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CENNIK  USŁUG  MEDYCZNYCH 

BIEŃKOWSCY  CLINIC® 

 

	

	

	

      KONSULTACJE 
	

	

Konsultacja lekarska stanowi dla nas priorytet w codziennej pracy z pacjentami.  Poświęcamy 
należytemu i optymalnemu jej przebiegowi mnóstwo atencji i starań, ponieważ umożliwia ona 
naszym ekspertom poznanie Państwa potrzeb, problemów i obaw oraz zaprezentowanie Państwu 
możliwości terapii z kompleksowej i wyjątkowej oferty naszych klinik. 
 
 
Konsultacja z lekarzem specjalistą zawiera zestaw czynności, na które składają się: 
- wykonanie kompleksowej dokumentacji fotograficznej pacjenta 2D i odpowiednio również 3D 
(koszt dokumentacji i analizy 3D w innych ośrodkach waha się od 150-350 zł)  
- omówienie z ekspertem dolegliwości i problemów z jakimi zgłasza się pacjent 
- ustalenie dokładnego wywiadu dotyczącego historii choroby, dolegliwości towarzyszących, 
uczuleń, przyjmowanych leków itd. 
- szczegółowe wyjaśnienie proponowanych zabiegów i rozwiązań terapeutycznych z oferty kliniki 
w oparciu o materiały audiowizualne, filmy z zabiegów i prezentację własnych wyników leczenia 
danego problemu klinicznego w postaci szczegółowych porównań zdjęć przed i po 
- ustalenie indywidualnego planu leczenia - dostosowanego do potrzeb, możliwości  i preferencji 
pacjenta - który pacjent otrzymuje po konsultacji wraz z zaleceniami i ulotkami wybranych zabiegów 
- przygotowanie zaleceń dotyczących suplementacji dietetycznej oraz kompleksowej domowej 
pielęgnacji skóry w oparciu o sprawdzone i profesjonalne dermokosmetyki dostępne w ofercie 
Bieńkowscy Clinic® 
- wydanie zaleceń lekarskich w zakresie rekonwalescencji po zaleconych zabiegach - wspomaganie 
gojenia 
- wystawienie recept na zalecane leki 
- ustalenie planu terapii podtrzymującej. 
 
 
Konsultacja przeprowadzana jest w komfortowej atmosferze, wzbogacana prezentacjami 
audiowizualnymi - opracowanymi w oparciu o własne autorskie materiały i doświadczenia ekspertów 
Bieńkowscy Clinic® i opatrzonymi szczegółowym komentarzem lekarza prowadzącego konsultację. 
Wykonana dokumentacja fotograficzna 2D i 3D stanowi gwarancję rzetelnej oceny postępów 
leczenia oraz możliwość wykonania porównań przed i po. 
Kontrole po zabiegach wykonanych w Bieńkowscy Clinic® są bezpłatne. 
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Lekarz Cena (PLN) 

Dr Ilona Wnuk – Bieńkowska  
dypl. lekarz medycyny estetycznej 

200 

Dr n. med. Marcin Bieńkowski  
specjalista chirurg,  
ekspert medycyny estetycznej 

200 

Dr Bartosz Pułtorak  
specjalista chirurg 

150 
konsultacja + badanie dopplerowskie 250 

Dr n. med. Michał Klag  
specjalista chirurg, specjalista onkolog 

200 
 
Videodermatoskopia HD (kamera medicam 800/ 1000): 
1 zmiana - w cenie konsultacji 
od 2-5 zmian - konsultacja + 50 
od 6-10 zmian - konsultacja + 100 
ocena całego ciała/ pow. 10 zmian - konsultacja + 200 

Dr n. med. Jacek Skórczewski 
specjalista ginekolog-położnik 

150 
konsultacja + badanie cytologiczne 200 

Dr Zdzisław Dubnicki 
specjalista ginekolog-położnik 

150 
konsultacja + badanie cytologiczne 200 

Dr Grzegorz Gradzewicz 
lekarz rezydent chirurg 

100 
 

Dr Dawid Szwedowski  
lekarz rezydent ortopeda  

konsultacja z badaniem fizykalnym 150 
konsultacja z USG 200 

Dr Łukasz Michalski  
lekarz rezydent ortopeda 

konsultacja z badaniem fizykalnym 150 
konsultacja z USG 200 

Dagmara Kubat 
specjalista do spraw żywienia 

konsultacja żywieniowa 200 
kontrola 100 
plan żywieniowy   450    200 

Konsultacja kosmetologiczna 
 

promocja: w cenie zabiegu 

Trichoskopia - nowoczesne badanie włosów  
z komputerową oceną TrichoLAB™ 
 

250 

Konsultacja trichologiczna z analizą 
 

100 

Wizyta kontrolna dotycząca wykonanego 
zabiegu w terminie do 30 dni od terapii 
 

bezpłatna 

Wykonanie porównań foto przedstawiających 
efekty terapii na prośbę pacjenta 
 

100 

Wystawienie zaświadczenia medycznego 100 
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MEDYCYNA ESTETYCZNA (zabiegi laserowe, hi-tech, implantacje) 
 

