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LASEROTERAPIA
Laser Alma Pixel CO2
PLATFORMA MEDYCZNA DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Laser Alma Pixel CO2 to przełomowa technologia opracowana przez izraelską firmę Alma Lasers – światowego
lidera w tworzeniu innowacyjnych aparatów medycznych. Połączenie działania ablacyjnego i frakcyjnego w Pixel
CO2 o długości fali 10600nm umożliwia intensywną oraz głęboką przebudowę skóry. Wykorzystanie
specjalistycznych głowic gwarantuje szerokie spektrum opcji zabiegowych, umożliwiając precyzyjne usuwanie
różnorodnych zmian i problemów skórnych. Dzięki temu Pixel CO2 znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach
medycyny m.in.: dermatochirurgii, dermatologii, chirurgii oraz kosmetologii. Dodatkowo, emisja lasera w postaci
pixeli zmniejsza dyskomfort pacjenta podczas zabiegów, zapobiegając przegrzaniu tkanki, co zapewnia
maksymalne bezpieczeństwo procedury, przyczynia się do skrócenia czasu rekonwalescencji oraz pozwala
osiągnąć doskonałe rezultaty w stosunkowo krótkim czasie.

LASER ALMA PIXEL CO2 - RESURFACING SKÓRY - PEELING LASEROWY
Obszar zabiegowy
Twarz
Szyja
Dekolt
Twarz/Szyja
Twarz/Szyja/Dekolt
Dłonie

Cena za 1 zabieg
1600 zł
960 zł
1040 zł
2160 zł
2800 zł
640 zł

LASER ALMA PIXEL CO2 - ANTI-AGING - TERAPIA PRZECIWSTARZENIOWA
Obszar zabiegowy
Twarz

Cena za 1 zabieg
2000 zł

Szyja

1200 zł

Dekolt

1500 zł

Twarz/Szyja

2700 zł

Twarz/Szyja/Dekolt

3500 zł

Dłonie

1200 zł

*Dokładną cenę ustala lekarz dermatolog w zależności od ilości oraz wielkości zmian skórnych
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LASER ALMA PIXEL CO2 - TERAPIA ŁĄCZONA - RESURFACING I REMODELING
Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Twarz

2500 zł

Szyja

1700 zł

Dekolt

2000 zł

Twarz/Szyja

3200 zł

Twarz/Szyja/Dekolt

4000 zł

Dłonie

1700 zł

LASER ALMA PIXEL CO2 - LECZENIE I USUWANIE BLIZN
Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 3 zabiegów*
- 25% RABATU
900 zł 675 zł

Pojedyncza blizna – do 1 cm2

300 zł

Pojedyncza blizna – do 10 cm2

600 zł

1800 zł 1350 zł

Pojedyncza blizna – do 30 cm2

1000 zł

3000 zł 2250 zł

Blizna powyżej 30 cm2

1500 zł

4500 zł 3375 zł

LASER ALMA PIXEL CO2 - LECZENIE I USUWANIE BLIZN POTRĄDZIKOWYCH

Twarz

1600 zł

Cena za PAKIET 3 zabiegów*
- 25% RABATU
4800 zł 3600 zł

Dekolt

1300 zł

3900 zł 2925 zł

Ramiona

1300 zł

3900 zł 2925 zł

1300 zł - 2200 zł

3900 – 6600 zł 2925 - 4950 zł

Obszar zabiegowy

Plecy

Cena za 1 zabieg

LASER ALMA PIXEL CO2 - LECZENIE I USUWANIE ROZSTĘPÓW
Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 3 zabiegów*
- 25% RABATU
3600 zł 2700 zł

Ramiona

1200 zł

Piersi

1100 zł

3300 zł 2475 zł

Brzuch

1500 zł

4500 zł 3375 zł

Biodra

1100 zł

3300 zł 2475 zł

Pośladki

1500 zł

4500 zł 3375 zł

Uda przód lub uda tył

1200 zł

3600 zł 2700 zł

Uda przód i tył

1800 zł

5400 zł 4050 zł

Łydki

1200 zł

3600 zł 2700 zł

LASER ALMA PIXEL CO2 - USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH*
Od 400 zł*
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NOWOŚĆ !!! PLATFORMA LASEROWA
PALOMAR ICON™
– IKONA W ŚWIECIE TECHNOLOGII LASEROWYCH
Palomar ICON™ to rewolucyjna platforma laserowa, która dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii oraz
ultranowoczesnych głowic stanowi najskuteczniejsze rozwiązanie w walce z problemami skórnymi tj. naczynka,
rumień, przebarwienia, rozstępy, blizny oraz blizny potrądzikowe. ICON umożliwia także bezpieczny oraz
nieablacyjny resurfacing skóry, intensywnie zwiększając jej napięcie i sprężystość, likwidując zmarszczki, co
powoduje efekt wyraźnego odmłodzenia.
Rewolucyjność technologii Palomar ICON™ wynika z unikatowych głowic, skutecznie likwidujących każdy defekt
skóry, m.in.:
• Głowica 1540 - nowoczesna metoda laserowej, nieablacyjnej regeneracji i przebudowy struktur skóry, łącząc
niezwykle wysokie bezpieczeństwo oraz skuteczność, bez długotrwałej rekonwalescencji pozabiegowej. Laser
redukuje blizny, rozstępy, rozszerzone pory oraz ujędrnia skórę.
• Głowica 1064 - innowacyjna głowica do skutecznego usuwania zmian naczyniowych na nogach.
• Głowica MAX G - to prawdziwa rewolucja w dziedzinie usuwania rumienia, trądziku różowatego, wszelkiego
rodzaju przebarwień tj. melasma czy piegi oraz zmian o charakterze naczyniowym. Emituje wiązkę światła, która
pochłaniana jest przez barwnik (melaninę) w przebarwieniu lub w krwi wypełniającej rozszerzone naczynie
krwionośne. W zmianach barwnikowych dochodzi do koagulacji, zwłóknienia i do złuszczenia wraz z
naskórkiem. Natomiast naczynia krwionośne ulegają resorpcji, czyli naturalnemu wchłonięciu przez organizm.
Dzięki opatentowanemu systemowi dostarczania wiązki lasera, ICON pozwala na wykorzystanie większej ilości
energii podczas terapii. Technologia zapewnia uzyskanie doskonałych rezultatów przy znacznie mniejszej liczbie
zabiegów. Dodatkowo, wykorzystując podwójny filtr, który minimalizuje ekspozycję naskórka na wiązkę ̨lasera,
urządzenie tym samym maksymalnie zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjenta.
Zastosowanie platformy laserowej Palomar ICON™:
• Odmładzanie i lifting skóry
• Usuwanie zmarszczek
• Usuwanie przebarwień
• Usuwanie blizn i blizn potrądzikowych
• Likwidacja rozstępów
• Usuwanie rumienia
• Usuwanie naczynek

PLATFORMA LASEROWA PALOMAR ICON™
– RESURFACING – FRAKCYJNE NIEABLACYJNE ODMŁADZANIE SKÓRY – GŁOWICA 1540
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 3 zabiegów*
- 25% RABATU

Okolice oczu i ust

1200 zł

3600 zł 2700 zł

Twarz

2000 zł

6000 zł 4500 zł

Szyja

1200 zł

3600 zł 2700 zł

Dekolt

1500 zł

4500 zł 3375 zł

Twarz, Szyja

2700 zł

8100 zł 6075 zł

Twarz, Szyja, Dekolt

3500 zł

10500 zł 7875 zł

Obszar zabiegowy

________________________________________________________________________

ZOBACZ EFEKTY VIDEO ZABIEGÓW
3

NA KANALE YOUTUBE KLINIKI VESUNA

PLATFORMA LASEROWA PALOMAR ICON™
–LECZENIE I USUWANIE PRZEBARWIEŃ HORMONALNYCH
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 3 zabiegów*
- 25% RABATU

Cała Twarz

1500 zł

4500 zł 3375 zł

Czoło

1000 zł

3000 zł 2250 zł

Nos

700 zł

2100 zł 1575 zł

Żuchwa + Broda

1000 zł

3000 zł 2250 zł

Policzki + Skroń + Żuchwa

1200 zł

3600 zł 2700 zł

Pojedyncza zmiana barwnikowa

400 zł

1200 zł 900 zł

Do 20 zmian

1000 zł

3000 zł 2250 zł

Od 21 do 40 zmian

1500 zł

4500 zł 3375 zł

1000 zł

3000 zł 2250 zł

Obszar zabiegowy
MELASMA

PRZEBARWIENIE ( INNE NIŻ MELASMA )

PLAMY STARCZE
Dłonie

PLATFORMA LASEROWA PALOMAR ICON™
– LECZENIE I USUWANIE BLIZN POTRĄDZIKOWYCH
Cała Twarz

1600 zł

4800 zł 3600 zł

Czoło

1100 zł

3300 zł 2475 zł

Nos

900 zł

2700 zł 2025 zł

Policzki

1100 zł

3300 zł 2475 zł

Skronie

900 zł

2700 zł 2025 zł

Żuchwa + Podbródek

1200 zł

3600 zł 2700 zł

Dekolt

1300 zł

3900 zł 2925 zł

Ramiona

1300 zł

3900 zł 2925 zł

1300 zł - 2200 zł

3900 – 6600 zł 2925 - 4950 zł

Plecy

PLATFORMA LASEROWA PALOMAR ICON™ – LECZENIE I USUWANIE BLIZN
Pojedyncza blizna – do 1 cm2

300 zł

900 zł 675 zł

Pojedyncza blizna – do 10 cm2

600 zł

1800 zł 1350 zł

Pojedyncza blizna – do 30 cm2

1000 zł

3000 zł 2250 zł

Blizna powyżej 30 cm2

1500 zł

4500 zł 3375 zł

PLATFORMA LASEROWA PALOMAR ICON™ – LECZENIE I USUWANIE ROZSTĘPÓW
Ramiona

1200 zł

3600 zł 2700 zł

Piersi

1100 zł

3300 zł 2475 zł

Brzuch

1500 zł

4500 zł 3375 zł

Biodra

1100 zł

3300 zł 2475 zł

Pośladki

1500 zł

4500 zł 3375 zł

Uda przód lub uda tył

1200 zł

3600 zł 2700 zł

Uda przód i tył

1800 zł

5400 zł 4050 zł

Łydki

1200 zł

3600 zł 2700 zł
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PLATFORMA LASEROWA PALOMAR ICON™
– LECZENIE I USUWANIE RUMIENIA / TRĄDZIKU RÓŻOWATEGO
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 3 zabiegów*
- 25% RABATU

Twarz

790 zł

2370 zł 1778 zł

Nos

250 zł

750 zł 562 zł

Policzki

490 zł

1470 zł 1100 zł

Szyja

450 zł

1350 zł 1012 zł

Dekolt

550 zł

1650 zł 1237 zł

Obszar zabiegowy

PLATFORMA LASEROWA PALOMAR ICON™
– ZAMYKANIE NACZYŃ PŁYTKICH, GŁĘBOKICH NA TWARZY I NOGACH
Pojedyncze naczynko

150 zł

Cała Twarz

700 zł

Skrzydełka Nosa

350 zł

Cały Nos

400 zł

Policzki

450 zł

Uda

600 zł – 1000 zł**

Łydki

500 zł – 900 zł**

Plamki rubinowe – do 20 zmian

200 zł – 500 zł**

* Cena promocyjna PAKIETU 3 zabiegów dotyczy tylko i wyłącznie jednego obszaru zabiegowego, bez możliwości wymiany
** Dokładną cenę ustala kosmetolog w zależności od wielkości obszaru oraz czasu trwania zabiegu

LASER FOTONA StarWalker®
NOWA GWIAZDA LASEROTERAPII – ULTRANOWOCZESNY I ULTRAWYDAJNY SYSTEM
LASEROWY PICO-NANO-KTP – MOC IMPULSÓW PIKOSEKUNDOWYCH POŁĄCZONA Z WYSOKĄ
ENERGIĄ IMPULSÓW NANOSEKUNDOWYCH!
Lasery od dawna są podstawowym narzędziem pracy w branży medycyny estetycznej. Im nowocześniejsze
urządzenie, tym zabieg jest skuteczniejszy i bardziej komfortowy, a ryzyko niepożądanych efektów mniejsze.
Teraz przyszła pora na lasery trzeciej generacji. Wśród nich nową gwiazdą jest system FOTONA StarWalker® . Ma
aż 4 długości fali laserowej i 14 trybów pracy na różnych rodzajach impulsów. Jest naprawdę innowacyjny,
ponieważ potrafi wyemitować gigantyczną moc w ultrakrótkich impulsach – piko i nanosekundach (bilionowe i
miliardowe części sekundy). Precyzyjnie działa na wybrany fragment tkanek, pozostawiając otoczenie
nienaruszone. Właśnie dzięki tej zdolności StarWalker® jest bezkonkurencyjny w usuwaniu tatuaży, radzi sobie
z najtrudniejszymi barwnikami. Świetnie sprawdza się też w leczeniu przebarwień oraz zmian naczyniowych.
Wywabianie tatuaży do tej pory było trudne, ponieważ każdy barwnik wymaga zastosowania różnej długości fal
laserowych. FOTONA StarWalker® wytwarza aż 4 długości fal laserowych, umożliwiając skuteczne usuwanie
wielokolorowych tatuaży w jednym miejscu w czasie tego samego zabiegu. Dodatkowo FOTONA łączy dwie
technologie, żeby rozwiązać problem nawet najgłębiej położonych tatuaży, o skomplikowanym składzie
chemicznym i dużej ilości barwnika. System FOTONA StarWalker® potrafi znacznie więcej niż tylko sprawnie
usunąć tatuaż. Specjalizuje się także w odmładzaniu, leczeniu przebarwień, blizn, rozstępów, zmian naczyniowych
(laser KTP 532 mm), a także w terapii trądziku . Jest w tym lepszy od innych urządzeń dzięki kolejnej innowacji –
zastosowaniu jednolitej wiązki laserowej. To wyjątkowo ważne dla pacjenta, ponieważ im bardziej jednorodna
wiązka lasera, tym mniejsze ryzyko uszkodzeń naskórka i tkanek, mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia
krwawienia czy obrzęków np. wskutek punktowego przegrzania. FOTONA zastosowała dwa nowatorskie
rozwiązania – opatentowane technologie OPTOflex® oraz Vacuum Cell (komory próżniowe), zapewniające
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niemalże perfekcyjną jednolitość wiązki laserowej. Firmie FOTONA po ponad 50 latach badań i doświadczeń w
rozwijaniu technologii laserowych udało się ujarzmić ogromne moce energii.

LASER DISCOVERY PICO
– NOWA ERA W LASEROTERAPII !!!
NR 1 W USUWANIU ZMIAN BARWNIKOWYCH, TATUAŻY I ROZSTĘPÓW
Urządzenie medyczne DISCOVERY PICO należy do nowej generacji laserów pikosekundowych i dzięki
zastosowaniu unikalnej technologii jest najnowocześniejszym laserem medycznym dostępnym obecnie na rynku.
DISCOVERY PICO jest wyposażony w neodymowo-yagowe (Nd:YAG) źródło światła laserowego o podwójnej
długości fali emitujące fale o długości 1064 nm i 532 nm przy zastosowaniu wyjątkowej technologii Quanta
PicoBoost, co umożliwia pracę w trybie pikosekundowym, w którym generowane jest maksymalnie 800 mJ
energii i maksymalnie 1,8 GW mocy, a także w trybie Q-Switch i Photo-thermal. Dlatego właśnie DISCOVERY PICO
jest najsilniejszym i najbardziej elastycznym laserem w swojej klasie. Innowacyjna technologia wprowadzona
przez DISCOVERY PICO pozwala osiągnąć maksymalną moc szczytową w ultrakrótkich impulsach o mocy
dwukrotnie większej niż w przypadku jakiegokolwiek innego pikosekundowego lasera stosowanego w
medycynie. Wykorzystany system poszerza wachlarz możliwości terapeutycznych zdecydowanie zwiększając
skuteczność leczenia! Laser opracowała firma Quanta System posiadająca budowaną od lat renomę w dziedzinie
ultraszybkich laserów impulsowych.
DISCOVERY PICO to rozpoczynający nową erę innowacyjny laser, w porównaniu z poprzednią generacją laserów,
umożliwia uzyskiwanie lepszych efektów terapeutycznych przy jednoczesnym skróceniu o połowę sesji
zabiegowych. DISCOVERY PICO jest najmocniejszym na rynku, pikosekundowym laserem II generacji, który
ponadto, został wyposażony w technologię frakcyjną oraz system IPL.
Końcówka frakcyjna pozwala wykonywać zabiegi poprawiające strukturę skóry praktycznie bez rekonwalescencji
pozabiegowej przy minimalnych dolegliwościach bólowych. DISCOVERY PICO wykorzystuje najnowocześniejszą
technologię laserowego usuwania zmian barwnikowych, starzejącej się skóry i tatuażu. Impulsy laserowe
pozwalają osiągnąć ukierunkowany prosto na pigment efekt czysto fotoakustyczny, pozostawiając otaczające
tkanki nietknięte. W porównaniu z tradycyjnymi laserami Q-Switched, które powodują rozpad cząsteczek
pigmentu na granulki, DISCOVERY PICO – dzięki silnym impulsom pikosekundowym – rozbija cząsteczki w bardzo
drobny „pył” łatwiejszy do usunięcia z organizmu dla układu odpornościowego. Emitując zarówno fale o długości
532 nm, jak i 1064 nm, Laser DISCOVERY PICO może usuwać różnokolorowe tatuaże oraz powierzchniowe i
głębokie zmiany barwnikowe, wykorzystując również tryby emisji impulsów Q-Switched i Photo-thermal. Efekt
fotoakustyczny wywoływany przez DISCOVERY PICO jest skuteczniejszy niż w przypadku lasera Q-Switched,
ponieważ najwyższa moc lasera generuje wyższe ciśnienie mechaniczne, które w dosłownym tego słowa
znaczeniu „rozdrabnia” cząsteczki pigmentu. Niezwykle krótkie impulsy pozwalają osiągnąć najlepsze rezultaty,
jeszcze zanim rozchodząca się energia przedostanie się do sąsiednich tkanek. Dzięki temu zabieg jest
skuteczniejszy i bezpieczniejszy dla pacjentów.

