KONSULTACJE LEKARSKIE
lek. Martyna Sikora
ginekologia, położnictwo; (konsultacja+USG)
ginekologia estetyczna

140 zł (240 zł)
150 zł

lek. Dawid Lisiecki
ginekologia, położnictwo; (konsultacja+USG)
ginekologia estetyczna

lek. Hanna Klimek

120 zł (220 zł)
150 zł
150 zł (250 zł)

ginekologia, położnictwo; (konsultacja+USG)

dr n. med. Jacek Pasiński

150 zł (250 zł)

położnictwo, ginekologia; (konsultacja+USG)

lek. Olga Olszak

130 zł (220 zł)

położnictwo, ginekologia; (konsultacja+USG)

lek. Mateusz Kamiński

150 zł (250 zł)

urologia, urologia estetyczna; (konsultacja+USG)

lek. Michał Krzymiński

150 zł

ortopedia, medycyna regeneracyjna, Orficast

lek. Anna Płatkowska-Szczerek

150 zł

medycyna estetyczna i anti-aging

lek. Stella Korycińska

150 zł

medycyna estetyczna i anti-aging

lek. Angeliki Trangas

150 zł

medycyna estetyczna i anti-aging

lek. Sylwia Kustalik
chirurgia ogólna

120 zł

medycyna estetyczna i anti-aging

150 zł

lek. Agnieszka Plucińska
neurologia

130 zł

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
Konsultacja kwalifikująca do zabiegu
150 zł
cena nie zawiera kosztu ewentualnych badań dodatkowych

Konsultacja pozabiegowa
w cenie zabiegu
konsultacja bezpłatna do 6 miesięcy po zabiegu

Labiominoroplastyka
3500 zł
zabieg zmniejszania warg sromowych mniejszych laserem

Korekcja asymetrii warg sromowych mniejszych
2500 zł
zabieg obejmuje zmniejszenie jednej wargi sromowej mniejszej laserem

Hoodoplastyka

2000 zł

plastyka napletka łechtaczki

Labiominorohoodoplastyka

4500 zł

zabieg zmniejszania warg sromowych mniejszych i plastyka napletka łechtaczki laserem

Labiomajoroplastyka

od 3500 zł

zabieg zmniejszania/plastyki warg sromowych większych

Poszerzenie wejścia do pochwy po szyciu krocza

1000 zł

zabieg dla kobiet po porodzie z bolesnością podczas współżycia

Hymenotomia – wycięcie błony dziewiczej

1500 zł

zabieg wykonywany laserem

Hymenoplastyka – odtwarzanie błony dziewiczej

2000 zł

zabieg zbliżenia/łączenia strzępków błony dziewiczej

Plastyka perineum

od 1000 zł

plastyka skóry między pochwą a odbytem

Usuwanie kłykcin kończystych okolic intymnych laserem CO2

od 400 zł

cena zawiera koszt badania histopatologicznego jednej zmiany*

Modelowanie warg sromowych większych kwasem hialuronowym
Neauvia Intense Rose

1300 / 1800 zł

cena za 1 ml/2 ml preparatu

www.klinikaintima.pl
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Modelowanie warg sromowych większych kwasem hialuronowym
DESIRIAL® PLUS

1500 / 2000 zł

cena za 1 ml/2 ml preparatu

Modelowanie warg sromowych większych własnym tłuszczem - lipotransfer

od 3500 zł

cena uzależniona od ilości pobranego materiału

Zwężanie wejścia do pochwy własnym tłuszczem - lipotransfer

od 3000 zł

cena uzależniona od ilości pobranego materiału

Rewitalizacja pochwy i/lub sromu własnym tłuszczem – NANO FAT

3000 zł

ujędrnienie, odmłodzenie i nawilżenie okolic intymnych

O’SHOT

1500 zł

uwrażliwienie okolicy łechtaczki osoczem bogatopłytkowym

OMG SHOT ™ – przenieś swoje życie seksualne na wyższy poziom

2500 zł

kompleksowy zabieg łączony zwiększający odczuwanie bodźców seksualnych

G’SHOT

1500 zł

podanie kwasu hialuronowego w okolicę przedniej ściany/przedsionka pochwy

Zwężanie i rewitalizacja pochwy HIFU VagiTight

1800 / 700 zł

cena pierwszego zabiegu/kolejnych zabiegów

Ujędrnienie i rewitalizacja warg sromowych HIFU VagiTight

1500 / 500 zł

cena pierwszego zabiegu/kolejnych zabiegów

Rewitalizacja pochwy laserem CO2 MonaLisa Touch

1000 / 500 / 1300 zł

cena pierwszego zabiegu/kolejnych zabiegów/pakiet 2 zabiegów (płatne z góry)