 

 

 

ü CUTERA® ENLIGHTENTM triplex - technologia pikosekundowa NOWOŚĆ! 
 
 
• Pico MLA by EnlightenTM - MLA (Micro Lens Array) 

- laser frakcyjny Pico NOWOŚĆ! 
Terapia rozstępów, blizn zanikowych, potrądzikowych               
Głębokie odmłodzenie skóry, terapia wiotkości 

Obszar 1 zabieg Pakiet 3 zabiegów** Pakiet 5 zabiegów** 
Twarz od 2500 minus 15% minus 20% 
Szyja 2000 6000   5100 10000   8000 
Dekolt (płytki- głęboki) 2000 – 3000 minus 15% minus 20% 
Twarz + szyja od 4000 minus 15% minus 20% 
Twarz + szyja + dekolt 5500 – 6500 minus 15% minus 20% 
Grzbiety rąk 1250 3750   3187 6250   5000 
Piersi 2500 – 3500 minus 15% minus 20% 
Rozstępy* cena ustalana indywidualnie minus 15% minus 20% 
* Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 
 

 

 

• Pico Genesis by EnlightenTM NOWOŚĆ! 
Poprawa kolorytu, gęstości i odświeżenie skóry                                                    
Redukcja przebarwień, drobnych zmarszczek, zwężanie poszerzonych porów 

 

Obszar 1 zabieg Pakiet 4 zabiegów** Pakiet 6 zabiegów** 
Twarz od 2000 minus 15% minus 20% 
Szyja 1500 6000   5100 9000   7200 
Dekolt (płytki- głęboki) 1500 – 2500 minus 15% minus 20% 
Twarz + szyja od 3000 minus 15% minus 20% 
Twarz + szyja + dekolt 4000 – 5000 minus 15% minus 20% 
Grzbiety rąk 1000 4000   3400 6000   4800 
Inne obszary cena ustalana indywidualnie minus 15% minus 20% 
* Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 
 

Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

** W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów w 
specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami). Przypominamy, że 
najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów z 
wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie 
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• Pico + Nano by EnlightenTM  NOWOŚĆ! 
Usuwanie tatuaży wszystkich kolorów, tatuaży pourazowych i makijażu permanentnego 

Tatuaż czarny 1 zabieg Pakiet 4 zabiegów** Pakiet 6 zabiegów** 
Mały: do 25 cm2 (5x5 cm) 450 - 750 1575 - 2625 2250 – 3750 
Średni: 25 - 50 cm2 800 - 1400 2800 - 4900 4000 – 7000 
Duży: 50 - 100 cm2 1500 - 2600 5250 - 9100 7500 – 13000 
Powyżej 100 cm2 cena ustalana indywidualnie 

 

Tatuaż kolorowy 1 zabieg Pakiet 4 zabiegów** Pakiet 6 zabiegów** 
Mały: do 25 cm2 (5x5 cm) 550 - 900* 1925 - 3150* 2750 - 4500* 
Średni: 25 - 50 cm2 950 - 1650* 3325 - 5775* 4750 - 8250* 
Duży: 50 - 100 cm2 1750 - 3100* 6125 - 10850* 8750 - 15500* 
Powyżej 100 cm2 cena ustalana indywidualnie 
* Cena netto, zależy od wielkości tatuażu oraz ilości kolorów, ich rodzaju - co wiąże się z 
koniecznością użycia 1, 2 lub 3 długości fali lasera 

 

Makijaż permanentny 1 zabieg Pakiet 4 zabiegów** Pakiet 6 zabiegów** 
Brwi 500 - 700 minus 10% minus 15% 
Powieka - kreska (zabieg obejmuje 
ochronę oraz znieczulenie oka) 