Zastosowanie Lasera FOTONA StarWalker® i Lasera DISCOVERY PICO :
- Usuwanie tatuażu (czarnego, kolorowego, mieszanego)
- Usuwanie makijażu permanentnego
- Leczenie tatuażu powypadkowego (drobnych fragmentów ciał stałych tkwiących w skórze)
- Usuwanie przebarwień, zmian barwnikowych, zmian posłonecznych
- Usuwanie melasmy
- Zabiegi Anti-Aging – lifting i odmładzanie skóry, usuwanie zmarszczek
- Leczenie blizn i blizn potrądzikowych
- Usuwanie rozstępów
- Leczenie rumienia, trądziku
- Leczenie grzybicy paznokci
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LASER FOTONA StarWalker® i LASER DISCOVERY PICO
– PIKOSEKUNDOWE USUWANIE TATUAŻY – KOLOR CZARNY
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 4 zab.*
- 25% RABATU

Cena za PAKIET 6 zab.*
- 30% RABATU

Do 5 cm2

500 zł 375 zł

1500 zł 1125 zł

2250 zł 1575 zł

6 cm2 – 25 cm2

850 zł 638 zł

2552 zł 1914 zł

3828 zł 2680 zł

26 cm2 – 150 cm2

1250 zł 938 zł

3752 zł 2814 zł

5628 zł 3940 zł

151 cm2 – 300 cm2

1950 zł 1463 zł

5852 zł 4389 zł

8778 zł 6145 zł

301 cm2 – 600 cm2

2700 zł 2025 zł

8100 zł 6075 zł

12150 zł 8505 zł

Obszar zabiegowy

LASER FOTONA StarWalker® i LASER DISCOVERY PICO
– PIKOSEKUNDOWE USUWANIE TATUAŻY – KOLOROWY BĄDŹ MIESZANY
Do 5 cm2

550 zł 399 zł

1596 zł 1197 zł

2394 zł 1676 zł

6 cm2 – 25 cm2

950 zł 713 zł

2852 zł 2139 zł

4278 zł 2995 zł

26 cm2 – 150 cm2

1400 zł 1050 zł

4200 zł 3150 zł

6300 zł 4410 zł

151 cm2 – 300 cm2

2150 zł 1613 zł

6452 zł 4839 zł

9678 zł 6775 zł

301 cm2 – 600 cm2

2950 zł 2213 zł

8852 zł 6639 zł

13278 zł 9295 zł

LASER FOTONA StarWalker® i LASER DISCOVERY PICO
– PIKOSEKUNDOWE USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
Brwi

600 zł 449 zł

1796 zł 1347 zł

2694 zł 1886 zł

Usta

900 zł 675 zł

2700 zł 2025 zł

4050 zł 2835 zł

Kreski - do 2

900 zł 675 zł

2700 zł 2025 zł

4050 zł 2835 zł

Kreski - do 4

1600 zł 1200 zł

4800 zł 3600 zł

7200 zł 5040 zł

LASER FOTONA StarWalker® i LASER DISCOVERY PICO
– PIKOSEKUNDOWE LECZENIE I USUWANIE PRZEBARWIEŃ HORMONALNYCH
MELASMA
Cała Twarz

1700 zł 1275 zł

5100 zł 3825 zł

7650 zł 5355 zł

Czoło

1000 zł 750 zł

3000 zł 2250 zł

4500 zł 3150 zł

Nos

700 zł 525 zł

2100 zł 1575 zł

3150 zł 2205 zł

Żuchwa + Broda

1200 zł 900 zł

3600 zł 2700 zł

5400 zł 3780 zł

Policzki + Skroń + Żuchwa

1400 zł 1050 zł

4200 zł 3150 zł

6300 zł 4410 zł

PRZEBARWIENIE ( INNE NIŻ MELASMA )
Pojedyncza zmiana barwnikowa

400 zł 300 zł

1200 zł 900 zł

1800 zł 1260 zł

Do 20 zmian

1000 zł 750 zł

3000 zł 2250 zł

4500 zł 3150 zł

Od 21 do 40 zmian

1500 zł 1125 zł

4500 zł 3375 zł

6750 zł 4725 zł

700 zł 525 zł

2100 zł 1575 zł

3150 zł 2205 zł

PLAMY STARCZE
Dłonie
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LASER FOTONA StarWalker® i LASER DISCOVERY PICO
– PIKOSEKUNDOWE LECZENIE I USUWANIE BLIZN POTRĄDZIKOWYCH
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 4 zab.*
- 25% RABATU

Cena za PAKIET 6 zab.*
- 30% RABATU

Cała Twarz

1600 zł 1279 zł

5116 zł 3837 zł

7674 zł 5372 zł

Czoło

1000 zł 800 zł

3200 zł 2400 zł

4800 zł 3360 zł

Policzki

1200 zł 960 zł

3840 zł 2880 zł

5760 zł 4032 zł

Skronie

900 zł 720 zł

2880 zł 2160 zł

4320 zł 3024 zł

Żuchwa + Podbródek

1200 zł 960 zł

3840 zł 2880 zł

5760 zł 4032 zł

Dekolt

1350 zł 1000 zł

4000 zł 3000 zł

6000 zł 4200 zł

Ramiona

1350 zł 1000 zł

4000 zł 3000 zł

6000 zł 4200 zł

4000 zł – 7600 zł
3000 zł - 5700 zł**

6000 zł – 11400 zł
4200 zł - 7980 zł**

Obszar zabiegowy

1350 zł – 2550 zł
1000 zł - 1900 zł**

Plecy

LASER FOTONA StarWalker® i LASER DISCOVERY PICO
– PIKOSEKUNDOWE LECZENIE I USUWANIE BLIZN
Pojedyncza blizna – do 1 cm2

300 zł 240 zł

960 zł 720 zł

1440 zł 1008 zł

Pojedyncza blizna – do 10 cm2

600 zł 480 zł

1920 zł 1440 zł

2880 zł 2016 zł

Pojedyncza blizna – do 30 cm2

1000 zł 800 zł

3200 zł 2400 zł

4800 zł 3360 zł

Blizna powyżej 30 cm2

1500 zł 1200 zł

4800 zł 3600 zł

7200 zł 5040 zł

LASER FOTONA StarWalker® i LASER DISCOVERY PICO
– PIKOSEKUNDOWE LECZENIE I USUWANIE ROZSTĘPÓW
Pojedynczy rozstęp

300 zł 255 zł

1020 zł 765 zł

1530 zł 1071 zł

Ramiona

1000 zł 849 zł

3396 zł 2547 zł

5094 zł 3569 zł

Piersi

1000 zł 849 zł

3396 zł 2547 zł

5094 zł 3569 zł

Brzuch

1200 zł 1020 zł

4080 zł 3060 zł

6120 zł 4284 zł

Biodra

1000 zł 849 zł

3396 zł 2547 zł

5094 zł 3569 zł

Pośladki

1100 zł 935 zł

3740 zł 2805 zł

5610 zł 3927 zł

Uda

1000 zł – 1300 zł**
849 zł – 1105 zł**

3396 zł – 4420 zł
2547 zł – 3315 zł**

5094 zł – 6630 zł
3569 zł – 4641 zł**

Łydki

950 zł – 1150 zł**
808 zł – 978 zł**

3232 zł – 3912 zł
2424 zł – 2934 zł**

4848 zł – 5868 zł
3394 zł – 4108 zł**
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LASER FOTONA StarWalker® i LASER DISCOVERY PICO –
PIKOSEKUNDOWE ZAB. ANTI-AGING – TERAPIA PRZECIWSTARZENIOWA, ODMŁADZAJĄCA
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 3 zab.*
- 20% RABATU

Oczy, okolice

700 zł 560 zł

1680 zł 1344 zł

Usta, okolice

700 zł 560 zł

1680 zł 1344 zł

Czoło

800 zł 640 zł

1920 zł 1536 zł

Dłonie

800 zł 640 zł

1920 zł 1536 zł

Szyja

1200 zł 960 zł

2880 zł 2304 zł

Dekolt

1300 zł 1040 zł

3120 zł 2496 zł

Szyja, Dekolt

2000 zł 1599 zł

4797 zł 3838 zł

Twarz

2000 zł 1599 zł

4797 zł 3838 zł

Twarz, Szyja

2700 zł 2160 zł

6480 zł 5184 zł

Twarz, Szyja, Dekolt

3500 zł 2800 zł

8400 zł 6720 zł

Ramiona

1600 zł 1280 zł

3840 zł 3072 zł

Obszar zabiegowy

Przedramiona
1400 zł 1120 zł
3360 zł 2688 zł
* Cena promocyjna PAKIETU 3,4 i 6 zabiegów dotyczy tylko i wyłącznie jednego obszaru zabiegowego,
bez możliwości wymiany
** Dokładną cenę ustala kosmetolog w zależności od wielkości obszaru oraz czasu trwania zabiegu

LASER FOTONA StarWalker® i LASER DISCOVERY PICO
– LASEROWE LECZENIE GRZYBICY PAZNOKCI
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 7 zab.*
- 10% RABATU

Do 5 paznokci

250 zł

1750 zł 1575 zł

Do 10 paznokci

400 zł

2800 zł 2519 zł

Obszar zabiegowy

LASER DISCOVERY PICO – LECZENIE I USUWANIE TRĄDZIKU
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 4 zab.*
- 25% RABATU

Cena za PAKIET 6 zab.*
- 30% RABATU

Twarz

400 zł 359 zł

1436 zł 1077 zł

2154 zł 1508 zł

Plecy

700 zł 630 zł

2520 zł 1890 zł

3780 zł 2646 zł

Obszar zabiegowy

LASER DISCOVERY PICO – SYSTEM IPL – LECZENIE I USUWANIE RUMIENIA
Twarz

600 zł 539 zł

2156 zł 1617 zł

3234 zł 2264 zł

Czoło

300 zł 270 zł

1080 zł 810 zł

1620 zł 1134 zł

Nos

200 zł 180 zł

720 zł 540 zł

1080 zł 756 zł

Policzki

300 zł 270 zł

1080 zł 810 zł

1620 zł 1134 zł

Broda

200 zł 180 zł

720 zł 540 zł

1080 zł 756 zł

Szyja

400 zł 359 zł

1436 zł 1077 zł

2154 zł 1508 zł

Dekolt

500 zł 450 zł

1800 zł 1350 zł

2700 zł 1890 zł
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LASER FOTONA StarWalker®
– PIKOSEKUNDOWE LECZENIE I USUWANIE PRZEBARWIEŃ POTRĄDZIKOWYCH
Obszar zabiegowy
Twarz

Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 4 zab.*
- 25% RABATU

Cena za PAKIET 6 zab.*
- 30% RABATU

1080 zł 900 zł

3600 zł 2700 zł

5400 zł 3780 zł

LASER FOTONA StarWalker® – LECZENIE I USUWANIE TRĄDZIKU
Twarz

400 zł 359 zł

1436 zł 1077 zł

2154 zł 1508 zł

Plecy

700 zł 630 zł

2520 zł 1890 zł

3780 zł 2646 zł

LASER FOTONA StarWalker® – LECZENIE I USUWANIE RUMIENIA
Twarz

600 zł 539 zł

2156 zł 1617 zł

3234 zł 2264 zł

Czoło

300 zł 270 zł

1080 zł 810 zł

1620 zł 1134 zł

Nos

200 zł 180 zł

720 zł

540 zł

1080 zł 756 zł

Policzki

300 zł 270 zł

1080 zł 810 zł

1620 zł 1134 zł

Broda

200 zł 180 zł

720 zł

1080 zł 756 zł

Szyja

400 zł 359 zł

1436 zł 1077 zł

2154 zł 1508 zł

Dekolt

500 zł 450 zł

1800 zł 1350 zł

2700 zł 1890 zł

540 zł

LASER FOTONA StarWalker®
– LASEROWE ZAMYKANIE NACZYŃ PŁYTKICH, GŁĘBOKICH NA TWARZY I NOGACH
Obszar zabiegowy

Cena

Pojedyncze naczynko

100 zł

Cała Twarz

500 zł

Skrzydełka Nosa

200 zł

Cały Nos

250 zł

Policzki

300 zł

Uda

400 zł – 800 zł*

Łydki

300 zł – 700 zł*

Plamki rubinowe – do 20 zmian
100 zł – 400 zł*
*Dokładną cenę ustala kosmetolog w zależności wielkości obszaru oraz czasu trwania zabiegu

LASER FOTONA SPECTRO SP
Klinika VESUNA jako pierwsza w Polsce wprowadziła do swojej oferty zabiegi systemem laserowym FOTONA
SPECTRO SP, wyposażonym w SKANERY F-22 i S-22 do jeszcze bardziej precyzyjnych i efektywnych zabiegów
laserowych, który należy do jednych z najbardziej skutecznych urządzeń w walce z problemami skórnymi o różnej
etiologii, jak np. usuwanie naczynek, leczenie rumienia, blizn i blizn potrądzikowych, rozstępów, przebarwień lub
trądziku. Zastosowanie skanerów w zabiegu umożliwia pełne leczenie rozległych obszarów z niezrównaną
precyzją oraz skutecznością. Technologia FOTONA SPECTRO SP łączy dwa systemy laserowe - Er:Yag i Nd:Yag.
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LASER FOTONA SPECTRO SP – LASEROWE USUWANIE PRZEBARWIEŃ
Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 3 zabiegów*
– 30% RABATU

Pojedyncze przebarwienie

100 zł – 200 zł*

-

Twarz

700 zł

2100 zł 1469 zł

Czoło

400 zł

1200 zł 839 zł

Policzki

500 zł

1500 zł 1049 zł

Szyja

500 zł

1500 zł 1049 zł

Dekolt

600 zł

1800 zł 1259 zł

Ramiona

600 zł

1800 zł 1259 zł

Przedramiona

600 zł

1800 zł 1259 zł

Dłonie

350 zł

1050 zł 735 zł

Plecy
300 zł – 900 zł*
900 zł – 2700 zł 629 zł – 1889 zł*
* Dokładną cenę ustala kosmetolog w zależności od wielkości obszaru oraz czasu trwania zabiegu

LASER FOTONA SPECTRO SP - SYSTEM PIANO – LECZENIE ŚWIEŻYCH BLIZN
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 5 zabiegów*
– 35% RABATU

Pojedyncza blizna – do 1 cm2

100 zł

-

Pojedyncza blizna – do 10 cm2

300 zł

1500 zł 975 zł

Pojedyncza blizna – do 30 cm2

500 zł

2500 zł 1625 zł

Obszar zabiegowy

LASER FOTONA SPECTRO SP - LASEROWE USUWANIE BLIZN I BLIZN
POTRĄDZIKOWYCH
Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 4 zabiegów*
– 30% RABATU

