ін’єкційна естетична медицина
ботулінотерапія
корекція мімічних морщин препаратом Dysport Botox
1 зона ..........................................................................................................
2 зони
3 зони

2000 грн /зона

акція

......................................................................................... 1900

акція

................................................................................... 1800 грн /зона

грн

/зона

ін’єкційна корекція
губи
Juvederm Volift 1мл .............................................................................. 7500 грн
Juvederm Volift retouch 0.5мл ........................................................ 5500 грн
Juvederm Ultra smile 0.5мл .............................................................. 5500 грн
Juvederm Ultra 3 1мл ........................................................................... 7000 грн
Alexa Medium 1мл .................................................................................. 5500 грн
скули
Alexa Volume 1мл ................................................................................... 5500 грн
Juvederm Voluma 1мл. ........................................................................ 7500 грн
Teosyal Ultra Deep 1.2мл .................................................................. 7500 грн
підборіддя
Alexa Volume 1мл ................................................................................. 5500 грн
Juvederm Voluma 1мл ....................................................................... 7500 грн
Juvederm Volux 1мл ............................................................................ 7500 грн
Teosyal Ultra Deep 1.2мл ................................................................. 7500 грн

кути щелепи (кути Джолі)
Alexa Volume 1мл ...............................................................................

5500 грн

Juvederm Voluma 1мл .....................................................................

7500 грн

Juvederm Volux 1мл ..........................................................................

7500 грн

Teosyal Ultra Deep 1.2мл ...............................................................

7500 грн

носогубна складка
Juvederm Volift Retouch 0.5мл ..................................................

5500 грн

Juvederm Ultra 3 1мл ......................................................................

7000 грн

Teosyal Global Actoon 1мл ..........................................................

7500 грн

трикутник молодості (контурна підтяжка обличчя)
Radiesse 1.5мл ....................................................................................

275 у.о*

контурна пластика full face*
ботулінотерапія на 2 зони + 1 біоревіталізація +
носогубна складка / скули 1 візит ........................................... 13 000 грн
2х ботулінотерапія на 3 зони + 3х біоревіталізація +
скули + підборіддя + кути щелепи 3 візити ...................... 28 900 грн
3х ботулінотерапія на 3 зони + 3х біоревіталізація +
скули + кути щелепи + носогубка + корекція жирових
пакетів підборіддя 5 візитів ...................................................... 32 900 грн
* к-сть препарату та зони корекції лікар підберає індивідуально.
в прайсі вказані найпоширеніші варіаціі корекцій у клініці DermaVita.

ін’єкційна косметологія та естетична корекція
корекція жирових відкладень обличчя / підборіддя
Enzymes PB Serum тріада обличчя і тіла ..................................

85 у.о.*

PB Serum Medical Medium ................................................................ 250 у.о.*
Mesosculpt C71 1мл ............................................................................. 250 у.о.*
Pluryal Bodyfirm 5мл ...........................................................................

900 грн

корекція жирових відкладень тіла
Enzymes PB Serum тріада обличчя і тіла...................................

85 у.о.*

PB Serum Medical Low ........................................................................ 250 у.о.*
(набряки, дряблість шкіри корекція на тілі)

PB Serum Medical High ....................................................................... 250 у.о.*
(фіброз, рубці)

мезотерапія волосисої частини голови
плазмотерапія

(обличчя / шия / декольте /волосиста частина голови) ....................................

1800 грн

Meso - Genesis BP3 5ml / ampoule ............ 300 у.о.* (курс 5 процедур х 5 мл)
Pluryal hair 5 ml / bottle ................................... 200 у.о.* (курс 5 процедур х 5 мл)

* ціни вказані в євро і перераховуються по курсу НБУ відносно гривні в день оплати

Попередня консультація лікаря ін’єкціоніста безкоштовна та обов’язкова!

Ін’єкційні методики виконує
Христина Решетняк — лікар
дерматолог вищої категорії,
трихолог, косметолог, спеціаліст з
пластичної інєкційної
корекції та лазерних методик
естетичної медицини, керівник
навчальних програм для медиків
DermaVita Academy.
Стаж 10+ років.
Попередня консультація лікаря ін’єкціоніста безкоштовна та обов’язкова!

Працюємо лише з оригінальними та сертифікованими препаратами