790 
x 2 1400 minus 10% minus 15% 

Usta kontur 750 2700 3825 
Usta pełne 1100 3960 5610 
* Cena netto, zależy od wielkości tatuażu oraz koloru, jego rodzaju - co wiąże się z koniecznością 
użycia 1, 2 lub 3 długości fali lasera 

 

Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

** W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów             
w specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami).  Przypominamy, 
że najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów      
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie 
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ü Mosaic eCO2
® Plus 10600nm - laser frakcyjny 

 
 

*Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 
**Cena ustalana indywidualnie  
 

ü Fraxel Re:Store® (Erb:Glass 1550nm)                                                      
Re:Store Dual® (Thulium 1927nm) - laser frakcyjny 

 

Obszar 1 zabieg  
Twarz 1400 - 2500* 
Szyja 800 - 1400* 
Dekolt (płytki- głęboki) 1200 - 2000* 
Twarz + szyja 2100 - 3700* 
Twarz + szyja + dekolt 3200 - 5600* 
Policzki 800 - 1500* 
Powieki i okolica oczu 600 - 800* 
Okolica ust 700 - 800* 
Grzbiety rąk 800 - 1200* 
Blizna od 200**  
*Cena zabiegu Fraxel każdorazowo obliczana jest indywidualnie wg zużycia głowicy lasera do danego 
zabiegu (1kJ = 550 PLN) - tabela zawiera orientacyjne zakresy cenowe 
**Cena ustalana indywidualnie  

ü Micro-Fraxel® (Erb:Glass 1550nm) - laser frakcyjny  
Małoinwazyjna terapia fotostarzenia, odświeżenie skóry 

          
Obszar 1 zabieg  

Twarz 1200 
Szyja 700 
Dekolt (płytki- głęboki) 1000 
Twarz + szyja 1900 
Twarz + szyja + dekolt 2850 
Policzki 700 
Powieki i okolica oczu 550 
Okolica ust 550 
Grzbiety rąk 700 

Obszar 1 zabieg  
Twarz 1500 - 1700* 
Szyja 800 - 1000* 
Dekolt (płytki- głęboki) 1000 - 1600* 
Twarz + szyja 2150 - 2500* 
Twarz + szyja + dekolt 2900 - 3500* 
Policzki 700 - 900* 
Powieki i okolica oczu  800 
Okolica ust 700 
Grzbiety rąk 700 - 1000* 
Brzuch 2000 - 3500* 
Piersi 1500 - 2500* 
Pośladki 2000 - 3000* 
Blizna od 150** 
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ü Alma Harmony® PRO - Power Pixel® & iPixel® (Erb:YAG 2940nm)             
- laser frakcyjny 

	

Obszar Łagodny  Umiarkowany  Intensywny  
Twarz 550 750 1000 
Szyja 400 600 800 
Dekolt (płytki- głęboki) 400 - 700* 650 – 950 900 - 1200* 
Twarz + szyja 800 1250 1700 
Twarz + szyja + dekolt 1100 - 1400* (i-roll) 1800 - 2100* 2400 - 2700* 
Policzki 400 600 800 
Powieki i okolica oczu  300 450 600 
Okolica ust 300 450 600 
Grzbiety rąk 350 550 750 
Brzuch --- --- 1300 - 2100* 
Piersi --- --- 1100 - 1800* 
Pośladki --- --- 1100 - 1800* 
Blizna od 100** od 150** od 200** 
*Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 
**Cena ustalana indywidualnie  
 

ü Alma Harmony® PRO - Laser Erbowo-Yagowy (Erb:YAG 2940nm)                                   
Fotobrazja skóry – głęboki peeling laserowy, zaawansowane leczenie blizn, głębokich 
zmarszczek i fotostarzenia. Podologia laserowa.  
 

Obszar 1 zabieg 
Twarz - głębokie fotostarzenie 2500 
Policzki - blizny potrądzikowe 1250 
Okolica ust - głębokie zmarszczki tzw. “palacza” 850 
Pojedyncza blizna  od 250* 
Pedicure laserowy – stopy 1300 
Pedicure laserowy – piety 850 
Podologia - pojedynczy odcisk  od 250* 
Inne okolice i wskazania  cena ustalana indywidualnie   
*Cena ustalana indywidualnie  
 
 
 
 

ü Znieczulenie miejscowe (nieinwazyjne, specjalistyczne znieczulenie 
silikonowe z Tetrakainą) 

 