Terapia suchości pochwy laserem CO2 MonaLisa Touch

1000 / 500 / 1300 zł

cena pierwszego zabiegu/kolejnych zabiegów/pakiet 2 zabiegów (płatne z góry)

Terapia nietrzymania moczu laserem CO2 MonaLisa Touch

1000 / 500 / 1300 zł

cena pierwszego zabiegu/kolejnych zabiegów/pakiet 2 zabiegów (płatne z góry)

Rewitalizacja okolic intymnych laserem CO2 MonaLisa Touch

700 / 350 / 850 zł

cena pierwszego zabiegu/kolejnych zabiegów/pakiet 2 zabiegów (płatne z góry)
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Modelowanie blizny po cięciu cesarskim laserem CO2 MonaLisa Touch

300 / 200 zł

cena pierwszego zabiegu/kolejnych zabiegów

Modelowanie blizny po szyciu krocza laserem CO2 MonaLisa Touch

250 / 150 zł

cena pierwszego zabiegu/kolejnych zabiegów

Rozjaśnianie okolic intymnych laserem frakcyjnym CO2 MonaLisa Touch

500 / 300 zł

cena pierwszego zabiegu/kolejnych zabiegów

Rozjaśnianie okolic intymnych Alma Harmony Dye VL

400 zł

cena jednego zabiegu

Lifting krocza, zwężanie wejścia do pochwy APTOS NEEDLE METHOD S

2800 zł

zabieg z użyciem nici liftingujących

Wzmocnienie przedniej ściany pochwy, wysiłkowe nietrzymanie moczu
APTOS EXCELLENCE METHOD

od 1500 zł

zabieg z użyciem nici liftingujących; cena uzależniona od ilości użytych nici

Wzmocnienie tylnej ściany pochwy APTOS EXCELLENCE METHOD

od 1500 zł

zabieg z użyciem nici liftingujących; cena uzależniona od ilości użytych nici

Modelowanie i rewitalizacja warg sromowych APTOS SPRING METHOD

od 1500 zł

zabieg z użyciem nici spiralnych; cena uzależniona od ilości użytych nici

Lipoliza iniekcyjna wzgórka łonowego AQUALYX®

350 / 600 zł

cena 1 ampułki / 2 ampułek

Redukcja tkanki tłuszczowej wzgórka łonowego Prostrolane inner-B

700 / 1200 zł

cena 1 ampułki / 2 ampułek

Rewitalizacja pochwy i/lub sromu osoczem bogatopłytkowym (PRP)

500 zł

cena 1 zabiegu z użyciem zestawu Skin.pras® firmy Proteal®

PRX-T Lady® usuwanie przebarwień i rewitalizacja okolic intymnych,
pach i otoczek sutkowych
350 zł
cena zabiegu na 1 okolicę
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GINEKOLOGIA i POŁOŻNICTWO
Kontynuacja recepty
40 zł
odbiór recepty po wcześniejszym ustaleniu terminu

Założenie implantu antykoncepcyjnego
400 zł
cena nie obejmuje kosztu implantu; wymagana wcześniejsza wizyta kwalifikacyjna

Usunięcie implantu antykoncepcyjnego
300 zł/400 zł
implant założony w Intima Art&Este/w innym miejscu

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej
400 zł
cena nie obejmuje kosztu wkładki; wymagana wcześniejsza wizyta kwalifikacyjna

Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej
250 zł/350 zł
wkładka założona w Intima Art&Este/w innym miejscu

Cytologia ginekologiczna
50 zł
Ocena biocenozy (czystości) pochwy

30 zł

Cytologia cienkowarstwowa wykonana w technologii LBC na podłożu płynnym SurePath
100 zł
Cytologia cienkowarstwowa wykonana w technologii LBC na podłożu płynnym SurePath
+ wykrywanie obecności 14 wysoko-onkogennych typów HPV
200 zł
Test CINtec PLUS P16/KI67

350 zł

pozwala na wykrycie komórek, które przeszły transformację nowotworową pod wpływem HPV