LASEROWE LECZENIE I USUWANIE BLIZN POTRĄDZIKOWYCH
Cała Twarz

1100 zł

4400 zł 3079 zł

Czoło

700 zł

2800 zł 1959 zł

Nos

600 zł

2400 zł 1679 zł

Policzki

900 zł

3600 zł 2519 zł

Skronie

600 zł

2400 zł 1679 zł

Żuchwa + Podbródek

900 zł

3600 zł 2519 zł

Pojedyncza blizna – do 1 cm2

150 zł

600 zł 419 zł

Pojedyncza blizna – do 10 cm2

300 zł

1200 zł 839 zł

Pojedyncza blizna – do 30 cm2

500 zł

2000 zł 1399 zł

Blizna powyżej 30 cm2

800 zł

3200 zł 2239 zł

LASEROWE LECZENIE I USUWANIE BLIZN

________________________________________________________________________

ZOBACZ EFEKTY VIDEO ZABIEGÓW
11

NA KANALE YOUTUBE KLINIKI VESUNA

LASER FOTONA SPECTRO SP – LASEROWA LIKWIDACJA ROZSTĘPÓW
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 4 zabiegów*
– 30% RABATU

Pojedynczy rozstęp

100 zł

-

Ramiona

600 zł

2400 zł 1679 zł

Piersi

600 zł

2400 zł 1679 zł

Brzuch

800 zł

3200 zł 2239 zł

Biodra

600 zł

2400 zł 1679 zł

Pośladki

700 zł

2800 zł 1959 zł

600 zł – 900 zł*

2400 zł – 3600 zł
1679 zł – 2519 zł*

Obszar zabiegowy

Uda

2200 zł – 3000 zł
1539 zł – 2099 zł*
* Dokładną cenę ustala kosmetolog w zależności od wielkości obszaru oraz czasu trwania zabiegu
Łydki

550 zł – 750 zł*

LASER FOTONA SPECTRO SP – RESURFACING I REMODELING – Er:YAG + Nd:YAG
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 3 zabiegów*
– 35% RABATU

Twarz

1200 zł

3600 zł 2339 zł

Szyja

900 zł

2700 zł 1755 zł

Dekolt

1000 zł

3000 zł 1949 zł

Twarz, Szyja

1700 zł

5100 zł 3315 zł

Twarz, Szyja, Dekolt

2200 zł

6600 zł 4289 zł

Obszar zabiegowy

LASER FOTONA SPECTRO SP - LASEROWE LECZENIE TRĄDZIKU I TRĄDZIKU
RÓŻOWATEGO
Obszar zabiegowy
Twarz
Plecy

Cena za 1 zabieg
200 zł
350 zł

Cena za PAKIET 3 zabiegów*
– 15% RABATU
600 zł 509 zł
1050 zł 892 zł

LASER FOTONA SPECTRO SP – LASEROWE LECZENIE RUMIENIA
Obszar zabiegowy
Twarz
Czoło
Nos
Policzki
Broda
Szyja
Dekolt

Cena za 1 zabieg
300 zł
150 zł
100 zł
150 zł
100 zł
200 zł
250 zł

Cena za PAKIET 4 zabiegów*
– 20% RABATU
1200 zł 959 zł
600 zł 479 zł
400 zł 319 zł
600 zł 479 zł
400 zł 319 zł
800 zł 639 zł
1000 zł 799 zł
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LASER FOTONA SPECTRO SP - LASEROWE ZAMYKANIE NACZYŃ PŁYTKICH, GŁĘBOKICH
NA TWARZY I NOGACH
Pojedyncze naczynko

150 zł

Cała Twarz

500 - 700 zł

Skrzydełka Nosa

250 zł

Cały Nos

300 zł

Policzki

350 zł

Uda

450 zł – 850 zł*

Łydki

350 zł – 750 zł*

Plamki rubinowe – do 20 zmian
150 zł – 450 zł*
* Dokładną cenę ustala kosmetolog w zależności wielkości obszaru oraz czasu trwania zabiegu

LASER FOTONA SPECTRO SP – LASEROWE LECZENIE WYPADANIA WŁOSÓW
Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 4 zabiegów*
– 30% RABATU

600 zł

2400 zł 2000 zł

Skóra głowy

LASER FOTONA SPECTRO SP – LASEROWE LECZENIE CHRAPANIA
Leczenie chrapania

Cena

1 zabieg

500 zł

PAKIET : 4 zabiegi Laserowego Leczenia Chrapania

2000 zł 1699 zł

LASER FOTONA SPECTRO SP – PEELING LASEROWY – TRYB GŁĘBOKI
Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 3 zabiegów*
– 30% RABATU

Dłonie

350 zł

1050 zł 735 zł

Wokół ust

350 zł

1050 zł 735 zł

Wokół oczu

350 zł

1050 zł 735 zł

Wokół ust i oczu

600 zł

1800 zł 1259 zł

Twarz

700 zł

2100 zł 1469 zł

Szyja

400 zł

1200 zł 839 zł

Dekolt

500 zł

1500 zł 1049 zł

Twarz, Szyja

1000 zł

3000 zł 2099 zł

Twarz, Szyja, Dekolt

1200 zł

3600 zł 2519 zł

Pośladki

800 zł

2400 zł 1679 zł

Brzuch

800 zł

2400 zł 1679 zł

Plecy

1200 zł

3600 zł 2519 zł

Uda

1200 zł

3600 zł 2519 zł

Obszar zabiegowy
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TERAPIE ŁĄCZONE ZABIEGÓW LASEROTERAPII
PAKIET ”LIFT I REWITALIZACJA”: 2 zabiegi Laserem FOTONA StarWalker®
lub DISCOVERY PICO + 2 zabiegi INTRACEUTICALS® – twarz

4298 zł 3399 zł

PAKIET: ”NOWATORSKA TERAPIA ODMŁADZAJĄCA”– 1 zabieg PEELINGU LASEROWEGO
+ 1 zabieg VIVACE®/ENSEMBLE® + 1 zabieg INTRACEUTICALS® ” – twarz

2450 zł 1799 zł

Laser Diodowy PALOMAR VECTUS™
W Klinice VESUNA pracujemy obecnie na najnowszym Laserze Diodowym PALOMAR VECTUS™ ,który posiada
certyfikat bezpieczeństwa i skuteczności wydany przez Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków FDA,
honorowany na całym świecie, dopuszczający je na rynek jako urządzenia do trwałego usuwania włosów. Firma
Palomar tworząc w 1997 roku najbardziej znany na świecie laser Light Sheer i otrzymując dla niego certyfikat
FDA, zyskała sobie miano pioniera w dziedzinie technologii trwale usuwających owłosienie. Dziś, po kilkunastu
latach doświadczeń i badań naukowych ugruntowuje swoją pozycję lidera produkując nową wersję systemu Light
Sheer – Laser Diodowy PALOMAR VECTUS™.

NAJSZYBSZA ORAZ NAJSKUTECZNIEJSZA DEPILACJA LASEROWA NA ŚWIECIE !!!
PALOMAR VECTUS™ jest najnowszym, najszybszym i zarazem najmocniejszym systemem do depilacji laserowej
na świecie. PALOMAR VECTUS™ został wzbogacony o kilka technologii oraz bardzo duże ”okienko” zabiegowe.
Urządzenie ma wbudowany system chłodzenia, które posiada osobny certyfikat FDA.
PALOMAR VECTUS™ działa bardzo szybko, co podnosi komfort pacjenta. Laser posiada również inteligentny
system odczytu poziomu melaniny w skórze – Skintel®. System ten jako jedyny na świecie posiada certyfikat FDA.
Urządzenie samoistnie wybiera parametry zabiegu w zależności od koloru skóry pacjenta. Wprowadzone zmiany
20-sto krotnie skracają czas trwania zabiegu i powodują, iż jest on całkowicie bezpieczny.
"SZALONE CENY" PAKIETÓW DEPILACJI LASEROWEJ – DO 25% RABATU !!!
Skomponuj Własny Pakiet Depilacji Laserowej dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań, a otrzymasz
Specjalny RABAT :
– Przy zakupie 2 zabiegów depilacji laserowej na różne obszary zabiegowe - 10%
RABATU np. PAKIET : 1 x łydki + 1 x uda

600 zł 539 zł

– Przy zakupie 3 zabiegów depilacji laserowej na różne obszary zabiegowe - 15%
RABATU np. PAKIET : 1 x ramiona + 1 x przedramiona + 1 x pachy

670 zł 569 zł

– Przy zakupie 4 zabiegów depilacji laserowej na różne obszary zabiegowe - 20%
RABATU np. PAKIET : 2 x linia bikini + 2 x uda

1100 zł 879 zł

– Przy zakupie 5 zabiegów depilacji laserowej na różne obszary zabiegowe - 20%
RABATU np. PAKIET : 1 x bikini pełne + 1 x brzuch + 1 x ramiona +1 x pachy + 1 x warga
górna

1220 zł 976 zł

– Przy zakupie 6 zabiegów depilacji laserowej na różne obszary zabiegowe - 25%
RABATU np. PAKIET : 3 x pachy + 3 x łydki

1500 zł 1125 zł
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Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 4 zab.
– 20% RABATU

Cena za PAKIET 6 zab.
– 25% RABATU

Bikini mężczyzn

600 zł

2400 zł 1919 zł

3600 zł 2699 zł

Bikini ( linia bikini )

250 zł

1000 zł 799 zł

1500 zł 1125 zł

Bikini brazylijskie ( pełne )

370 zł

1480 zł 1184 zł

2220 zł 1665 zł

Pośladki ( całe )

300 zł

1200 zł 959 zł

1800 zł 1349 zł

Pośladki ( częściowe )

150 zł

600 zł 479 zł

900 zł 675 zł

Uda

300 zł

1200 zł 959 zł

1800 zł 1349 zł

Łydki

300 zł

1200 zł 959 zł

1800 zł 1349 zł

Pachy

200 zł

800 zł 639 zł

1200 zł 899 zł

Ramiona

250 zł

1000 zł 799 zł

1500 zł 1125 zł

Przedramiona

220 zł

880 zł 704 zł

1320 zł 989 zł

Tors

350 zł

1400 zł 1119 zł

2100 zł 1575 zł

Brodawki

150 zł

600 zł 479 zł

900 zł 675 zł

Brzuch

300 zł

1200 zł 959 zł

1800 zł 1349 zł

Linia Brzucha

150 zł

600 zł 479 zł

900 zł 675 zł

Tors + Brzuch

550 zł

2200 zł 1759 zł

3300 zł 2475 zł

Kark

200 zł

800 zł 639 zł

1200 zł 899 zł

Plecy

250 zł – 600 zł*

1000 zł – 2400 zł*
799 zł – 1919 zł

1500 zł – 3600 zł*
1125 zł – 2699 zł*

Uszy

100 zł

400 zł 319 zł

600 zł 449 zł

Brwi ( obszar między brwiami )

100 zł

400 zł 319 zł

600 zł 449 zł

Policzki

200 zł

800 zł 639 zł

1200 zł 899 zł

Baki

200 zł

800 zł 639 zł

1200 zł 899 zł

Warga górna

100 zł

400 zł 319 zł

600 zł 449 zł

Broda

200 zł

800 zł 639 zł

1200 zł 899 zł

Szyja

250 zł

1000 zł 799 zł

1500 zł 1125 zł

Twarz : Brwi + Policzki + Baki + Wąsik + Broda

600 zł

2400 zł 1919 zł

3600 zł 2699 zł

*Dokładną cenę ustala kosmetolog w zależności od wielkości obszaru oraz czasu trwania zabiegu
**Cena promocyjna PAKIETU 4 i 6 zabiegów depilacji laserowej dotyczy tylko i wyłącznie jednego obszaru
zabiegowego, bez możliwości wymiany
***Dodatkowe znieczulenie do zabiegów depilacji – 30 zł - 100 zł za obszar (dokładną cenę ustala kosmetolog w
zależności od wielkości obszaru)
****Golenie przed zabiegiem depilacji laserowej – 20 zł - 60 zł za obszar (dokładną cenę ustala kosmetolog w
zależności od wielkości obszaru)
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MEDYCYNA ESTETYCZNA
KONSULTACJE MEDYCZNE
Konsultacja Dermatologiczna
250 zł
Konsultacja lekarska do zabiegów Medycyny Estetycznej
150 zł
Konsultacja lekarska do zabiegów Laseroterapii
100 zł
UWAGA : Cena konsultacji lekarskich do zabiegów Medycyny Estetycznej i Laseroterapii jest odliczana od ceny
zabiegu tylko i wyłącznie jeżeli zabieg odbędzie się w dniu konsultacji!

BOTOX®

*PROMOCJA 10% RABATU
BOTOX®

Cena

Cena po rabacie 10%

32 zł

29 zł

Zmarszczki poziome czoła

416 zł – 640 zł

377 zł – 580 zł*

Zmarszczki międzybrwiowe

416 zł – 640 zł

377 zł – 580 zł*

Kurze łapki

416 zł – 768 zł

377 zł – 696 zł*

Bródka

256 zł – 320 zł

232 zł – 290 zł*

Jednostka preparatu BOTOX®

Leczenie Nadpotliwości ( pachy, dłonie, stopy )
Leczenie Migreny
*Ilość jednostek BOTOX® ustala lekarz

1850 zł
od 2000 zł*

NEAUVIA® ORGANIC
Linia NEAUVIA® Organic to organiczne produkty wypełniające, które służą do eliminacji ubytków tkankowych,
pobudzania wytwarzania kolagenu oraz do poprawy nawilżenia, napięcia i elastyczności skóry. W składzie
NEAUVIA® Organic zawarty został najczystszej formy kwas hialuronowy, wyprodukowany przez niepatogenny
dla ludzkiego organizmu szczep bakterii Bacillus subtilis, czego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa podczas
zabiegów oraz uniknięcie reakcji odczynowych. Stosowanie preparatów NEAUVIA® zapewnia naturalny wygląd,
zmniejszając przy tym ryzyko wystąpienia niepożądanych działań. Z użyciem specjalistycznych preparatów
NEAUVIA® nasza skóra odzyskuje sprężystość, znikają niedoskonałości i zmarszczki, a twarz odzyskuje młody i
pełen blasku wygląd.
*Przy zakupie ≥ 3 preparatów podczas jednej wizyty - cena ustalana przez lekarza podczas wizyty z
uwzględnieniem indywidualnego rabatu

NEAUVIA® EXPLOSION
NEAUVIA® EXPLOSION – to nowy zabieg dedykowany delikatnej skórze szyi i dekoltu!
Połączenie mezoterapii z wypełniaczem przynosi szybką odbudowę i poprawę nawilżenia skóry. Zabieg
NEAUVIA® EXPLOSION łączy w sobie dwa produkty: nawilżający i ujędrniający preparat do mezoterapii
NEAUVIA® Hydro Deluxe oraz niezwykle plastyczny wypełniacz NEAUVIA® Intense Rheology.
Efekty zabiegu: długotrwałe nawilżenie i rozświetlenie skóry, odbudowa objętości, redukcja obręczy wokół szyi,
widoczny efekt uniesienia owalu, wzrost napięcia skóry regeneracja skóry fotouszkodzonej.
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*PROMOCJA 25% RABATU
Kwas Hialuronowy – NEAUVIA® EXPLOSION
Cena za strzykawkę NEAUVIA® Hydro Deluxe ( 2,5 ml ) +
strzykawka NEAUVIA® Intense Rheology ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 25%

2000 zł

1500 zł

NEAUVIA® INTENSE
Produkt ten cechuje najwyższe możliwe stężenie kwasu hialuronowego — 28 mg/ml.
Efekty zabiegu: wypełnienie zagłębień skóry (w tym zmarszczek głębokich oraz bruzd nosowo-wargowych),
modelowanie policzków, podbródka i nosa oraz konturowanie twarzy.

*PROMOCJA 15% RABATU
Kwas Hialuronowy – NEAUVIA® INTENSE
Cena za strzykawkę ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 15%

1500 zł

1275 zł

NEAUVIA® INTENSE FLUX
Efekty zabiegu: efekt uniesienia opadających tkanek, odmłodzenie owalu twarzy, modelowanie policzków,
podbródka, wypełnienie zagłębień skóry (w tym zmarszczek głębokich oraz bruzd nosowo-wargowych),
nawilżenie i napięcie skóry.

*PROMOCJA 15% RABATU
Kwas Hialuronowy – NEAUVIA® INTENSE FLUX
Cena za strzykawkę ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 15%

1500 zł

1275 zł

NEAUVIA® INTENSE RHEOLOGY
Efekty zabiegu: poprawa sprężystości i nawilżenia skóry, korygowanie pierwszych oznak starzenia skóry tj.
drobne i powierzchowne zmarszczki, rozjaśnienie i wypełnienie okolicy oczu m.in. redukcja cieni pod oczami,
kurzych łapek oraz doliny łez, poprawa skóry wokół ust m.in. zmarszczek palacza, rewitalizacja dłoni.