Obszar Cena 
Twarz 100 
Szyja 70 
Dekolt 70 – 100 
Twarz + szyja 150 
Twarz + szyja + dekolt 220 – 250 
Blizna od 30 
Inny obszar cena ustalana indywidualnie 
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ü Alma Harmony® PRO - Q-Switch - Clear Lift® - laser frakcyjny 
 
Obszar 1 zabieg  Pakiet 3 zabiegów** Pakiet 5 zabiegów** 

Twarz od 500 
• 1 głębokość 500  
• 3 głębokości 900 
• 5 głębokości 1200 

od 1200 
• 1 głębokość 1200  
• 3 głębokości 2160 
• 5 głębokości 2880 

od 1500 
• 1 głębokość 1500  
• 3 głębokości 2700 
• 5 głębokości 3600 

Szyja 900 2700  2160 4500  2700 
Dekolt 600 - 1200* minus 20% minus 40% 
Twarz + szyja 1800 5400  4320 9000  5400 
Twarz + szyja + dekolt 2100 - 2700* minus 20% minus 40% 
Czoło 500 1500  1200 2500  1500 
Policzki 700 2100  1680 3500  2100 
Powieki i okolica oczu  600 1800  1440 3000  1800 
Okolica ust 500 1500  1200 2500  1500 
Grzbiety rąk 700 2100  1680 3500  2100 
*Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu    
       

Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

** W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów             
w specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami).  Przypominamy, 
że najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów      
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie                                     

 

ü Cutera Excel V® - laser naczyniowy KTP 532nm & Nd:Yag 1064nm 
Terapia żylaków, teleangiektazji, rumienia, naczyniaków, przebarwień 

 
Obszar 1 zabieg*  

Znamiona naczyniowe od 150 
Naczyniaki od 300 
Malformacje kapilarne (plamy winne) od 350 
Pojedyncze naczynko “pajączek” od 150 
Skrzydełka nosa od 250  
Cały nos 250 – 450 
Policzki od 450 
Cała twarz od 600 
Kończyny dolne cena obliczana w oparciu o ilość zużytych impulsów 
*Cena zabiegu obliczana jest w oparciu o ilość zużytych impulsów 1 impuls = 4 PLN i zależy również od 
stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu. Cena nie zawiera kosztów znieczulenia miejscowego skóry, 
spojówek itd. (od 50 zł) 
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ü Alma Harmony® PRO - AFT® 540nm 
Leczenie rumienia, przebarwień, fotostarzenia, blizn przerostowych i keloidów, trądziku 
różowatego 
 

 
Obszar VPL 

II generacja 
VPL PRO 

III generacja 
Dye VL / SVL 
IV generacja 

Twarz 600 800 800 
Szyja 450 650 650 
Dekolt 600 - 1100* 800 - 1400* 800 - 1400* 
Twarz + szyja 950 1350 1350 
Twarz + szyja + dekolt 1450 - 1900* 2000 - 2750* 2000 - 2750* 
Ramiona 1200 - 1800* 1650 - 2450* 1650 - 2450* 
Przedramiona 1150 - 1750* 1600 - 2350* 1600 - 2350* 
Grzbiety rąk 400 - 600* 600 - 800* 600 - 800* 
Ramiona + przedramiona  
+ grzbiety rąk 2500 - 3900* 3500 - 5000* 3500 - 5000* 

Blizna przerastająca od 100** od 200** od 200** 
Przy zakupie pakietu 3 lub 4 zabiegów - zabieg fotomodulacji LED gratis do każdego z nich 
*Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 
** Cena ustalana indywidualnie  
 
 
 

ü Alma Harmony® PRO - AFT® 420nm 
    Leczenie trądziku, stanów zapalnych skóry  

 

Obszar 1 zabieg  
Twarz 550 
Szyja 450 
Dekolt 600 - 850* 
Policzki 400 
Klatka piersiowa 900 - 1250* 
Ramiona 590 - 890* 
Plecy 690 - 1400* 
Przy zakupie pakietu 3 lub 4 zabiegów - zabieg fotomodulacji LED gratis do każdego z nich 
*Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 

 

ü Alma Harmony® PRO - AFT® 650nm  
Fotodepilacja - usuwanie nadmiernego owłosienia  
 