Usuwanie zmian skórnych

od 250 zł

cena nie zawiera kosztu badania histopatologicznego

Usuwanie kłykcin kończystych okolic intymnych laserem CO2 MonaLisa Touch

od 400 zł

cena zawiera koszt badania histopatologicznego jednej zmiany*

Laserowa terapia (usuwanie) nadżerki szyjki macicy

500 zł

laser frakcyjny CO2 MonaLisa Touch; wymagana wcześniejsza wizyta kwalifikacyjna

www.klinikaintima.pl
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Biopsja sromu

300 zł

cena zawiera podstawowy koszt badania histopatologicznego jednej zmiany*
pobranie każdego kolejnego wycinka 100 zł

Badanie histopatologiczne usuniętej zmiany

od 100 zł

cena uzależniona od wielkości zmiany i wykonanych barwień immunohistochemicznych*

Wykrywanie i genotypowanie 37 typów HPV

250 zł

wymaz z kanału szyjki macicy - diagnostyka nosicielstwa wirusa brodawczaka ludzkiego

Test na obecność DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR

80 zł

wymaz - diagnostyka molekularna

Test na obecność DNA Neisseria gonorrhoeae (dwoinka rzeżączki) metodą RT-PCR
130 zł
wymaz - diagnostyka molekularna

Test na obecność DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma
hominis, Ureaplasma sp. Metodą RT-PCR
220 zł
wymaz - diagnostyka molekularna

Test na obecność DNA 14 wysokoonkogennych genotypów HPV; Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma sp. metodą RT-PCR
280 zł
wymaz - diagnostyka molekularna

Posiew materiału z dróg moczowo-płciowych

od 40 zł

cena w zależności od zakresu badania i ilości próbek

Posiew materiału z dróg moczowo-płciowych w kierunku bakterii tlenowych,
beztlenowych oraz grzybów

100 zł

cena zawiera antybiogram i mykogram

Posiew z pochwy i odbytu w kierunku GBS

40 zł

wynik dostępny on-line

Diagnostyka mutacji BRCA 1

480 zł

badanie 8 mutacji w genie BRCA1 najczęstszych w populacji polskiej oraz około 150 mutacji rzadkich

Diagnostyka mutacji BRCA 2

250 zł

badanie najczęstszej mutacji (617delT) w genie BRCA2 oraz około 150 mutacji rzadkich

Test ROMA

150 zł

oznaczenie stężenie CA 125 i HE-4 we krwi (ocena ryzyka wystąpienia raka jajnika)
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USG ciąży I / II / III trymestr

150 - 200 zł

ocena ciąży

USG ciąży + 3D/4D

250 zł

badanie najlepiej wykonać między 24-34 tygodniem ciąży

USG między 11,0-13,6 tygodniem ciąży

250 zł

tzw. „genetyczne” USG płodu

USG między 18-22 tygodniem ciąży

250 zł

tzw. „połówkowe” USG płodu

ECHO serca płodu

350 zł

badanie echokardiograficzne serca płodu

USG ciąży mnogiej

od 350 zł

w zależności od liczby płodów

USG ginekologiczne przezpochwowe lub przezbrzuszne

120 - 150 zł

cena w zależności od lekarza wykonującego badanie

USG piersi

150 zł

badanie ultrasonograficzne gruczołów sutkowych
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UROLOGIA ESTETYCZNA
Konsultacja kwalifikująca do zabiegu
150 zł
cena nie zawiera kosztu ewentualnych badań dodatkowych

Konsultacja pozabiegowa
w cenie zabiegu
konsultacja bezpłatna do 6 miesięcy po zabiegu

Obrzezanie laserowe
1600 zł
plastyka/usunięcie napletka

Obrzezanie chirurgiczne
1400 zł
plastyka/usunięcie napletka

Frenuloplastyka laserowa

700 zł

plastyka krótkiego wędzidełka prącia

Wycięcie mięska cewkowego

500 zł

zabieg wykonywany u kobiet

Punkcja i ewakuacja wodniaka jądra

600 zł

zabieg wykonywany pod kontrolą USG

Powiększanie żołędzi prącia kwasem hialuronowym

2500 zł

w przypadku zabiegów łączonych cena ustalana indywidualnie

Powiększanie prącia własnym tłuszczem - lipotransfer
4000 zł / 5000 zł
cena uzależniona od ilości podanego tłuszczu: do 30 ml/ powyżej 30 ml

Gwarancja dopełniania po powiększaniu prącia tłuszczem
500 zł
gwarancja ważna 6 miesięcy w przypadku utraty ponad 30% objętości