*PROMOCJA 20% RABATU
Kwas Hialuronowy – NEAUVIA® INTENSE RHEOLOGY
Cena za strzykawkę ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 20%

1400 zł

1120 zł

NEAUVIA® HYDRO DELUXE – POZNAJ SEKRET PIĘKNEJ SKÓRY W 3 WYMIARACH
Efekty zabiegu: redukcja powierzchownych zmarszczek, nawilżanie, rozświetlenie oraz ujędrnianie skóry w
obrębie twarzy, szyi, dekoltu i dłoni.

*PROMOCJA 25% RABATU
Kwas Hialuronowy – NEAUVIA® HYDRO DELUXE
Cena za strzykawkę ( 2,5 ml )

Cena

Cena po rabacie 25%

1070 zł

799 zł

NEAUVIA® INTENSE LIPS
Efekty zabiegu: wyraźna poprawa nawilżenia ust, korekcja asymetrii, powiększenie i nadanie odpowiedniego
kształtu i konturu ust, gwarantując doskonały i naturalny wygląd.

*PROMOCJA 25% RABATU
Kwas Hialuronowy – NEAUVIA® INTENSE LIPS
Cena za strzykawkę ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 25%

1340 zł

999 zł
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NEAUVIA® STIMULATE
Efekty zabiegu: widoczna poprawa napięcia i zagęszczenia skóry, uniesienie opadającego owalu twarzy, efekt
trójwymiarowego nawilżenia, poprawa elastyczności skóry wokół oczu, redukcja cieni pod oczami oraz
widocznych bruzd nosowo-wargowych.

*PROMOCJA 15% RABATU
Kwas Hialuronowy – NEAUVIA® STIMULATE
Cena za strzykawkę ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 15%

1500 zł

1275 zł

JUVEDERM®
JUVEDERM® to linia profesjonalnych wypełniaczy medycznych na bazie kwasu hialuronowego. Poszczególne
preparaty zawierają wyselekcjonowane związki – aminokwasy, witaminy, peptydy, zyskując przy tym cenne
właściwości rewitalizujące oraz liftingujące. Dodatkowo preparaty JUVEDERM® wzbogacone są o dodatek
lidokainy, co pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe do minimum. Dzięki temu zabiegi z wykorzystaniem
preparatów JUVEDERM® są niezwykle skuteczne, a zarazem bezpieczne, gwarantując długotrwałe rezultaty tj.
powiększanie i modelowanie ust, wypełnianie zmarszczek, odmładzanie i intensywne nawilżenie skóry,
wolumetria twarzy czy korekta nosa.
* Przy zakupie ≥ 3 preparatów podczas jednej wizyty - cena ustalana przez lekarza podczas wizyty z
uwzględnieniem indywidualnego rabatu

JUVEDERM® ULTRA SMILE
Efekty zabiegu: modelowanie kształtu i objętości ust zachowując ich naturalny wygląd, korekcja
niesymetrycznych warg, wypełnienie bruzd i tzw. zmarszczek palacza.

*PROMOCJA 15% RABATU
Kwas Hialuronowy – JUVEDERM® ULTRA SMILE
Cena za strzykawkę ( 0,55 ml )

Cena

Cena po rabacie 15%

1100 zł

935 zł

JUVEDERM® ULTRA 3
Efekty zabiegu: niechirurgiczna korekta i modelowanie nosa, poprawa konturu i owalu twarzy, wypełnienie
średnich i głębokich zagłębień skóry, odmłodzenie i rewitalizacja skóry dłoni.

*PROMOCJA 20% RABATU
Kwas Hialuronowy – JUVEDERM® ULTRA 3
Cena za strzykawkę ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 20%

1400 zł

1120 zł

JUVEDERM® ULTRA 4
Efekty zabiegu: niechirurgiczna korekta i modelowanie nosa, korekta głębokich i trudnych do wypełnienia bruzd,
zmarszczek i linii, poprawa objętości i konturu oraz nadanie odpowiednich proporcji twarzy.

*PROMOCJA 20% RABATU
Kwas Hialuronowy – JUVEDERM® ULTRA 4
Cena za strzykawkę ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 20%

1400 zł

1120 zł
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JUVEDERM® VOLIFT
Efekty zabiegu: wypełnienie głębokich zmarszczek m.in. fałd nosowo-wargowych, powiększanie, modelowanie i
intensywne nawilżenie ust, korekcja asymetrii warg, niechirurgiczna korekta i modelowanie nosa, poprawa objętości
i owalu twarzy.

*PROMOCJA 15% RABATU
Kwas Hialuronowy – JUVEDERM® VOLIFT

Cena

Cena po rabacie 15%

Cena za strzykawkę ( 0,55 ml )

1100 zł

935 zł

Cena za strzykawkę ( 1 ml )

1500 zł

1275 zł

JUVEDERM® VOLBELLA
Efekty zabiegu: powiększanie, nawilżenie i modelowanie ust oraz poprawa ich okolic – „zmarszczki palacza”,
„linie marionetki” czy korekcja opadających kącików, redukcja powierzchownych zmarszczek szczególnie
delikatnej okolicy oka, wypełnienie „doliny łez” oraz kurzych łapek, redukcja cieni i zasinień pod oczami.

*PROMOCJA 15% RABATU
Kwas Hialuronowy – JUVEDERM® VOLBELLA
Cena za strzykawkę ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 15%

1500 zł

1275 zł

JUVEDERM® VOLUMA
Efekty zabiegu: przywraca utracony kontur i symetrię twarzy, nadając jędrność podbródkowi, policzkom i
kościom policzkowym, poprawa napięcia skóry.

*PROMOCJA 15% RABATU
Zabiegi Wolumetryczne – JUVEDERM® VOLUMA
Cena za strzykawkę ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 15%

1500 zł

1275 zł

JUVEDERM® VOLUX
Efekty zabiegu: konturowanie i lifting twarzy, poprawa objętości i elastyczności skóry, szczególnie dedykowany
do kształtowania mocnych, męskich rysów twarzy.

*PROMOCJA 15% RABATU
Kwas Hialuronowy - JUVEDERM® VOLUX
Cena za strzykawkę ( 1 ml )

Cena

Cena po rabacie 15%

1500 zł

1275 zł

REGENERIS® – ”WAMPIRZY LIFTING”
– Terapia komórkowa z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego do regeneracji i rewitalizacji skóry
REGENERIS®, zwany także przez pacjentów ”Wampirzym Liftingiem” to specjalny program biostymulacji
komórek skóry, który opiera się na uzyskaniu osocza bogatopłytkowego z krwi Pacjenta. REGENERIS® zawiera
komórki i czynniki wzrostu z krwi Pacjenta, które pobudzają skórę do regeneracji, dzięki czemu odzyskuje ona
młodzieńczą witalność. W efekcie staje się ona gładsza, bardziej elastyczna i wyraźnie młodsza. REGENERIS® –
jest przy tym produktem w 100%naturalnym i biokompatybilnym z ciałem Pacjenta, bez ryzyka nietolerancji,
alergii czy innych reakcji immunologicznych. Rewitalizacja skóry twarzy możliwa jest dzięki, tzw. Autologicznej
Odnowie Komórkowej – czyli regeneracji komórek skóry, tj. działaniu własnych czynników wzrostu i komórek
macierzystych. REGENERIS® działa poprzez aktywację płytek krwi zawartych w osoczu bogatopłytkowym do
produkcji specyficznych czynników wzrostu, które m.in. pobudzają procesy regeneracji tkanek oraz stymulują
fibroblasty do tworzenia nowego kolagenu, co ma doprowadzić do regeneracji i odnowy skóry, jej nawilżenia i
odmłodzenia. Podstawowe wskazania to przede wszystkim poprawa wyglądu takich miejsc, jak : policzki, fałdy
nosowo-wargowe, okolice oczu (kurze łapki, cienie), powieki, usta, podbródek, czoło, fałdy na szyi i karku, dekolt,
dłonie a także wypełnianie blizn po trądziku i łysienie typu męskiego.

________________________________________________________________________

ZOBACZ EFEKTY VIDEO ZABIEGÓW
19

NA KANALE YOUTUBE KLINIKI VESUNA

Efekty zabiegu REGENERIS® :
• rewitalizacja skóry, wygładzenie i ujednolicenie kolorytu skóry, poprawa elastyczności, napięcia i
gęstości skóry
• remodeling włókien kolagenowych, poprawa ukrwienia skóry
• wygładzenie zmarszczek i fałd – wolumetryczna, terapia biostymulująca komórki skóry
• przyspieszenie procesów gojenia po zabiegach medycyny estetycznej, zahamowanie procesu wypadania
włosów
REGENERIS® – OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Cena

REGENERIS® CLASSIC ( 5ml mezoterapia ) – wybrany obszar się. twarz – czas zabiegu ok.
30 min.

799 zł

REGENERIS® EXTRA (ok 9ml mezoterapia) – twarz, szyja, dekolt lub duży obszar ciała np.
brzuch- ok. 40 min

1299 zł

REGENERIS® PLUS ONE ( 5 ml mezoterapia + volumetria ) – wybrany obszar np. twarz –
czas zab. ok. 40 min

1099 zł

REGENERIS® PLUS ( 10 ml mezoterapia + volumetria ) – wybrany obszar np. twarz – czas
zab. ok. 40 min

1299 zł

REGENERIS® CELLUAR MATRIX ( 4 ml mezoterapia + 2 ml wypełniacz HA ) – połączenie
osocza bogatopłytkowego z czystą postacią kwasu hialuronowego – wybrany obszar np.
twarz -czas zab. 30 min

1299 zł

PAKIET: ” 1 zabieg REGENERIS® CLASSIC + 1 zabieg laserowy ANTI-AGING ” – twarz

2400 zł 1899 zł

PAKIET: ” 1 zabieg REGENERIS® CLASSIC + 1 zabieg LASER. USUWANIA BLIZN
POTRĄDZIKOWYCH + PODCIĘCIE BLIZN ” – twarz

2599 zł

PAKIET: ” 1 zabieg REGENERIS® CLASSIC + 1 strzykawka JUVEDERM® ( 1ml )
[VOLUMA/VOLIFT/VOLBELLA/3/4] ” – twarz

2074 zł 1849 zł

LIPOLIZA INIEKCYJNA
( podbródek, dolna część policzków „chomiki”, talia i „boczki”, brzuch, pośladki, okolice kolan, zewnętrzna część
ud „bryczesy”, wewnętrzna część ud, ramiona )
LIPOLIZA INIEKCYJNA – służy do modelowania sylwetki, usuwania tłuszczu z miejsc opornych na odchudzenie
oraz redukcji cellulitu. Pobudzające spalanie tkanki tłuszczowej koktajle do mezoterapii działają wyszczuplająco.
Skutecznie redukują nagromadzone komórki tłuszczowe i rozbijają cellulit. Napinają skórę, czyniąc ją bardziej
jędrną i sprężystą.

*PROMOCJA
LIPOLIZA INIEKCYJNA

Cena

Cena po rabacie

Dermastabilon® – redukcja tkanki tłuszczowej – obszary zabiegowe :
- Podbródek
- Brzuch
- Boki
- Plecy
- Bryczesy
- Wewnętrzna strona ud
- Kolana
Revital CelluForm® – redukcja cellulitu Cena
za ampułkę 10 ml
*Cena ustalana indywidualnie po konsultacji z lekarzem

od 399 zł*
od 499 zł*
od 499 zł*
od 499 zł*
od 499 zł*
od 499 zł*
od 499 zł*
450 zł

299 zł
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MEZOTERAPIA IGŁOWA – STRETCHCARE®
StretchCare® – produkt o wyjątkowo skutecznej formule pozwala uzyskać maksymalny efekt napięcia i
wzmocnienia skóry. Dzięki kwasowi hialuronowemu, jego właściwościom nawilżającym i odbudowującym,
komórki otrzymują intensywną dawkę substancji odpowiedzialnej za nawodnienie i regenerację, wywołując
efekt liftingu i naprężenia, napina włókna kolagenowe skóry. Preparat StretchCare® jest bardzo skuteczny w
leczeniu i usuwaniu rozstępów.

*PROMOCJA 10% RABATU
STRETCHCARE®
StretchCare® – redukcja rozstępów
Cena za ampułkę 5 ml

Cena

Cena po rabacie 10%

350 zł

315 zł

NOWOŚĆ !!! DR CYJ HAIR FILLER – PEPTYDOWA TERAPIA WŁOSÓW – LECZENIE
ŁYSIENIA
Dr CYJ Hair Filler to innowacyjny preparat peptydowy stosowany w terapii skóry głowy i włosów. Dedykowany
jest dla osób chcących powstrzymać wypadanie włosów oraz przyspieszyć ich odrost, co przekłada się na wyraźne
pogrubienie i zagęszczenie włosów. Zwieńczeniem ponad 10-letnich prac nad medycznym preparatem jest
opatentowana formuła 7 rewolucyjnych peptydów i kwasu hialuronowego. Dr CYJ Hair Filler to nie tylko
innowacyjne składniki, ale również nowatorskie rozwiązania podnoszące efektywność terapii. Technologia
przedłużonego uwalniania substancji aktywnych sprawia, że preparat działa jeszcze 14 dni po jego aplikacji. Takie
powolne i długotrwałe uwalnianie składników aktywnych pozwala na uzyskanie maksymalnej skuteczności przy
użyciu minimum skoncentrowanego preparatu.
Dr CYJ Hair Filler

Cena

1 zabieg

699 zł

Pakiet 4 zabiegów

2796 zł 2199 zł

MEZOTERAPIA IGŁOWA – HAIRCARE®
HairCare® – jednym z najczęstszych wskazań do mezoterapii są choroby włosów, w których dochodzi do utraty
lub znacznego osłabienia struktury włosów. Poprzez podawanie w skórę owłosioną głowy preparatów
mineralnych, witamin i leków przeciwzapalnych można w znacznym stopniu poprawić odżywienie włosów,
zatrzymać ich wypadanie, a nawet spowodować odrost utraconych włosów. Można również zapobiegać
nawrotom łupieżu, gdyż odbudowuje się międzykomórkowe spoiwo i zachowuje funkcję ochronną skóry głowy.
Mezoterapia wspomaga odrost włosów, stymuluje i wzmacnia cebulki włosa, przywraca równowagę biologiczną
skóry głowy.

*PROMOCJA 10% RABATU
HAIRCARE®
HairCair® – leczenie wypadania włosów
Cena za ampułkę 5 ml

Cena

Cena po rabacie 10%

385 zł

350 zł
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NOWOŚĆ !!! NICI APTOS EXCELLENCE VISAGE HA – LIFTING TWARZY BEZ
SKALPELA
Nici APTOS to 3 generacja nici z kwasem hialuronowym z wielokierunkowymi wypustami. Każda sekwencja
wypustów zlokalizowana jest w kierunku przeciwnym do poprzedniej. Specjalnie zaprojektowane wypusty po
zaimplantowaniu powodują lepsze napięcie i podtrzymanie tkanek. To unikalne rozwiązanie zwiększa siłę
uniesienia i liftingu twarzy i szyi, wyraźnie poprawia owal twarzy, redukuje zmarszczki oraz zapewnia wyraźną
poprawę elastyczności i struktury skóry.

*PROMOCJA 10% RABATU
NICI APTOS EXCELLENCE VISAGE HA
Lifting twarzy i chomików
Niechirurgiczne uniesienie brwi i powiek
*Cena dot. całego opakowania tj. 10 sztuk nici APTOS

Cena

Cena po rabacie 10%

4450 zł

3999 zł*

2450 zł

2199 zł*

NOWOŚĆ !!! NICI BARB II ANCHOR 4D
NICI BARB II ANCHOR 4D to innowacyjna metoda walki z upływem czasu. Polecane są pacjentkom z problemem
utraty jędrności, napięcia i jakości skóry. Zabieg za pomocą Nici Barb Anchor wzmacnia i unosi skórę, dając efekt
natychmiastowego liftingu i modelowania konturu twarzy. Nici Barb II Anchor 4D swoją efektywność
zawdzięczają unikatowej budowie, która polega na odlewaniu nici wraz z haczykami oraz ich układowi w formie
grotów, dzięki czemu głęboko kotwiczą się w skórze, silnie ją unosząc oraz trwale utrzymując. Dodatkowo są
znacznie grubsze od tradycyjnych nici PDO, co maksymalizuje efekt liftingu oraz korzystnie wpływa na produkcję
nowego kolagenu. To doskonała alternatywa dla tradycyjnego liftingu chirurgicznego, która nie pozostawia
nieestetycznych nacięć i blizn.
NICI BARB II ANCHOR 4D

Cena

Cena – do 5 nici BARB II ANCHOR 4D

400 zł* za szt.