Obszar 1 zabieg 
Cała twarz 89  
Wąsik/ broda/ baki 49 
Szyja/kark 89 
Pachy 89 
Ramiona 89 
Barki 89 
Przedramiona 89 
Plecy (dolna część) 89 
Plecy (górna część) 119 
Klatka piersiowa 119 
Brzuch 89 
Udo 119 
Łydka + kolano 119 
Stopy/ dłonie 89 
Bikini płytkie 89 
Bikini głębokie 89 
Pośladki 89 
Inne obszary cena ustalana indywidualnie 
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ü Laser Palomar Vectus® 
Epilacja laserowa, trwałe usuwanie nadmiernego owłosienia, 17 lat doświadczeń 
Oferta promocyjna - nowe niższe ceny 
Dodatkowo przy zakupie pakietu 3 zabiegów, czwarty gratis 
 

Obszar Kobiety  Mężczyźni  
Górna warga (wąsik) 150   100 200   150 
Broda 200   150 300   250 
Baki 200   150 300   250 
Szyja/ kark 200   150 300   250 
Podbródek 150   120 200   170 
Pachy 250   200 300   250 
Ramiona 300   250 400   350 
Przedramiona 300   250 400   350 
Plecy 450   200 - 400 600   300 - 500 
Klatka piersiowa --- 550   300 - 500 
Brodawki sutkowe 200   150 200   150 
Brzuch 300   150 - 300 500   200 - 450 
Linia biała 150 200 
Uda 500   400 550   450 
Łydki + kolana 400   350 450   400 
Łydki + kolana + uda 800   700 900   800 
Stopy/ dłonie 200   150 300   200 
Bikini płytkie+ pachwiny 300   250 --- 
Bikini głębokie+ pachwiny 350 --- 
Bikini całkowite/ brazylijskie+ pachwiny 500   450 --- 
Pośladki 300   250 400   350 
Inne okolice cena ustalana indywidualnie 
Przy zakupie pakietu 3 zabiegów czwarty gratis (3 + 1).* 

Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

* W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów             
w specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami).  Przypominamy, 
że najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów      
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie 
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ü Venus Legacy® 

RF multipolarna z polem magnetycznym  
 

Obszar 1 zabieg     Pakiet 4 zabiegów* Pakiet 6 zabiegów* 
Twarz 450 1800   1530  2700   2160 
Szyja 350 1400   1190  2100   1680 
Dekolt 500 - 600 minus 15%  minus 20% 
Twarz + szyja 700 2800   2380  4200   3360 
Twarz + szyja + dekolt 1100 - 1200 minus 15%  minus 20% 
Brzuch 500 2000   1700  3000   2400 
Boki 550 2200   1870  3300   2640 
Brzuch + boki 900 3600   3060  5400   4320 
Plecy 700 - 1000 minus 15%  minus 20% 
Cała talia (brzuch, boki, okolica 
lędźwiowa) 1500 - 1800 minus 15%  minus 20% 

Uda 1 powierzchnia 600 - 700 minus 15%  minus 20% 
Uda całość przód i tył 900 - 1100 minus 15%  minus 20% 
Okolica kolan 400 1600   1360  2400   1920 
Łydki 500 2000   1700  3000   2400 
Pośladki 500 2000   1700  3000   2400 
Ramiona (pelikanki) 500 2000   1700  3000   2400 
Grzbiety rąk 250 1000   850  1500   1200 

 
ü Accent Prime® 

Rewolucyjne połączenie technologii fal radiowych i ultradźwięków w terapii wiotkości oraz 
modelowaniu twarzy i ciała 
 

Cena dotyczy jednej technologii: RF lub ultradźwięków. 
Wykonując dwie technologie podczas jednego zabiegu, jedna z nich 30% off. 

 
Obszar 1 zabieg     Pakiet 4 zabiegów* Pakiet 6 zabiegów* 

Twarz 500 2000   1700  3000  2400 
Podbródek z dolną częścią 
policzków 350 1400   1190  2100   1680	

Szyja 400 1600   1360  2400   1920 
Dekolt 550 - 650 minus 15%  minus 20% 
Twarz+ podbródek 650 2600   2210  3900  3120  
Twarz + szyja 750 3000   2550  4500  3600 
Twarz + szyja + dekolt 1150 - 1250 minus 15%  minus 20% 
Brzuch 550 - 700 minus 15%  minus 20% 
Boki 600 - 800 minus 15%  minus 20% 
Brzuch + boki 950 - 1300 minus 15%  minus 20% 
Plecy 750 - 1050 minus 15%  minus 20% 
Cała talia (brzuch, boki, okolica 
lędźwiowa) 1550 - 1850 minus 15%  minus 20% 

