
ін’єкційна косметологія та естетична корекція
бутолінотерапія

корекція мімічних морщин препаратом Dysport Botox 

Xeomin

1 зона ............................................................................................................

2 зони             ..............................................................................................

3 зони             .............................................................................................

біоревіталізація

Meso Xanthin F199 1.5ml ..............................................................................
(купероз, пігментні плями, постакне, себорея,профілактика 
фотостаріння)

Meso Wharton P199 1.5ml ...........................................................................
(вікові зміни шкіри 40+)

Meso Eye C71 1ml .............................................................................................
(зона довкола очей)

Hylual 1.8% 2ml ............................................................................................

Teosyal Meso Expert 3ml ........................................................................

Teosyal Redensity 1 3ml ...........................................................................

Profhilo 2ml ....................................................................................................

1900 грн /зона

1800 грн /зона

1700 грн /зона

135 у.о*

135 у.о*

135 у.о*

2700 грн

200 у.о*

230 у.о*

200 у.о*

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

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

акція

акція



біоревіталізація полінуклеотидами

Rejuran Helaer 2ml ................................................................................

Rejuran S 1ml ............................................................................................

Rejuran I 1ml .............................................................................................

об’ємне моделювання обличчя
(губи, скули, носогубні складки, кути щелепи, підборіддя)

Juvederm Volift 1ml ....................................................................................

Juvederm Volift retouch 0.5ml ............................................................

Juvederm Ultra smile 0.5ml ....................................................................

Juvederm Ultra 3 1ml .................................................................................

Juvederm Voluma 1ml.................................................................................

Juvederm Volux 1ml ....................................................................................

Alexa Medium 1ml .........................................................................................

Alexa Volume 1ml .........................................................................................

Використання канюлі (при необхідності) ..............................

об’ємне моделювання обличчя

Radiesse 1.5ml              ...............................................................

150 у.о*

100 у.о*

100 у.о*

7500 грн

5500 грн

5500 грн

6500 грн

7500 грн

7500 грн

4000 грн

4000 грн

300 грн /шт

275 у.о* / 220 у.о*

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

ін’єкційна косметологія та естетична корекція

акція



корекція жирових відкладень

Ферменти PB Serum тріада .............................................................

PB Serum Medical Low .........................................................................
(набряки, дряблість)

PB Serum Medical Medium .................................................................
(жирові відкладення)

PB Serum Medical High ........................................................................
(фіброз, рубці)

Mesosculpt C71 1ml ...............................................................................

Pluryal Bodyfirm 5ml ............................................................................

плазмотерапія

1 пробірка (10ml крові) ......................................................................
(обличчя/шия/декольте/волосиста частина голови)

85 у.о.*

250 у.о.*

250 у.о.*

250 у.о.*

135 у.о.*

900 грн

1400 грн

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

ін’єкційна косметологія та естетична корекція

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я



мезотерапія волосистої частини голови

Meso - Genesis BP3 5ml/ампула .................

Pluryal hair 5 ml/флакон .................................

Працюємо лише з оригінальними та сертифікованими препаратами

250 у.о.* (курс 5 процедур х 5 ml)

200 у.о.* (курс 5 процедур х 5 ml)

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

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

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

ін’єкційна косметологія та естетична корекція