Cena – od 6 nici do 10 nici BARB II ANCHOR 4D

350 zł* za szt.

Cena – powyżej 10 nici BARB II ANCHOR 4D
300zł* za szt.
*Cena ustalana indywidualnie po konsultacji z lekarzem ; w zależności od ilości nici BARB II ANCHOR 4D

First Lift Barb 4D – NICI LIFTINGUJĄCE
First Lift Barb 4D to nowa nić PDO z mikroskopijnymi haczykami rozłożonymi gęsto dookoła nici w dwóch
kierunkach, tzw. Czterech wymiarach, a nie, jak do tej pory, tylko po jednej stronie. Co więcej, jest ona grubsza
od tradycyjnych nici PDO, co maksymalizuje efekt liftingu. Długość nici jest dobierana indywidualnie do potrzeb
pacjenta. Zabieg skutkuje natychmiastowym poprawieniem wyglądu. Zmarszczki są wygładzone, a kontury
twarzy poprawione. W wyniku mechanicznego oddziaływania nici po ok. 10-14 dniach zaczyna się produkować
nowy kolagen, wzrasta napięcie i jędrność skóry. Dodatkowo fibroblasty stymulowane są do produkcji elastyny,
a polidoksanon, czyli substancja z której wykonano nici, poprawia nawilżenie skóry. Wskazania : lifting twarzy,
utrata jędrności i napięcia skóry, poprawa owalu twarzy, opadanie górnych powiek, asymetria łuków brwiowych,
likwidacja tzw “chomików”, opadające ramiona, tzw pelikany.
First Lift Barb 4D – NICI LIFTINGUJĄCE

Cena

Cena – do 5 nici First Lift Barb 4D

350 zł* za szt.

Cena – od 6 do 10 nici First Lift Barb 4D

300 zł* za szt.

Cena – powyżej 10 nici First Lift Barb 4D
250 zł* za szt.
*Cena ustalana indywidualnie po konsultacji z lekarzem ; w zależności od ilości nici First Lift Barb 4D
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PLATFORMY MEDYCZNE
NOWOŚĆ !!! ADIVIVE™
„ELIKSIR MŁODOŚCI” – NOWATORSKI PRZESZCZEP TKANKI TŁUSZCZOWEJ BOGATEJ W
KOMÓRKI MACIERZYSTE
Adivive™ to innowacyjna metoda autotransplantacji, wykonywana na obszarach twarzy oraz dłoni, która pozwala
na pobranie własnej tkanki, bogatej w najbardziej wartościowe i najmłodsze komórki tłuszczowe oraz komórki
macierzyste. To one sprawiają, ̨ że pozyskiwany materiał ma najwyższą jakość i możemy go nazwać prawdziwym
eliksirem młodości. Młode komórki tłuszczowe bez problemu unaczyniają się, przyjmuj ̨ ą i zaczynają
17unkcjonować jak pozostałe. Wykonując autotransplantacje, czyli pobranie tłuszczu z obszarów, w których
występuje jego nadmiar, a następnie przeszczepienie go tam, gdzie występuje jego brak, eliminujemy ryzyko
wszelkich niepożądanych reakcji immunologicznych tj. wywołanie alergii, czy inne nietolerancje. Tkankę
tłuszczową pozyskuje się z takich obszarów jak okolice kolan, brzucha, ud i pośladków. System odseparowuje
najbardziej wartościowy oraz najmłodszy tłuszcz, bogaty w komórki macierzyste – tzw. Eliksir młodości,
wykorzystywany do naturalnej metody wypełniania ubytków tkanki tłuszczowej oraz modelowania i
rewitalizowania obszarów twarzy tj. kości policzkowe czy okolice oka, a także uzupełniania ubytków po
wszelkiego rodzaju wypadkach oraz zabiegach chirurgicznych. Efektem zabiegu jest podniesienie opadających
policzków, odmłodzenie okolicy oka czy wypełnienie dolnej części twarzy, uzyskując lifting objętościowy (tzw.
Wolumetria twarzy), a także redukcja bruzd i zmarszczek. Zabieg wykonujemy również na dłoniach, w rezultacie
wyraźnie poprawiając ich jędrność oraz napięcie. Technologia Adivive™ jako pierwszy na świecie system do
separacji tkanki tłuszczowej, otrzymała amerykański certyfikat FDA.
NOWOŚĆ !!! ADIVIVE™ – „Eliksir Młodości” – transfer tkanki tłuszczowej

Cena

Dłonie

od 3499 zł*

Okolica oka

od 3499 zł*

Jedna okolica na Twarzy – fałdy nosowo-wargowe / usta / policzki

od 3499 zł*

Cała twarz

5999 zł*

*WAŻNE! Obowiązuje przedpłata w wysokości 1000 zł. Pobrana kwota nie zostanie zwrócona, jeśli pacjent nie zgłosi się na
zabieg lub przynajmniej 24 godziny wcześniej nie odwoła wizyty.

ThermiRF – PIERWSZA NA ŚWIECIE RADIOFREKWENCJA
INIEKCYJNA
ThermiRF stanowi urządzenie medyczne, które zrewolucjonizowało procedury stosowane w medycynie
estetycznej. To pierwsza na świecie kontrolowana termicznie radiofrekwencja iniekcyjna. Innowacyjne
urządzenie pozwala skutecznie walczyć zarówno z miejscowym otłuszczeniem skóry, jak i takimi problemami jak
podwójny podbródek, czy nadpotliwość, z którą często zmagają się osoby z nadmiarem kilogramów. W zależności
od problemu, terapeuta dobiera odpowiednią metodę leczenia i niwelowania niedoskonałości.
Każdy z zabiegów z rodziny ThermiRF wymaga zastosowania specjalnej, dopasowanej do wybranego przez lekarza
trybu, cienkiej i bardzo precyzyjnej kaniuli. Przed rozpoczęciem procedury lekarz podaje w leczoną okolicę
znieczulenie nasiękowe. Następnie, wykorzystując kaniulę, emituje iniekcyjną radiofrekwencję, precyzyjnie
kontrolując temperaturę, do której podgrzewana jest leczona tkanka. Zabieg jest w pełni bezpieczny. Przed
niechcianym przegrzaniem skóry zabezpiecza kamera termowizyjna. Jej zadaniem jest sczytywanie danych z
powierzchni skóry, a następnie obrazowanie wyników na monitorze. Dzięki temu operator dokładnie zna
temperaturę zabiegową i zapewnia pacjentowi najwyższy stopień bezpieczeństwa, chroniąc go przez
poparzeniem.
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ThermiRF

CENA

Konsultacja lekarska do zabiegów ThermiRF

150 zł

ThermiTight – modelowanie sylwetki, ujędrnianie skóry i likwidacja zmarszczek
Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Cena Promocyjna do 30% RABATU

ThermiTight – podbródek

4500 zł

3499 zł

ThermiTight – lifting biustu

5000 zł

3499 zł

ThermiTight – brzuch

5000 zł

3499 zł

ThermiTight – ramiona

5000 zł

3499 zł

ThermiTight – uda

5000 zł

3499 zł

ThermiTight – kolana

4500 zł

3499 zł

ThermiDry – leczenie nadpotliwości
Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Cena Promocyjna do 30% RABATU

ThermiDry – leczenie nadpotliwości pach

4500 zł

3299 zł

ThermiSmooth – lifting skóry, likwidacja zmarszczek
Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 4 zab.*
– 20% RABATU

Cena za PAKIET 6 zab.*
– 30% RABATU

ThermiSmooth – wokół oczu

300 zł

1200 zł 959 zł

1800 zł 1259 zł

ThermiSmooth – wokół ust

300 zł

1200 zł 959 zł

1800 zł 1259 zł

ThermiSmooth – czoło

300 zł

1200 zł 959 zł

1800 zł 1259 zł

ThermiSmooth – policzki

300 zł

1200 zł 959 zł

1800 zł 1259 zł

ThermiSmooth – żuchwa

300 zł

1200 zł 959 zł

1800 zł 1259 zł

ThermiSmooth – podbródek

300 zł

1200 zł 959 zł

1800 zł 1259 zł

PLASMAGE – URZĄDZENIE GENERUJĄCE PLAZMĘ
MEDYCZNĄ
PLASMAGE to innowacyjne urządzenie medyczne wykorzystujące zjawisko plazmy, czyli czwartego stanu
skupienia materii. Stanowi ono najnowocześniejsze osiągnięcie w dermatologii oraz medycynie estetycznej oraz
chirurgii plastycznej. Pozwala na szybkie, skuteczne i trwałe usunięcie zmian skórnych tj. brodawki, włókniaki.
Plazma medyczna stanowi przełom w leczeniu opadających powiek, które dotąd poddawane były jedynie
inwazyjnym zabiegom z zakresu chirurgii plastycznej (blefaroplastyka). W trakcie zabiegu urządzenie PLASMAGE
wytwarza bardzo wysoką temperaturę dzięki czemu powstaje tzw. łuk elektryczny. Odpowiada on za zmianę
stanu skupienia z gazu w plazmę. Podczas zabiegu dochodzi do mikrowyładowań i między igłą urządzenia a skórą
pacjenta powstaje plazma. Ponieważ działanie plazmy jest bardzo precyzyjne i płytkie, może być używana w
obszarach, w których użycie laserów jest zbyt ryzykowne tj. delikatna okolica oka. Działa ona punktowo, nie
uszkadzając głębszych warstw skóry ani otaczających tkanek, co zapewnia bezpieczeństwo zabiegu.
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Terapia przebiega bezkontaktowo. Oznacza to, że igła nie dotyka bezpośrednio skóry pacjenta, przez co
zniwelowane jest ryzyko zakażeń pozabiegowych. W Klinice VESUNA zabiegi z użyciem plazmy medycznej
stosowane są przede wszystkim w celu usunięcia nadmiaru wiotkiej, cienkiej skóry w okolicy powiek górnych i
dolnych, a także do likwidacji włókniaków oraz brodawek skórnych.
Lifting powiek górnych

1000 zł

Lifting powiek dolnych

1000 zł

Lifting powiek górnych i dolnych

2000 zł 1600 zł

PAKIET 2 zabiegów Liftingu powiek ( górnych lub dolnych )

2000 zł 1600 zł

PAKIET 3 zabiegów Liftingu powiek ( górnych lub dolnych )

3000 zł 2100 zł

Usuwanie zmian skórnych – włókniaki
200 zł – 800 zł*
*Dokładną cenę ustala lekarz w zależności od wielkości obszaru oraz czasu trwania zabiegu

LASER FOTONA SPECTRO SP – ZABIEGI LEKARSKIE
LASEROWE USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH
LASER FOTONA SPECTRO SP i LASER FOTONA DUALIS SP
– brodawki łojotokowe, keratozy słoneczne, prosaki ( milia ), brodawki płaskie, kępki żółte( xanthelasma ), włókniaki
miękkie, poilip włóknistonabłonkowy ( fibroepithelial polyp ) . Zabieg polega na odcięciu zmiany za pomocą wiązki
laserowej. Po usunięciu zmiany pozostaje mała ranka, która bardzo szybko się goi.
Cena
Usuwanie zmian skórnych
200 zł – 800 zł*
*Dokładną cenę ustala lekarz dermatolog w zależności od ilości oraz wielkości zmian skórnych

LASEROWE LECZENIE GRZYBICY PAZNOKCI
LASER FOTONA SPECTRO SP i LASER FOTONA DUALIS SP
Laseroterapia wychodzi naprzeciw tradycyjny metodom leczenia. Jednym z zastosowań lasera FOTONA Nd:YAG
jest leczenie grzybicy paznokci. Terapia polega na naświetlaniu płytki paznokcia oraz tkanek okalających wiązką
lasera. Zabieg jest prosty, szybki i sukcesywnie usuwa infekcję grzybiczą bez żadnych efektów ubocznych czy
też komplikacji. Laseroterapia to krok w przyszłość w leczeniu grzybicy paznokci.
Obszar zabiegowy

Cena za 1 zabieg

Cena za PAKIET 7 zabiegów
– 10% RABATU

Do 5 paznokci

250 zł

1750 zł 1575 zł

Do 10 paznokci

400 zł

2800 zł 2519 zł

LEKARSKI LASEROWY LIFTING POWIEK
LASER FOTONA SPECTRO SP i LASER FOTONA DUALIS SP
Lifting powiek przy użyciu lasera FOTONA to nowoczesny zabieg, który stosuję się na skórę powiek i ich okolice.
Zabieg polega na odparowaniu powierzchniowych warstw naskórka oraz na podgrzaniu głębszych warstw skóry
w wyniku czego dochodzi do złuszczenia naskórka, przebudowy i tworzenia nowych włókien kolagenowych.
Zabieg wykonywany jest z użyciem specjalistycznych osłon na oczy, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny.
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Efekty laserowego liftingu powiek :
• redukcja zmarszczek powiek górnych i dolnych
• zwiększenie napięcia skóry
• wygładzenie skóry powiek oraz wokół oczu
• redukcja tzw. ”kurzych łapek”
Obszar zabiegowy

Cena

1 zabieg

800 zł

Pakiet 3 zabiegów

2400 zł 1499 zł

ENDOLIFTING TWARZY FOTONA 4D – Nowy Wymiar Piękna
LASER FOTONA SPECTRO SP
FOTONA 4D – Pierwszy na świecie laserowy endolifting twarzy. Nieinwazyjne terapia laserem zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz twarzy umożliwia pełną odbudowę kolagenu i wypełnienie bruzd wargowo-nosowych
już po pierwszym zabiegu. FOTONA 4D to laserowy lifting twarzy realizowany poprzez synergiczne
połączenie czterech procedur zabiegowych w jednej terapii :

I ETAP – EndoLifting® – wewnętrzna terapia laserowa ( stymulacja od strony jamy ustnej – przedsionek jamy
ustnej ). Nieablacyjne działanie lasera Er:YAG umożliwia kontrolowane i delikatne podgrzanie tkanek w celu
stymulacji kurczenia włókien kolagenowych. Efekt: uogólnione zwiększenie napięcia i elastyczności tkanek
poddanych zabiegowi, efekt wypełnienia bruzd nosowo-wargowych ( jak po wypełniaczu ).
II ETAP – FRAC3D® – nieablacyjne odmładzanie specyficznych, głębszych niedoskonałości. Frakcyjny efekt 3D
powoduje powstanie drobnych, regionalnych punktów wysokiej temperatury na różnej głębokości skóry.
Efekt: uzupełnienie działania trybu Smooth, poprawa zagęszczenia skóry.

III ETAP – PIANO® – ultra-długi impuls lasera Nd:YAG w celu zwiększenia napięcia dużej powierzchni skóry na
całej grubości. Szybkie i bezpieczne podgrzanie skóry koncentrujące się na dostarczeniu energii aż do tkanki
podskórnej.

IV ETAP – SupErfacial™ – delikatna, zimna ablacja laserem Er:YAG ( peeling laserowy ) zapewnia
odpowiednie zakończenie procedury zabiegowej. Efekt: dodatkowa poprawa wyglądu, wygładzenie skóry oraz
zmniejszenie niedoskonałości skóry.