Powiększanie prącia kwasem hialuronowym HYAcorp
3000 zł / 3750 zł / 4500 zł
cena uzależniona od ilość podanego preparatu :10 ml / 20 ml / 30 ml
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UROLOGIA
USG układu moczowego przezpowłokowe
150 zł
USG gruczołu krokowego przezodbytnicze (TRUS)
USG jąder

150 zł
150 zł

Cewnikowanie pęcherza moczowego
Wymiana cewnika Foley’a

50 zł
50 zł

Oznaczenie całkowitego PSA we krwi
40 zł
Oznaczenie wolnego fPSA we krwi
50 zł
Posiew materiału z dróg moczowo-płciowych

od 40 zł

cena w zależności od zakresu badania i ilości próbek

Wykrywanie i genotypowanie 37 typów HPV

250 zł

wymaz z cewki moczowej

Usuwanie zmian skórnych

od 250 zł

cena nie zawiera kosztu badania histopatologicznego

Badanie histopatologiczne usuniętej zmiany

od 100 zł

cena uzależniona od wielkości zmiany i wykonanych barwień immunohistochemicznych*

Usuwanie kłykcin kończystych okolic intymnych laserem CO2

od 400 zł

cena zawiera koszt badania histopatologicznego jednej zmiany*
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MEDYCYNA ESTETYCZNA i ANTI-AGING
Korekcja zmarszczek
450 / 800 / 1100 zł
toksyna botulinowa 1 okolica / 2 okolice / 3 okolice

Korekcja nosa haczykowatego
300 zł
toksyna botulinowa

Korekcja brody brukowanej
500 zł
toksyna botulinowa

Unoszenie kącików ust
400 zł
toksyna botulinowa

Leczenie nadpotliwości (stopy/dłonie/pachy)

od 1500 zł

toksyna botulinowa - cena uzależniona od zakresu zabiegu

Terapia migreny

od 2000 zł

toksyna botulinowa - cena uzależniona od zakresu zabiegu

Leczenie bruksizmu

od 1500 zł

toksyna botulinowa - cena uzależniona od zakresu zabiegu

Powiększanie i modelowanie ust

750 zł

Princess Filler Lido 1 ml

Powiększanie i modelowanie ust

1200 zł

Juvederm® Volbella® 1 ml

Wypełnianie zmarszczek, bruzd, doliny łez

750 zł / 1300 zł

Princess Filler, Princess Filer Lido 1 ml / 2 ml

Wypełnianie zmarszczek, bruzd, doliny łez

1200 zł

Juvederm® Volbella®, Volift® 1 ml

Korekta kształtu nosa kwasem hialuronowym

od 1200 zł

preparat marki Juvederm®; cena w zależności od zakresu zabiegu

Wolumetria

950 zł / 1700 zł

Princess Volume, Princess Volume Lido 1 ml / 2 ml

www.klinikaintima.pl
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Wolumetria twarzy

3200 zł

Princess Volume 4 ml

Wolumetria

1200 zł

Juvederm® Volume® 1 ml

Niechirurgiczny lifting twarzy kwasem hialuronowym
wg MD Codes

od 2300 zł

preparat marki Juvederm®; cena w zależności od zakresu zabiegu

Crystalys® - wypełniacz intensywnie stymulujący skórę

1100 / 2000 zł

hydroksyapatyt wapnia - wypełnianie zmarszczek, bruzd, policzków 1,25 ml / 2,5 ml

Mezoterapia własnym tłuszczem – NANO FAT

od 3000 zł

cena uzależniona od ilości preparatu

Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym (PRP)

800 / 2200 zł

Proteal® Skin.pras® - 1 zabieg / seria 3 zabiegów; tzw. „wampirzy lifting”

Mezoterapia Neauvia Hydro Deluxe

400 / 900 / 1200 zł

intensywne nawilżenie - 1 ml / 2,5 ml / 5 ml

Mezoterapia Prinsess Rich

550 / 900 zł

nieusieciowany kwas hialuronowy - 1 ml / 2 ml

Mezoterapia preparatem Juvederm® Volite

od 3500 zł

cena uzależniona od rodzaju i ilość użytych nici

Mezoterapia Light Eyes Ultra

350 / 850 zł

1 zabieg 2 ml / pakiet 3 zabiegów po 2 ml

Mezoterapia Dermaheal

450 zł

1 zabieg - 5ml

Mezoterapia skóry głowy – Dr. Cyj

700 zł / 2300 zł

1 zabieg / pakiet 4 zabiegów co 2 tygodnie (cała seria)

Mezoterapia skóry głowy - Haircare

300 zł / 1500 zł

1 zabieg / pakiet 6 zabiegów co 7-10 dni (cała seria)
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Mezoterapia skóry głowy – osocze bogatopłytkowe (PRP)

2500 zł

pakiet 4 zabiegów co 7-10 dni

Lipoliza iniekcyjna - AQALYX

350 zł

1 amp. /3 amp.

