

  policzki         500     1200 

  czoło          300      750 

  twarz          600     1600 

  szyja          500     1300 

  twarz+szyja        1000    2800 

  dekolt          500     1300 
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  twarz + szyja + dekolt     1200     3000 

  nogi (wycena indywidualna,                               

  zależna od rozległości zabiegu)     1000    2500   

 

 

 

NIR  

technologia bliskiej podczerwieni termolifting, ujędrnianie skóry / infra red light termolifting 

 

        1 zabieg 3 zabiegi 

  twarz          600      1600 

  twarz + szyja         800      2200 

  twarz + szyja + dekolt       1000     2800 

  ramiona         1000     2800 

  okolica kolan         1000     2800 

  powłoki  brzucha        1000     2800 

   

Laser frakcyjny CO2 (Bizon) / Fractional, ablative laser CO2 

odmładzanie skóry, leczenie blizn, usuwanie przebarwień, poprawa wyglądu rozstępów 

skin resurfacing, scar and strech marks treatement, melasma removal 

 

        1 zabieg 3 zabiegi 

  cała twarz        1800    4300 

  policzki        1000    2400 

  czoło          800     1900 

  zmarszczki wokół ust       700     1700 

  szyja         1500      

  dekolt         1000      

  grzbietowa strona rąk (obie)     1000      

  pojedyncza blizna do 2cm2      300      800 

  pojedyncza blizna do 5cm2      500     1300 

  pojedyncza blizna powyżej 5cm2               800               2200 

  rozstępy – podbrzusze      1500             3600 

  rozstępy – piersi       1300    3100 

  rozstępy – uda       1700    4000 

 

Laser frakcyjny CO2 (Bizon) 

usuwanie łagodnych zmian skórnych (włókniaki, brodawki łojotokowe, naczyniaki 

rubinowe) / laser removal of benig skin leasions 

 

  1 zmiana (poniżej 1cm2)       300       

  2-5 zmian         400       

  10-15 zmian             500 
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Q-switch ND:YAG 1064/532 

usuwanie tatuażu i makijażu permanentnego /tatoo and permanent make up removal 

 

        1 zabieg 3 zabiegi 

  brwi          400      1100 

  do 5cm2           300       800 

  do 10cm2             500      1200 

  do 20cm2         700      2000 

  powyżej 20cm2       1000     2700 

 

 

 

 