ENDOLIFTING TWARZY FOTONA 4D – Nowy Wymiar Piękna

Cena

1 zabieg ENDOLIFTING TWARZY FOTONA 4D

2999 zł

1 zabieg ENDOLIFTING TWARZY FOTONA 4D + 1 zabieg LASEROWY LIFTING
POWIEK

3800 zł 3499 zł
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MODELOWANIE SYLWETKI
BTL EMSCULPT®
BTL EMSCULPT® – Nieinwazyjny system do redukcji tkanki tłuszczowej, rzeźbienia i budowy mięśni oraz liftingu
pośladków. Marzysz o płaskim brzuchu i jędrnych pośladkach? Poznaj jedyną na świecie metodę BTL
EMSCULPT®, która buduje i rzeźbi mięśnie oraz spala tkankę tłuszczową. Jeden 30 minutowy zabieg to aż 20
000 wykonanych brzuszków czy przysiadów!
NOWOŚĆ !!! Klinika VESUNA wprowadziła do swojej oferty dwa mniejsze, innowacyjne aplikatory do zabiegu
BTL EMSCULPT®, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyrzeźbić i modelować 4 nowe partie ciała tj. bicepsy i
tricepsy, uda oraz mięśnie trójgłowe łydek!
Klinika VESUNA jako pierwsza w Polsce oraz jedna z pierwszych w Europie wprowadziła do swojej oferty zabiegi
urządzeniem medycznym BTL EMSCULPT®, które jednocześnie spala tłuszcz, wyszczupla talię, buduje i rzeźbi
mięśnie, a także poprawia jędrność oraz napięcie pośladków, podkreślając ich kontur. Marzysz o kaloryferze
obraz brazylijskich pośladkach bez skalpela? A może chcesz wzmocnić bicepsy i tricepsy oraz mięśnie trójgłowe
łydek lub wysmuklić uda? BTL EMSCULPT® to skuteczny i prosty sposób na uzyskanie zgrabnej, umięśnionej
sylwetki. Skuteczność i bezpieczeństwo urządzenia medycznego BTL EMSCULPT® zostały potwierdzone przez
najbardziej renomowane badania naukowe, nadając mu certyfikaty FDA i CE.
W trakcie jednej sesji, zaawansowana technologia elektromagnetyczna HIFEM indukuje aż 20 tysięcy tzw.
skurczów supermaksymalnych, których intensywność jest zdecydowanie większa, a trwanie wielokrotnie dłuższe
niż wywoływane fizjologicznie skurcze podczas indywidualnych treningów. Wymuszone skurcze, nieosiągalne
drogą dobrowolnego działania, powodują głęboką przebudowę wewnętrznej struktury mięśnia i tworzenie
nowych włókien mięśniowych, w wyniku czego objętość i gęstość mięśni zostaje zwiększona, są one
zdecydowanie lepiej widoczne i bardziej napięte.
Mięśnie potrzebują ekstremalnej ilości energii, aby wywołać skurcze supermaksymalne, dlatego podczas zabiegu
urządzeniem BTL EMSCULPT® dochodzi do silnej reakcji uwolnienia energii oraz ponadmaksymalnej lipolizy w
komórkach tłuszczowych. Stymulacja jest niezwykle intensywna, co prowadzi do nagromadzenia wolnych
kwasów tłuszczowych, a ich nadmiar wywołuje rozpad komórek tłuszczowych, które następnie w naturalny
sposób zostają zmetabolizowane oraz wydalone z organizmu. Zabieg dedykowany jest zarówno dla kobiet i
mężczyzn, jak i również dla Pacjentów ćwiczących na siłowni, którzy nie mogą wyrzeźbić mięśni samodzielnymi
treningami. Technologia BTL EMSCULPT® to skuteczne przygotowanie do późniejszych, indywidualnych
treningów w przypadku osłabionych mięśni. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy pakiet w serii 4-6
zabiegów. BTL EMSCULPT® jest zabiegiem całkowicie nieinwazyjnym i nie wymaga okresu rekonwalescencji.
Pacjent po 30-minutowej sesji może od razu powrócić do codziennych aktywności. W przypadku osłabionych
mięśni, po zabiegu mogą być odczuwalne tzw. ,,zakwasy„ podobnie jak po intensywnym treningu.
BTL EMSCULPT®

Cena

1 zabieg BTL EMSCULPT® – wybrany obszar ( brzuch, pośladki, uda, łydki, biceps, triceps )
czas zabiegu 30 min.

2000 zł 1000 zł

PAKIET: 4 zabiegi BTL EMSCULPT® – wybrany obszar

4000 zł 2399 zł

PAKIET: 6 zabiegi BTL EMSCULPT® – wybrany obszar

6000 zł 3299 zł
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ONDA
– REWOLUCJA W WALCE Z CELLULITEM I TKANKĄ TŁUSZCZOWĄ
Klinika VESUNA jako pierwsza w Małopolsce oraz jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła do swojej oferty
zabiegi urządzeniem medycznym ONDA, które służy do walki z cellulitem, leczenia lokalnych otłuszczeń oraz
zwiotczałej skóry w zakresie całego ciała.
Dzięki działaniu na 3 poziomach, technologia ONDA pozwala na redukcje cellulitu, zdecydowanie ujędrnienie i
zagęszczenie skóry, wyszczuplenie i wymodelowanie sylwetki oraz likwidacje tkanki tłuszczowej
problematycznych partii ciała, w tym boczków, ud lub tzw. oponki na brzuchu. Zabieg wykorzystuje unikatowy
system CoolWaves™, czyli mikrofal, które przenikają przez skórę, a następnie wywołują skurcz włókien
kolagenowych i stymulują produkcję nowego kolagenu, prowadząc do ujędrnienia i odmłodzenia wiotkiej skóry.
Mikrofale generowane przez urządzenie medyczne ONDA działają precyzyjnie i głęboko na komórki tłuszczowe,
prowadząc do ich rozbicia, a następnie usunięcia z organizmu w naturalnych procesach metabolicznych, dzięki
czemu następuje redukcja lokalnej tkanki tłuszczowej. Głowica SMART w technologii ONDA emituje fale
elektromagnetyczne, które są idealnie absorbowane przez komórki tłuszczowe. Przenikają przez naskórek i skórę
właściwą, jednocześnie docierając do głębokich partii. W efekcie aż 80% energii zostaje skupiona na komórkach
tłuszczowych, a jedynie 20% to powierzchowny efekt termiczny. Dodatkowo, specjalne głowice zaopatrzone są
w zintegrowany system chłodzenia zapewniający poczucie pełnego komfortu oraz bezpieczeństwo pacjenta, bez
ryzyka naruszenia otaczających tkanek. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się wykonanie 4
zabiegów w odstępach 2-4 tygodniowych.
ONDA

Cena

1 zabieg ONDA – 4 „przyłożenia” – wybrany obszar ciała, czas zabiegu około 60 min.

2000 zł 1499 zł

PAKIET: 4 zabiegi ONDA – 4 „przyłożenia” – wybrany obszar ciała

5996 zł 3999 zł

PAKIET: 4 zabiegi ONDA – 6 „przyłożeń” – wybrany obszar ciała

5999 zł 5499 zł

PAKIET: 4 zabiegi ONDA – 8 „przyłożeń” – wybrany obszar ciała

7998 zł 6499 zł

ZELTIQ® CoolSculpting™
– KSZTAŁTOWANIE SYLWETKI I USUWANIE TKANKI TŁUSZCZOWEJ
ZELTIQ® CoolSculpting™ to nowoczesna i rewolucyjna metoda na pozbycie się opornej tkanki tłuszczowej, bez
nacięć i ingerencji w ciało. Urządzenie wykorzystuje zjawisko kriolipolizy, czyli uszkadzania komórek tłuszczowych
przez niską temperaturę otoczenia. Zabieg polega na przyłożeniu specjalnie opracowanego aplikatora
próżniowego, który zasysa fałd tłuszczu i chłodzi tkankę między dwoma panelami. Dodatkowo ZELTIQ®
wyposażony jest w sensory, które monitorują skórę w trakcie zabiegu, gwarantując jego stały i jednakowy
przebieg oraz zapobiegając odmrożeniu skóry, dzięki czemu jest on całkowicie bezpieczny. Zabieg zazwyczaj nie
wymaga powtórzeń, jednak Pacjenci zadowoleni z efektu chcący go pogłębić mogą ponownie poddać się
kriolipolizie nie wcześniej niż po 3 miesiącach. Pierwsze rezultaty wyraźnej redukcji tkanki tłuszczowej widoczne
są już po kilku tygodniach, a efektu końcowego możemy spodziewać się nawet do kilku miesięcy od wykonanej
sesji.

*NOWOŚĆ !!! KLINIKA VESUNA JAKO PIERWSZA W POLSCE WPROWADZIŁA DO SWOJEJ OFERTY
NAJNOWSZE GŁOWICE, KTÓRE SKRACAJĄ CZAS ZABIEGU, PRZY JEDNOCZESNEJ NIŻSZEJ TEMPERATURZE
CHŁODZENIA DO -11, WIĘKSZYM OBSZARZE ZABIEGOWYM ORAZ WYŻSZYM KOMFORCIE PACJENTA.
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Obszar zabiegowy

Cena

NOWOŚĆ !!! 1 przyłożenie Cool Advantage

1499 zł

– brzuch, boki, uda lub „pelikany”

NOWOŚĆ !!! 1 przyłożenie Cool Advantage Plus

2499 zł

– górna część brzucha lub dolna część brzucha ( duży brzuch )

NOWOŚĆ !!! 1 przyłożenie Cool Advantage Petite
- mniejsza wersja głowicy Cool Advantage przeznaczona dla osób szczupłych z
mniejszą ilością tkanki tłuszczowej na obszarach tj. brzuch, boki, plecy, ramiona, uda
wewnętrzne czy okolice kolan

1399 zł

1 przyłożenie Cool Smooth PRO – bryczesy lub mały brzuch

1399 zł

1 przyłożenie Cool Mini – podbródek

1399 zł****

* Bezpłatna konsultacja do zabiegu modelowania sylwetki urządzeniem medycznym ZELTIQ®
*** Dokładną cenę zabiegu ustala kosmetolog w zależności wielkości obszaru i ilości przyłożeń
*** 5% RABATU od całości kwoty na 2 lub więcej przyłożeń ZELTIQ® (takie same lub różne obszary i
głowice)
**** Obowiązkowa konsultacja lekarska do zabiegów Cool Mini na „podbródek” = 100 zł

VELA SHAPE III™
– USUWANIE CELLULITU, UJĘDRNIANIE SKÓRY ORAZ MODELOWANIE SYLWETKI.
Klinika VESUNA jako pierwsza klinika w Małopolsce oraz jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła do swojej
oferty zabiegi urządzeniem medycznym VELA SHAPE III™, którego działanie pozwala efektywnie wymodelować
sylwetkę, doskonale ujędrnić i wyszczuplić ciało oraz pozbyć się cellulitu. Jego skuteczność została potwierdzona
prestiżowym certyfikatem amerykańskiej agencji rządowej FDA.
Technologia VELA SHAPE III™ została oparta o 4 jednocześnie wykorzystywane, najbardziej skuteczne energie,
które potęgują efekty zabiegu - bipolarny prąd RF o największej częstotliwości wśród dostępnych na rynku
urządzeń, podciśnienie, podczerwień oraz masaż mechaniczny. Ponadto, urządzenie wykorzystuje innowacyjną
procedurę zabiegową Stacking Mode, polegającą na wielokrotnym punktowym podgrzaniu obszaru
zabiegowego, co zapewnia utrzymanie przez cały czas trwania zabiegu odpowiednio wysokiej temperatury w
tkankach i pozwala niezwykle szybko uzyskać rewolucyjne efekty, zachowując komfort i bezpieczeństwo
pacjenta. W wyniku działania urządzeniem medycznym VELA SHAPE III™ w tkance tłuszczowej następuje
kumulacja ciepła i niszczone są adipocyty. Następnie martwe adipocyty uwalniane są do układu limfatycznego,
metabolizowane i naturalnie usuwane z organizmu. W trakcie zabiegu zastosowane elementy masażu
próżniowego wspomagają drenaż limfatyczny, przyspieszając procesy metaboliczne. Na skutek działania
mechanicznego i termicznego, następuje produkcja kolagenu i elastyny, w wyniku czego skóra staje się
ujędrniona, a cellulit zredukowany. Rezultaty zabiegu VELA SHAPE III™ widoczne są już po pierwszej sesji. Dla
uzyskania najlepszych efektów zaleca się wykonanie serii 4 zabiegów w odstępach dwutygodniowych.

VELA SHAPE III™

Cena

1 zabieg VELA SHAPE III™ – wybrana partia ciała – czas zabiegu – ok. 40 min.

900 zł

1 zabieg VELA SHAPE III™ – uda przód + uda tył – czas zabiegu – ok. 1,5 godz.

1200 zł

PAKIET : 4 zabiegi VELA SHAPE III™ – wybrana partia ciała
PAKIET : 4 zabiegi VELA SHAPE III™ – uda przód + uda tył
Obszary zabiegowe : Brzuch + Boki, Pośladki, Uda przód, Uda tył, Ramiona

3600 zł 2699 zł
4800 zł 3599 zł
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EXILIS® BTL™ – ŚWIATOWY PRZEBÓJ
EXILIS® to przełomowy system do modelowania sylwetki oraz redukcji tkanki tłuszczowej. Jest to jedyne urządzenie
łączące w sobie technologie do tej pory stosowane wyłącznie oddzielnie - terapia ultradźwiękami, radiofrekwencji,
kontrolowane nagrzewanie tkanki tłuszczowej oraz chłodzenie, które zapewnia regulacje temperatury i chroni
powierzchnię skóry. Jego skuteczność oraz bezpieczeństwo zostało potwierdzone prestiżowym certyfikatem FDA.
Urządzenie podgrzewa wybrany obszar ciała do temperatury ponad 40 C, co powoduje pobudzenie metabolizmu i
przyspieszenie procesu lokalnej lipolizy tkanki tłuszczowej. Komórki tłuszczowe zostają rozbite, zmagazynowany w
nich tłuszcz rozpuszczony, a następnie w sposób naturalny wydalony z organizmu. Proces ten dodatkowo wpływa na
odbudowę kolagenu, dzięki czemu skóra zostaje wyraźnie ujędrniona i wygładzona.
Program – Likwidacja tkanki tłuszczowej,
czas zabiegu – 1 godz. / 1 godz. 30 min.
1 zabieg EXILIS® + 1 zabieg EAT SkinShock® ( Program – drenaż limfatyczny; czas ok. 20 min. )
– wybrana partia ciała
CENA – 500 zł
PAKIET : 4 zabiegi EXILIS® + 4 zabiegi EAT SkinShock®
PAKIET : 6 zabiegów EXILIS® + 6 zabiegów EAT SkinShock®

CENA – 1800 zł 1619 zł
CENA – 2400 zł 2159 zł

Obszary zabiegowe : Brzuch, Boki, Pośladki, Uda, Ramiona, Podbródek, Kolana

EAT SkinShock® BTL™

– TERAPIA ELEKTRO – AKUSTYCZNA

Technologia EAT™ SkinShock® oparta jest na komplementarnym działaniu fal akustycznych i elektrycznych.
Posiada wszechstronne właściwości, m.in. nasila produkcję kolagenu, redukuje cellulit, ujędrnia i wygładza
strukturę skóry, likwiduje obrzęki, wzmacnia mięśnie oraz skutecznie rozbija złogi tłuszczowe. W Klinice VESUNA
dla uzyskania najlepszych efektów zalecamy terapie łączone EAT™SkinShock® z zabiegami tj. EXILIS®, ONDA oraz
ZELTIQ® CoolSculptingTM! Unikatowe połączenie fali elektro-akustycznej z innowacyjnymi technologiami
modelowania sylwetki ma na celu intensyfikację przeprowadzanych zabiegów, potęgując oraz wyraźnie
przyspieszając ich efekty. Drenaż limfatyczny powoduje przyspieszenie metabolizmu, co przekłada się na szybkie
i efektywne usuwanie toksyn oraz kwasów tłuszczowych podczas naturalnych procesów fizjologicznych.
1 zabieg EAT SkinShock® – czas ok. 40 min.
PAKIET : 5 zabiegów EAT SkinShock® ( czas ok. 40 min. )

300 zł
1500 zł 1249 zł

LIPOMASSAGE® ENDERMOLOGIE™
Lipomassage® Endermologie™ ( jeden zabieg ); czas 40 min
Kostium do zabiegu
PAKIET : 5 zabiegów Lipomassage® Endermologie™
PAKIET : 10 zabiegów Lipomassage® Endermologie™

160 zł
80 zł
600 zł
999 zł
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TERAPIE ŁĄCZONE ZABIEGÓW MODELOWANIA
SYLWETKI
* PROMOCJA 10% RABATU
** Oferowana promocyjna cena pakietu obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku dokonania jednorazowej
płatności całej kwoty przed rozpoczęciem serii zabiegowej !!!
PAKIETY:

Cena

PAKIET : ” SMUKŁE I JĘDRNE NOGI” – uda przód + uda tył*
2 przyłożenie Cool Advantage urządzeniem ZELTIQ® – wew. części ud + 4 zabiegi VELA SHAPE
III™ * czas zabiegu VELA SHAPE III™ – ok. 1,5 godz.