Usuwanie cellulitu - CELLUCARE
350 zł
1 amp.

Ujędrnianie skóry - STRECHCARE
350 zł
1 amp.

Lifting twarzy nićmi Aptos
od 3900 zł
cena uzależniona od rodzaju i ilość użytych nici

Lifting podbródka nićmi Aptos
od 3500 zł
cena uzależniona od rodzaju i ilość użytych nici

Lifting brwi nićmi Aptos

od 1800 zł

cena uzależniona od rodzaju i ilość użytych nici

Korekcja kształtu nosa nićmi Aptos

od 2600 zł

cena uzależniona od rodzaju i ilość użytych nici

Lifting podbródka nićmi Aptos

od 3500 zł

cena uzależniona od rodzaju i ilość użytych nici

Liposukcja podbródka lub „chomików”

od 1500 zł

cena uzależniona od zakresu zabiegu

Korekcja doliny łez własnym tłuszczem - lipotransfer

od 3500 zł

cena uzależniona od ilości preparatu

Lipotransfer z lipofillingiem i modelowaniem twarzy – przeszczep
tłuszczu własnego do twarzy

od 5900 zł

cena uzależniona od ilości preparatu

Lipotransfer z lipofillingiem i modelowaniem piersi – przeszczep
tłuszczu własnego do piersi
od 8900 zł
cena uzależniona od ilości preparatu
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MEDYCYNA ESTETYCZNA - ZABIEGI LASEROWE oraz IPL
laser frakcyjny CO2 MonaLisa Touch

Laserowy resurfacing twarzy

800 / 400 zł

pierwszy zabieg/kolejne zabiegi

Laserowy resurfacing powiek

600 / 300 zł

pierwszy zabieg/kolejne zabiegi; tytanowe osłonki gałek ocznych marki STORZ

Laserowy resurfacing twarzy i powiek
1200 / 600 zł
pierwszy zabieg/kolejne zabiegi; tytanowe osłonki gałek ocznych marki STORZ

Laserowy resurfacing twarzy i szyi

1000 / 500 zł

pierwszy zabieg/kolejne zabiegi

Laserowy resurfacing twarzy, szyi i dekoltu

1200 / 600 zł

pierwszy zabieg/kolejne zabiegi

Laserowy resurfacing dłoni
500 / 300 zł
pierwszy zabieg/kolejne zabiegi

Laserowe modelowanie blizn/rozstępów

od 250 zł

laser frakcyjny CO2

Laserowe modelowanie blizn/rozstępów
laser frakcyjny CO2

www.klinikaintima.pl
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ORTOPEDIA
Iniekcja dostawowa
100 zł
cena nie zawiera kosztu konsultacji i leku

Iniekcja kolagenu GUNA
100 zł
cena nie zawiera kosztu konsultacji

Konsultacja lekarska i kolejna iniekcja kolagenu GUNA
150 zł
Konsultacja lekarska i kolejna iniekcja dostawowa

150 zł

cena nie zawiera kosztu leku

Unieruchomienie taśmą termoplastyczną ORFICAST™
od 100 zł
cena zależy od zakresu zabiegu

Iniekcja osocza bogatopłytkowego
1000 zł
Iniekcja osocza bogatopłytkowego

2500 zł

PAKIET 3 ZABIEGÓW

Zmiana opatrunku

od 50 zł

cena zależy od zakresu zabiegu, nie zawiera ceny konsultacji

www.klinikaintima.pl
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DIETETYKA
Konsultacja dietetyka klinicznego
150 zł
cena obejmuje zalecenia i jadłospis

ENDERMOLOGIA
endermologie® LPG Alliance
przy zakupie pakietu 10 lub 12 zabiegów endermologii ubranko zabiegowe GRATIS

Endermologia FOCUS wybrana okolica (20 minut)
150 / 1000 / 1200 / 1400 zł
1 zabieg / 8 zabiegów / 10 zabiegów / 12 zabiegów