6599 zł
5899 zł

PAKIET : ” EXTRA WYSZCZUPLENIE I UJĘDRNIENIE ” – wybrana partia ciała*
– do wyboru : EXILIS® + EAT®
4 zabiegi EXILIS® ( Program – likwidacja tkanki tłuszczowej ) + 4 zabiegi EAT SkinShock® (
Program – drenaż limfatyczny; czas ok. 20 min. ) + 10 zabiegów Lipomassage® Endermologie™
( Program wyszczuplanie )

2618 zł
2359 zł**

PAKIET ”POGROMCA TŁUSZCZU”: - wybrany obszar
4 zabiegi BTL EMSCULPT® + 4 zabiegi EXILIS® + 4 zabiegi EAT SkinShock®

4118 zł
3599 zł

PAKIET ”SHAPE & LIFT”: – wybrany obszar
4 zabiegi BTL EMSCULPT® + 4 zabiegi VELA SHAPE III™

5099 zł
4599 zł

PAKIET ”POGROMCA CELLULITU I”: – wybrana partia ciała 4
zabiegi ONDA – 4 „przyłożenia”+ 4 zabiegi VELA SHAPE III™

6699 zł
5999 zł

PAKIET ”POGROMCA CELLULITU II”:
4 zabiegi ONDA – 4 „przyłożenia” + 4 zabiegi VELA SHAPE III™ – uda przód + uda tył

7599 zł
6799 zł

PAKIET ”POZBĄDŹ SIĘ CELLULITU I”:
4 zabiegi ONDA – 4 „przyłożenia” + 4 zabiegi VELA SHAPE III™ (wybrana partia ciała) + 5
zabiegów EAT SkinShock® + 5 zabiegów Endermologie

8549 zł
7699 zł

PAKIET ”POZBĄDŹ SIĘ CELLULITU II”:
4 zabiegi ONDA – 4 „przyłożenia”+ 4 zabiegi VELA SHAPE III™ (uda przód + uda tył) + 5
zabiegów EAT SkinShock® + 5 zabiegów Endermologie

9449 zł
8499 zł

*Czas zabiegu EXILIS® + EAT SkinShock® – 1 godz. / 1 godz. 30 min.
**Dodatkowo płatny kostium do Lipomassage® Endermologie™ – 80 zł
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HIGH-TECH
BTL INNOFACIAL®
NOWOCZESNA HYDRODERMABRAZJA SKÓRY
BTL INNOFACIAL® to nowoczesna hydrodermabrazja skóry – innowacyjny zabieg oczyszczająco- regenerujący
najnowszej generacji. INNOFACIAL stanowi połączenie mechanicznej dermabrazji i delikatnego peelingu
chemicznego wraz z kondycjonowaniem skóry. Dzięki temu połączeniu zabieg błyskawicznie nawilża, głęboko
oczyszcza i stymuluje mikrokrążenie, a dodatkowo wzbogaca skórę o składniki odżywcze i ochronne.
Taka nowatorska terapia prowadzi do uzyskania czystszej, piękniejszej skóry bez dyskomfortu lub długotrwałego
oczekiwania na efekty. Zabieg ma działanie nawilżające, jest nieinwazyjny i nie powoduje podrażnienia. Co
kluczowe, w przypadku INNOFACIAL, inaczej niż przy podobnych zabiegach hydrodermabrazji, nie stosuje się
wody, a płyny bogate w składniki aktywne.
BTL INNOFACIAL®

Cena

1 zabieg - Twarz, Szyja

450 zł

Pakiet 3 zabiegów - Twarz, Szyja
1350 zł 1199 zł
*Możliwość dokupienia obszaru dekolt w cenie od 100-200 zł. Cena ustalana indywidualnie po konsultacji z
kosmetolog

BTL ENSEMBLE®
FRAKCJONOWANIE MIKROIGŁOWE RF
BTL ENSEMBLE® to innowacyjna metoda odmładzania i poprawy jakości skóry za pomocą mikronakłuwania i
oddziaływania fali radiowej, która sięga na głębokość od 0.5 do aż 4.5 mm. To najgłębiej działająca
radiofrekwencja mikroigłowa na rynku, co pozwala na uzyskanie intensywnej przebudowy oraz regeneracji skóry.
Elektrody mikroigłowe dostarczają bipolarną energię RF bezpośrednio do skóry właściwej, bez uszkadzania
naskórka. Powstałe ciepło prowadzi do wytworzenia frakcyjnej struktury mikrouszkodzeń. Naturalną
odpowiedzią organizmu na powstałe mikrouszkodzenia jest uruchomienie mechanizmów gojenia i regeneracji
skóry. To innowacja, która daje możliwość kontroli procesu odmładzania skóry, poprawiając jej gęstość i napięcie
oraz wygładzając drobne zmarszczki. Podczas zabiegu można sterować głębokością i poziomem energii, co
umożliwia podejście wielowarstwowe przy zindywidualizowanych zabiegach, bez względu na typ skóry. Ponadto,
dzięki działaniu na głębokie warstwy skóry, urządzenie medyczne BTL ENSEMBLE® pomaga leczyć i redukować
wiele nieestetycznych problemów skórnych tj. blizny i blizny potrądzikowe czy rozstępy. Warto zaznaczyć, że
zabiegi technologią ENSEMBLE® można wykonywać w ciągu całego roku, dzięki czemu stanowią skuteczną
alternatywę dla terapii laserowych.
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Obszar zabiegowy

Cena

Twarz

1200 zł*

Szyja

800 zł*

Dekolt

1000 zł*

Twarz, Szyja

1700 zł*

Twarz, Szyja, Dekolt

2300 zł*

Ramiona

1000 zł*

Piersi

1400 zł*

Dłonie

700 zł*

Brzuch

1400 zł*

Pośladki

1400 zł*

Uda przód lub Uda tył

1400 zł*

Kolana

800 zł*

Łydki

1300 zł*

Blizna do 30 cm2

500 zł*

*Cena dotyczy dwóch przejść na różnych głębokościach ( od 0,5 mm do 4,5 mm )

VIVACE® BTL
FRAKCJONOWANIE MIKROIGŁOWE RF Z TERAPIĄ SKOJARZONĄ LED
VIVACE® – innowacyjna, bezpieczna i precyzyjna metoda liftingu skóry bez skalpela. Długo oczekiwana
alternatywa dla agresywnych, frakcyjnych zabiegów laserowych odmładzania i liftingu z minimalnym (1-2 dni)
okresem rekonwalescencji. VIVACE® jest obecnie jedynym aparatem na rynku estetycznym dającym przestrzenny
efekt 3D ujędrniania skóry dzięki wielopunktowemu działaniu na jej kolejne warstwy. VIVACE® to przełomowa,
szybka, precyzyjna i bezpieczna procedura medycznego modelowania i ujędrniania przestrzennego skóry. Sekret
VIVACE® tkwi w jednoczesnym mikronakłuwaniu i podgrzewaniu skóry za pomocą fal radiowych. Termolifting,
powoduje zagęszczenie i ujędrnienie skóry, dając poprawę wyglądu twarzy (owal, opadające policzki), okolic oczu
(zmarszczki, opadające powieki, ”worki pod oczami”), szyi, dekoltu, dłoni, piersi, brzucha, ramion (wiotka skóra).
Głowica urządzenia jest wyposażona w 36 mikroigieł, których końcówki, po przekłuciu skóry, są podgrzewane.
Bezpośrednim efektem są pozostawione pod skórą punkty koagulacji i przegrzania, które zapoczątkowują proces
odnawiania włókien kolagenowych. Światło LED aktywuje komórki skóry do zwiększenia produkcji kolagenu,
poprawia napięcie oraz koloryt i teksturę skóry.
Zabieg VIVACE® przeznaczony jest dla osób, które chcą :
• poprawić owal twarzy
• odmłodzić, ujędrnić skórę i wyrównać strukturę skóry
• usunąć zmarszczki, blizny, blizny potrądzikowe, rozstępy
• zlikwidować rozszerzone pory
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Obszar zabiegowy

Cena

Twarz

1200 zł*

1400 zł*

Szyja

800 zł*

1000 zł*

Dekolt

1000 zł*

1200 zł*

Twarz, Szyja

1700 zł*

1900 zł*

Twarz, Szyja, Dekolt

2300 zł*

2500 zł*

Ramiona

1000 zł*

1200 zł*

Piersi

1400 zł*

1600 zł*

Dłonie

700 zł*

800 zł*

Brzuch

1400 zł*

1600 zł*

Pośladki

1400 zł*

1600 zł*

Uda przód lub Uda tył

1400 zł*

1600 zł*

Kolana

800 zł*

900 zł*

Łydki

1300 zł*

1500 zł*

Blizna do 30 cm2
500 zł*
600 zł*
* Dokładną cenę ustala kosmetolog/lekarz w zależności od ilości przejść ( od 1 do 2 ) na różnych głębokościach ( od 0,5 mm do 3,5 mm )
** Przy zakupie 3 zabiegów na wybrany obszar ciała obowiązuje zniżka -25% ( z wykluczeniem obszarów takich jak: „Twarz”, „Twarz,
Szyja”, „Twarz, Szyja, Dekolt”)

VIVACE®/ENSEMBLE®

Cena

PAKIET: ” 3 zabiegi VIVACE®/ENSEMBLE®” – twarz

2399 zł*

PAKIET: ” 3 zabiegi VIVACE®/ENSEMBLE®” – twarz, szyja

4199 zł*

PAKIET: ” 3 zabiegi VIVACE®/ENSEMBLE®” – twarz, szyja, dekolt

5299 zł*

PAKIET: ” 4 zabiegi VIVACE®/ENSEMBLE® ” – blizna do 30 cm2
1499 zł
* VIVACE®/ENSEMBLE® - określona ilość przejść tj. 2 przejścia na różnych głębokościach ( od 0,5 mm do 3,5 mm )

INTRACEUTICALS®
DOSKONALE NAWILŻONA I PROMIENNA SKÓRA DZIĘKI TERAPII TLENOWEJ.
Infuzja tlenowa INTRACEUTICALS® to zrewolucjonizowana metoda dostarczania składników aktywnych
biologicznie za pomocą czystego tlenu. Koncepcja zabiegu opiera się na wtłoczeniu tlenem hiperbarycznym
kwasu hialuronowego, który jest substancją silnie nawadniającą głębokie warstwy skóry. Innowacyjna
technologia INTRACEUTICALS® pozwala osiągnąć efekt doskonale nawilżonej, wypełnionej i rozświetlonej skóry
na długi czas, w sposób nieinwazyjny i całkowicie bezpieczny. Infuzja tlenowa redukuje opuchliznę poprzez kojące
działanie chłodzącego tlenu, poprawia mikrokrążenie, zmniejsza zasinienie skóry wokół oczu oraz
zaczerwienienia. Zabieg INTRACEUTICALS® dedykowany jest również jako „bankietowy”, polecany przed
ważnymi uroczystościami, w celu rozświetlenia i nawilżenia skóry oraz zwiększenia przyczepności makijażu.
Dla jeszcze skuteczniejszego działania INTRACEUTICALS® stworzone zostały różne rodzaje serum, dobierane
indywidualnie przez specjalistę podczas konsultacji.
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INTRACEUTICALS®

Cena

1 zabieg INTRACEUTICALS® – Twarz – czas zabiegu – ok. 75 min. / 90 min.

550 zł

1 zabieg INTRACEUTICALS® – Twarz, Szyja – czas zabiegu – ok. 75 min. / 90 min.

600 zł

1 zabieg INTRACEUTICALS® – Szyja, Dekolt – czas zabiegu – ok. 75 min. / 90 min.

600 zł

PAKIET 6 zabiegów INTRACEUTICALS®- Twarz

3300 zł 2999 zł

PAKIET 6 zabiegów INTRACEUTICALS®- Twarz, Szyja/Szyja, Dekolt

3600 zł 3299 zł

geneO™
NOWA ERA W PIELĘGNACJI SKÓRY – PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA – KOMPLEKSOWA
PIELĘGNACJA 3 W 1 – DOTLENIANIE + ZŁUSZCZANIE + WCHŁANIANIE
geneO™ to kompleksowy zabieg pielęgnacyjny, który zapewnia uzyskanie trzech efektów w jednym, dzięki czemu jest
terapią dla każdego rodzaju skóry! geneO™ jednocześnie naturalnie i głęboko dotlenienia skórę, złuszcza zrogowaciałą
warstwę naskórka, usuwając wszelkie zanieczyszczenia oraz tworząc skórze idealne środowisko umożliwiające
wchłonięcie maksymalnej ilości składników aktywnych i rewitalizujących – zarówno w trakcie zabiegu, jak i doskonałą
absorpcję po terapii. Z tego względu geneO™ sprawdza się również świetnie jako zabieg bankietowy, wykonany tuż
przed ważnym wydarzeniem. W zależności od indywidualnych uwarunkowań skóry oraz pożądanych rezultatów,
dzięki różnorodnym kapsułkom, zabieg geneO™ występuje w trzech opcjach, które dają odmienne efekty
terapeutyczne :
Obszar zabiegowy

Cena

Programy do wyboru : Balance® / Illuminate® / NeoRevive®/ Hydrating®
geneO™ - Twarz, Szyja ; czas ok. 50 min.

320 zł

geneO™ - Twarz, Szyja, Dekolt ; czas ok. 1 godz.

370 zł

PAKIET: ” 3 zabiegi geneO™ ” – Twarz, Szyja

960 zł 799 zł

NOWOŚĆ !!! geneO™ UltraSound - Twarz, Szyja ; czas ok. 1 godz. 10 min.

400 zł

NOWOŚĆ !!! geneO™ UltraSound - Twarz, Szyja, Dekolt ; czas ok. 1 godz. 20 min.

450 zł

NOWOŚĆ !!! PAKIET: ” 3 zabiegi geneO™ UltraSound ” – Twarz, Szyja

1200 zł 999 zł

E X I L I S® E L I T E™ – ŚWIATOWY PRZEBÓJ BTL ®
– FACELIFTING, TERMOLIFTING, MODELOWANIE TWARZY – Dwukrotnie
wyższa moc i spektakularne efekty zabiegowe !!!
Urządzenie EXILIS®ELITE™ pozwala osiągnąć zdecydowanie wyższy poziom zaawansowania i efektywności w
medycynie estetycznej. Najnowsza głowica EXILIS®ELITE™ umożliwia wykonywanie zabiegów na dwukrotnie
wyższych parametrach zabiegowych, zapewniając spektakularną skuteczność oraz rezultaty kliniczne !!!
Bezoperacyjny lifting skóry EXILIS®ELITE™ to innowacyjna metoda dająca spektakularne efekty w postaci
redukcji zmarszczek, tkanki tłuszczowej na twarzy i podbródku, ujędrnienia oraz wygładzenia skóry twarzy,
szyi oraz dekoltu. Już po pierwszym zabiegu widać zmiany oraz zadowalające efekty – poprawia się wygląd,
struktura i napięcie skóry.
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Program – Bezoperacyjny lifting i odmładzanie skóry,
1 zabieg – / Twarz, Szyja / lub / Szyja, Dekolt / – 600 zł
1 zabieg – Twarz, Szyja, Dekolt – 700 zł
1 zabieg – Wokół Oczu – 200 zł
1 zabieg – Podbródek – 350 zł

czas zabiegu – 1 godz. / 1 godz. 30 min.

PAKIET 3 zabiegi EXILIS®ELITE™ – / Twarz, Szyja / lub / Szyja, Dekolt
PAKIET 4 zabiegi EXILIS®ELITE™ – / Twarz, Szyja / lub / Szyja, Dekolt

CENA – 1800 zł 1199 zł
CENA – 2400 zł 1399 zł

PAKIET
PAKIET
PAKIET
PAKIET

CENA – 2100 zł 1399 zł
CENA – 2800 zł 1599 zł
CENA – 800 zł 599 zł
CENA – 1400 zł 999 zł

3 zabiegi EXILIS®ELITE™ – Twarz, Szyja, Dekolt
4 zabiegi EXILIS®ELITE™ – Twarz, Szyja, Dekolt
4 zabiegi EXILIS®ELITE™ ® – Wokół Oczu
4 zabiegi EXILIS®ELITE™ ® – Podbródek

NOWOŚĆ !!! LAMPA LED TriWings
Lampa LED TriWings to prawdziwy przełom w dziedzinie fototerapii. Urządzenie emituje aż 6 różnych długości fal
światła, które pomagają w walce o zdrowszą oraz jędrniejszą skórę, jednocześnie redukując m.in. rumień,
naczynka, trądzik, blizny i blizny potrądzikowe, rozstępy, przebarwienia, łuszczycę oraz wszelkie stany zapalne.
Dodatkowo, fototerapeutyczna Lampa LED TriWings znajduje zastosowanie w leczeniu bezsenności, depresji,
łysienia, łuszczycy czy obrzęków limfatycznych. Światło emitowane przez lampę pobudza i optymalizuje procesy
biochemiczne w tkankach oraz przyśpiesza procesy ich regeneracji na poziomie molekularnym. Zapewnia to efekt
zahamowania procesów starzenia, zredukowania skutków stresu oksydacyjnego, a także zmniejszenia stanów
zapalnych, bólu, przyspieszenia procesu gojenia ran pozabiegowych oraz regeneracji tkanek. Zastosowanie
Lampy LED TriWings stanowi idealne uzupełnienie wielu zabiegów, szczególnie terapii laserowych.
Poprawia ona komfort leczenia, skraca i optymalizuje gojenie, łagodzi wszelkie podrażnienia oraz zwiększa
skuteczność terapii, często pozwalając na użycie wyższych parametrów jednocześnie przy zachowaniu krótszego
okresu rekonwalescencji. Dzięki innowacyjnym, specjalistycznym głowicom, Lampa LED TriWings znajduje
zastosowanie również w dziedzinie ginekologii estetycznej, oferując szerokie spektrum działania, m.in. skutecznie
leczy problem suchości pochwy, a także pomaga zwalczyć wszelkie infekcje miejsc intymnych oraz zredukować
stany zapalne pochwy.
Zastosowanie Lampy LED TriWings:
• Odmładzenie, ujędrnienie i lifting skóry
• Leczenie rumienia
• Usuwanie naczynek
• Leczenie trądziku i trądziku różowatego
• Usuwanie blizn i blizn potrądzikowych
• Likwidacja rozstępów
• Usuwanie przebarwień
• Leczenie wypadania włosów
• Leczenie łuszczycy i bielactwa
• Leczenie oparzeń i stanów zapalnych
• Leczenie bólu mięśniowego i obrzęków limfatycznych
• Program antystresowy i relaksacyjny
• Leczenie suchości pochwy
• Leczenie infekcji i stanów zapalnych pochwy
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NOWOŚĆ !!! Lampa Led TriWings

Cena

1 sesja naświetlania - Lampa Led TriWings

200 zł*

1 sesja naświetlania - Lampa Led TriWings
-Terapia wspomagająca po zabiegach laserowych / lub innych

200 zł 100 zł*

Pakiet 5 sesji naświetlania - Lampa Led TriWings

1000 zł 749 zł*

Pakiet 10 sesji naświetlania - Lampa Led TriWings

2000 zł 1399 zł*

Pakiet 15 sesji naświetlania - Lampa Led TriWings

3000 zł 1949 zł*

Pakiet 10 sesji naświetlania - Lampa Led TriWings - do pakietów leczenia rumienia
*Ceny dot. wszystkich programów zabiegowych Lampy Led TriWings

2000 zł 799 zł

TERAPIE ŁĄCZONE ZABIEGÓW HIGH-TECH
PAKIET: „INTENSYWNE OCZYSZCZANIE” (1 zabieg BTL INNOFACIAL + 1 zabieg GeneO + 1
zabieg Peeling Dyniowy DERMAQUEST®) – twarz

1070 zł 899 zł

PAKIET: „INTENSYWNE OCZYSZCZENIE I NAWILŻENIE SKÓRY” (3 zabiegi BTL INNOFACIAL
+ 3 zabiegi INTRACEUTICALS) - twarz

3000 zł 2549 zł

PAKIET: ” 1 zabieg VIVACE®/ENSEMBLE® ( twarz ) + 2 zabiegi EXILIS®ELITE™ ( twarz, szyja ) ”

1649 zł*

PAKIET: ” 3 zabiegi VIVACE®/ENSEMBLE® + 3 zabiegi INTRACEUTICALS® ” – twarz
3899 zł*
*VIVACE®/ENSEMBLE® – określona ilość przejść tj. 2 przejścia na różnych głębokościach ( od 0,5 mm do 3,5 mm )

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
DERMAQUEST® – TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ODNOWY SKÓRY
Laboratorium DERMAQUEST® to amerykańska marka dermokosmetyczna gwarantująca ponadprzeciętne
rezultaty w specjalistycznej pielęgnacji skóry. Jego pasja i ogromne doświadczenie sprawiły, że formuły
DERMAQUEST® to kwintesencja najnowszych osiągnieć w świecie kosmetologii i medycy przeciwstarzeniowej.
Laboratorium DERMAQUEST® przy współpracy z najlepszymi amerykańskimi dermatologami opracowało nowe
systemy eksfoliacji naskórkowej w postaci resurfacingu enzymatyczno-chemicznego. W nowatorskich peelingach
enzymatyczno-chemicznych wykorzystuje się naturalnie występujące enzymy proteolitycznie w synergii z
kwasami owocowymi, uzyskując działanie złuszczające i przeciwstarzeniowe. Formuły peelingów mają optymalne
pH, aby sukcesywnie wnikać w naskórek bez efektu podrażnienie i silnego pieczenia. Resurfacing
enzymatycznochemiczny DERMAQUEST®, to zabiegi terapeutyczne oparte na bezpiecznych stężeniach.
Resurfacing enzymatyczno-chemiczny DERMAQUEST® to różnorodny wachlarz zabiegów terapeutycznych,
również dla skór bardzo wrażliwych, cienkich, naczyniowych, bez silnego podrażnienia i intensywnego
złuszczania. W Klinice VESUNA oferujemy prestiżowe programy terapeutyczne stworzone przez amerykańskich
naukowców w walce z najczęstszymi defektami skóry tj. :
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Terapeutyczny program rozświetlająco - nawilżający — MangoPeel DERMAQUEST®
Z KWASEM MLEKOWYM [30%] ORAZ KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI Z POMARAŃCZY
MangoPeel to sensoryczny peeling enzymatyczno-chemiczny, dedykowany skórze z tendencją do rozszerzonych
naczynek oraz skłonnej do powstawania przebarwień. Przeznaczony jest zarówno dla skóry z oznakami starzenia,
wrażliwej, naczynkowej, a przede wszystkim zmęczonej i pozbawionej blasku. Głównym składnikiem peelingu jest
miąższ z mango o silnych właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Zabieg wzbogacony jest również
o lipofilową wit. C, kwas alfa-liponowy oraz peptydy biomimetyczne w postaci Argireliny i Matrixylu. Takie
połączenie substancji aktywnych neutralizuje działanie wolnych rodników, uszczelnia naczynia krwionośne,
chroni DNA komórek skóry oraz działa przeciwstarzeniowo.
1 zabieg – Twarz, Szyja ; czas zabiegu – ok. 1 godz.
PAKIET : ”3 zabiegi MangoPeel DERMAQUEST®” – Twarz, Szyja

CENA – 350 zł*
CENA – 1050 zł 899 zł

Terapeutyczny program depigmentująco - liftingujący — MangoLift Collagen Therapy
DERMAQUEST®
Z ENZYMAMI OWOCÓW MANGO I ANANASA, NEODERMYLEM, KWASEM FERULOWYM I KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI.
MangoLift Collagen Therapy to terapia enzymatyczno-chemiczna dedykowana skórze wrażliwej ze znacznym
spadkiem jędrności, skłonnej do powstawania przebarwień i rozszerzonych naczynek. Zabieg silnie nawilża skórę,
wzmacnia jej system antyoksydacyjny, przy jednoczesnym działaniu liftingującym. Terapia opiera się na
podwójnym wprowadzeniu do skóry stymulatora syntezy kolagenu- cząsteczki Neodermylu [2%], który wpływa
na zagęszczenie skóry i jej silne pojędrnienie. Terapia już po pierwszym zabiegu ujednolica koloryt skóry i
zapobiega powstawaniu przebarwień poprzez zastosowanie silnych inhibitorów tyrozynazy. MangoLift Collagen
Therapy to całoroczny program terapeutyczny, wzmacniający skórę przed silnym stresem oksydacyjnym oraz
promieniowaniem UV, wspomagający aparaturowe kuracje pojędrniające i depigmentacyjne.
1 zabieg – Twarz, Szyja ; czas zabiegu – ok. 1 godz.
PAKIET : ”3 zabiegi MangoLift Collagen Therapy DERMAQUEST®” – Twarz, Szyja

CENA – 400 zł*
CENA – 1200 zł 1049 zł

Terapeutyczny program rozjaśniająco-normalizujący – Salicylic CA Bright Peel DERMAQUEST®
Z KWASEM SALICYLOWYM [20%], WITAMINĄ C [15%], SKINASENSYLEM [2%] i RETINOIDAMI
Salicylic CA Bright Peel to pierwszy profesjonalny zabieg dla skór ze wskazaniem do peelingu chemicznego o
niskim progu bólu. Program terapeutyczny będący alternatywą dla silnych w odczuciach zabiegów eksfoliacyjnych
jak TCA, Płyn Jessnera czy wysoko stężony kwas salicylowy, rozwiązuje problemy skóry problematycznej i
jednocześnie działa silnie eksfoliacyjnie. Efektywność porównywalna do mocnych peelingów chemicznych została
osiągnięta poprzez synergiczne połączenie kwasu salicylowego [20%] z kwasem Laskorbinowym [15%] i
retinoidami pochodzenia roślinnego oraz biologicznego. Dzięki efektywnie skomponowanej procedurze
wykorzystującej wysokie stężenia eksfoliatorów, kuracja pozwala osiągnąć bardzo zadowalające rezultaty w
przypadku skóry uszkodzonej fotostarzeniem, zmianami trądzikowymi i potrądzikowymi jak również zmienionej
przez utrwalone przebarwienia naskórkowe. Fenomenem zabiegu jest dodanie do formuły kwasu salicylowego
peptydu - Skinasensyl™ [2%]. Jest to tetrapeptyd oparty na innowacyjnym mechanizmie działania, dedykowany
przede wszystkim skórze neurosensytywnej (bardzo wrażliwej na bodźce zewnętrzne). Zmniejsza on uwalnianie
prozapalnych neuromediatorów powodując, że zabieg jest bardzo komfortowy dla skóry neurowrażliwej.
1 zabieg – Twarz, Szyja ; czas zabiegu – ok. 1 godz.
PAKIET : ”3 zabiegi Salicylic CA Bright Peel DERMAQUEST®” – Twarz, Szyja

CENA – 450 zł*
CENA – 1350 zł 1199 zł
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Terapeutyczny program
DERMAQUEST®

oczyszczająco-odmładzający

–

Retinol

C

Infusion

Peel

Z RETINOLEM [4%], KWASEM L-ASKORBINOWYM [15%] I NEODERMYLEM® [1%]
Retinol C Infusion Peel to ekskuzywny program terapeutyczny oparty na synergicznym połączeniu najbardziej
aktywnych form witaminy A i C o silnych właściwościach przeciwstarzeniowych i ujędrniających. Zabieg
rekomendowany jest dla skóry z widocznymi oznakami starzenia jak utrata jędrności, zmarszczki, nierówna
struktura oraz dla skóry dojrzałej skłonnej do rumienia i teleangiektazji. Zabieg wykorzystuje retinoidy w postaci
beta-karotenu pochodzenia dyniowego oraz czystego retinolu [4%], które silnie wpływają na proliferację nowych
białek podporowych skóry: kolagenu i elastyny. Zabieg dostarcza skórze silną dawkę niezbędnej do produkcji
kolagenu witaminy C, w postaci najbardziej czynnej biologicznie.
1 zabieg – Twarz, Szyja ; czas zabiegu – ok. 1 godz.
PAKIET : ”3 zabiegi Retinol C Infusion Peel DERMAQUEST®” – Twarz, Szyja

CENA – 400 zł*
CENA – 1200 zł 1049 zł

Terapeutyczny program odmładzająco-rozświetlający – Peeling Vitamin C DERMAQUEST®Z
KWASEM L-ASKORBINOWYM [15%], KWASEM MLEKOWYM [10%], KWASEM FERULOWYM [1%]
Peeling VitaminC to ekskluzywny program terapeutyczny oparty na synergicznym połączeniu najbardziej
aktywnych antyoksydantów z enzymami i peptydami biomimetycznymi. Zabieg rekomendowany jest dla każdego
typu skóry, w szczególności naczynkowej, skłonnej do powstawania przebarwień i z zaznaczonymi oznakami
starzenia egzogennego. Jest niezbędną witaminą do produkcji kolagenu i elastyny, dlatego wpływa na
zagęszczenie skóry, hamuje aktywność tyrozynazy ograniczając przebarwienia i wzmacnia naczynia krwionośne.
1 zabieg – Twarz, Szyja ; czas zabiegu – ok. 1 godz.
PAKIET : ”3 zabiegi Peeling Vitamin C DERMAQUEST®– Twarz, Szyja

CENA – 350 zł*
CENA – 1050 zł 899 zł

Terapeutyczny program oczyszczająco- normalizujący- Terapeutyczny zabieg dyniowy
DERMAQUEST®
Z AHA, BHA, PROBIOTYKAMI I NIACYNAMIDEM
Terapeutyczny Zabieg Dyniowy Dermaquest to program normalizujący przeznaczony dla skór mieszanych, z
problemem krostek, grudek, zaskórników oraz dla skór przetłuszczających się i z rozszerzonymi porami. Zabieg oparty
jest na naturalnym miąższu z dyni – źródle witamin: C, B1, B2, B6, PP oraz K. Miąższ zawiera dużą ilość beta-karotenu,
który bardzo łatwo penetruje przez naskórek, gdzie ulega przekształceniu do kwasu retinowego – najbardziej aktywnej
formy witaminy, która działa seboregulująco, zmniejszając łojotok, tworzenie się zaskórników i zmian zapalnych, przez
co efekt czystej skóry osiągany jest w bardzo krótkim czasie. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie
probiotyków otrzymywanych w procesie organicznego rozkładu dyni, które zapobiegają namnażaniu się szkodliwych
bakterii, przez co zmniejszają i niwelują ryzyko infekcji oraz problemów skórnych. Dzięki zastosowaniu substancji
przeciwzapalnych, jak: niacynamid, komórki macierzyste z pomarańczy i lilaka pospolitego, skóra po zabiegu jest
zmatowiona, rozjaśniona i odpowiednio nawilżona.
1 zabieg – Twarz, Szyja ; czas zabiegu – ok. 1 godz.
PAKIET : ”3 zabiegi Peeling Dyniowy DERMAQUEST®” – Twarz, Szyja

CENA – 300 zł*
CENA – 900 zł 749 zł
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Terapeutyczny program przyspieszający regenerację skóry - Lipid Control DERMAQUEST®
Z KWASEM LINOLOWYM, FERULOWYM I DZIESIĘCIOMA OLEJKAMI ROŚLINNYMI
Zabieg Lipid Control Dermaquest to specjalistyczna kuracja terapeutyczna oparta na selektywnych składnikach
przywracających równowagę hydrolipidową skóry i jej optymalne pH. W celu wzmocnienia cementu
międzykomórkowego zabieg Lipid Control Dermaquest wykorzystuje kwas linolowy zapewniający integralność
komórek bariery skórnej. Zastosowanie kwasu linolowego pomaga przywrócić komfort skórze suchej, atopowej,
wrażliwej i odwodnionej. Przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka i chroni skórę przed niekorzystnym
działaniem czynników wysuszających i odwadniających. Kwas ferulowy zapobiega powstawaniu przebarwień,
rumienia oraz opóźnia procesy starzenia. Aż dziesięć organicznych olejków intensywnie odbudowuje i
uelastycznia skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką i pełną blasku.
1 zabieg – Twarz, Szyja ; czas zabiegu – ok. 1 godz.
PAKIET : ”3 zabiegi Lipid Control DERMAQUEST®” – Twarz, Szyja

CENA – 300 zł*
CENA – 900 zł 749 zł

*Możliwość dokupienia obszaru dekolt w cenie od 100-200 zł. Cena ustalana indywidualnie po konsultacji z
kosmetolog.
**Możliwość dokupienia oczyszczania manualnego w cenie od 50-100 zł. Cena ustalana indywidualnie po
konsultacji z kosmetolog.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Mikrodermabrazja ( twarz, szyja ) + maska kremowa

180 zł

Mikrodermabrazja ( twarz, szyja ) + maska algowa

200 zł

Mikrodermabrazja ( twarz, szyja, dekolt ) + maska kremowa

250 zł

Mikrodermabrazja ( twarz, szyja, dekolt ) + maska algowa

270 zł

Mikrodermabrazja (plecy)

450 zł

TERAPIE ŁĄCZONE NA TWARZ
PAKIET : ” TERAPIA GŁĘBOKIE OCZYSZCZENIE SKÓRY ” – czas ok. 1,5 godz.
Mikrodermabrazja / Peeling kawitacyjny + manualne oczyszczanie + peeling enzymatyczny + ampułka
+ maska algowa + masaż

CENA – 249-349 zł**

*Możliwość dokupienia oczyszczania manualnego w cenie od 50-100 zł. Cena ustalana indywidualnie po
konsultacji z kosmetolog
**Cena ustalana indywidualnie po konsultacji z kosmetolog
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