Endermologia podbródek / okolica oczu / okolica usta
100 / 400 / 600 zł
1 zabieg / 5 zabiegów / 8 zabiegów

Endermologia twarz
200 / 800 / 1200 zł
1 zabieg / 5 zabiegów / 8 zabiegów

Endermologia brzuch (40 minut)
250 / 1700 / 2000 / 2400 zł
1 zabieg / 8 zabiegów / 10 zabiegów / 12 zabiegów

Endermologia – zabieg spersonalizowany (30 minut)
100 – 500 zł
cena uzgadniana indywidualnie
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TERMOLIFTING ALMA NIR
napinanie i ujędrnianie skóry oraz stymulacja kolagenu
Zabieg na twarz

350 / 1000 zł

1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na podbródek

250 / 700 zł

1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na szyję

350 / 1000 zł

1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na dekolt

350 / 1000 zł

1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na twarz i szyję
450 / 1600 zł
1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na twarz, szyję i dekolt
600 / 2000 zł
1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na brzuch (2 okolice)
350 / 1100 zł
1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na brzuch (4 okolice)
600 / 2000 zł
1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na ramiona
350 / 1100 zł
1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na uda (zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia)

700 / 2400 zł

1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na uda (zewnętrzna lub wewnętrzna powierzchnia)

400 / 1100 zł

1 zabieg / pakiet 4 zabiegów

Zabieg na okolicę kolan

350 / 1100 zł

1 zabieg / pakiet 4 zabiegów
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ZABIEGI KOSMETYCZNE
Bioinfuzja tlenowa
180 zł
1 zabieg

Manualne oczyszczanie twarzy
160 zł
1 zabieg

Mikrodermabrazja
150 zł
1 zabieg

Peeling kawitacyjny
120 zł
1 zabieg

Manualne oczyszczanie twarzy

160 zł

1 zabieg

TERAPIE PEEL MISION
Architect Peel

200 zł

1 zabieg

Lift Peel

250 zł

1 zabieg

sTCA

350 zł

1 zabieg

Architect Peel

200 zł

1 zabieg

Reti Peel (efekt odmłodzenia skóry)
350 zł
1 zabieg

Anti Age (efekt odmłodzenia skóry)

199 zł

1 zabieg

B-like (efekt odmłodzenia skóry)
199 zł
1 zabieg
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B-like BANKIET (efekt odmłodzenia i napięcia skóry)

180 zł

1 zabieg

Depi Gen (rozjaśnianie przebarwień)

200 zł

1 zabieg

Phytic Peel (rozjaśnianie przebarwień)

160 zł

1 zabieg

Lightening (rozjaśnianie przebarwień)

160 zł

1 zabieg

Lacto Peel (terapia trądziku różowatego)

120 zł

1 zabieg

Aza Peel (terapia trądziku różowatego)

120 zł

1 zabieg

Anti Acne (terapia trądziku pospolitego)
120 zł
1 zabieg

Asiatic Peel (głębokie nawilżenie, poprawa struktury skóry)
200 zł
1 zabieg

Skin Revital (rewitalizacja i efekt odmłodzenia skóry)
160 zł
1 zabieg

Vit. C Peel (ujędrnienie i rozjaśnienie skóry)
120 zł
1 zabieg
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INFORMACJE OGÓLNE
1. Powyższy cennik obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
2. Wszystkie ceny zwarte w niniejszym cenniku podane są w złotówkach (PLN) i zawierają podatek VAT w przypadku
usług objętych w/w podatkiem.
3. Niniejszy cennik nie obejmuje aktualnych promocji.
4. Istnieje możliwość płatności gotówką, kartą płatniczą, przelewem, ratalnie w systemie MediRaty oraz kartą
podarunkową wydaną przez Intima Art&Este.
5. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kc.
6. Ostateczna wartość usług jest określana podczas konsultacji przed zabiegiem.
7. Intima Art&Este zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług wyszczególnionych w niniejszym cenniku.
8. Cena zabiegów w pakietach obowiązuje przy płatności z góry za oba zabiegi.

*W przypadku wykonania przez pracownię koniecznych do postawienia ostatecznego rozpoznania histopatologicznego
badań immunohistochemicznych pacjent przy odbiorze wyniku dopłaca kwotę równą wartości tych badań (zgodnie
z cennikiem pracowni).
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