Uda 1 powierzchnia 650 - 750 minus 15%  minus 20% 
Uda całość przód i tył 950 - 1150 minus 15%  minus 20% 
Okolica kolan 450 1800   1530  2700   2160 
Łydki 550 2200   1870  3300   2640 
Pośladki 550 2200   1870  3300   2640 
Ramiona (pelikanki) 550 2200   1870  3300   2640 
Grzbiety rąk 300 1200   1020  1800   1440 
Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

* W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów w specjalnej cenie 
(promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami). Przypominamy, że najlepsze rezultaty uzyskacie 
Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie          
o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów                        
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg podlega 
unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie 
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ü Pelleve® - super precyzyjne głowice RF  
Najczęściej stosowana w chirurgii i ginekologii plastycznej  
Oferta promocyjna - nowe niższe ceny 

Obszar 1 zabieg Pakiet 4 zabiegów* Pakiet 6 zabiegów* 
Twarz 1000   700 3400   2380  4800   3360 
Szyja 550   400 1870   1360  2640   1920 
Dekolt 550 - 850   400 - 600 minus 15%  minus 20% 
Twarz + szyja 1350   950 4590   3230  6480   4560 
Twarz + szyja + dekolt 1600 - 2000  1150 - 1400 minus 15%  minus 20% 
Powieki górne i dolne 400   300 1360   1020  1920   1440 
Powieki górne i dolne + czoło 600   450 2040   1530  2880   2160 
Kurze łapki  400   250 1360   850  1920   1200 
Zmarszczka lwia 300   200 1020   680  1440   960 
Okolica ust 400   250 1360   850  1920   1200 

 

ü Alma Harmony® PRO - NIR® (Near Infra Red) 
Głęboki remodeling skóry pulsacyjnym pasmem bliskiej podczerwieni 
 

Obszar 1 zabieg      Pakiet 4 zabiegów* Pakiet 6 zabiegów* 
Twarz 750 3000   2550  4500   3600 
Szyja 600 2400   2040  3600   2880 
Dekolt 650 - 850 minus 15%  minus 20% 
Twarz + szyja 1100 4400   3740  6600   5280 
Twarz + szyja + dekolt 1600 - 1750 minus 15%  minus 20% 
Brzuch 850 3400   2890  5100   4080 
Boki 900 3600   3060  5400   4320 
Brzuch + boki 1550 6200   5270  9300   7440 
Plecy 850 - 1100 minus 15%  minus 20% 
Cała talia (brzuch, boki, okolica 
lędźwiowa) 1950 - 2200 minus 15%  minus 20% 

Uda 1 powierzchnia 800 - 950 minus 15%  minus 20% 
Uda całość przód i tył 1300 - 1550 minus 15%  minus 20% 
Okolica kolan 600 2400   2040  3600   2880 
Łydki 700 2800   2380  4200   3360 
Pośladki 900 3600   3060  5400   4320 
Ramiona (pelikanki) 750 3000   2550  4500   3600 
Grzbiety rąk 450 1800   1530  2700   2160 

 

Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

* W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów             
w specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami). Przypominamy, 
że najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów      
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie 
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ü Ultraformer III®  face - nowatorska technologia HIFU   
Nieinwazyjny jednorazowy lifting skóry twarzy oraz ciała teraz na 6 głębokościach 
1 zabieg - efekt bez rekonwalescencji 

 
Obszar  Program silny  

Twarz - do linii żuchwy 9150   5500 – 6500 
Podbródek 2950   1500 - 2000  
Szyja  5400   3000 
Czoło + powieki górne 1100   1000 
 Powieki dolne 1000 
Kurze łapki  1100   1000 
Górna część twarzy  
(czoło, skronie, brwi, powieki górne i dolne, kurze łapki) 3200   2500 

Okolica ust, fałdy nosowo-wargowe i linie marionetki 1800 
Górna warga  1200 
Policzki + linia żuchwy   4700   3000 - 4000  
Owal 2000 
Dekolt  od 2500 
Piersi  od 3000  

*Cena uzależniona jest od wielkości obszaru poddanego zabiegowi 

 

ü Ulthera® 
Jednorazowy lifting metodą HIFU na 3 głębokościach skóry – zabieg został zastąpiony 
nowszą technologią HIFU – Ultraformer III® 

                   

                                                                                       
ü Ultraformer III®  body - nowa technologia HIFU (premiera!) 

Lifting skóry ciała + redukcja niewielkich depozytów tkanki tłuszczowej i cellulitu 
1 zabieg - efekt bez rekonwalescencji 

 
Obszar  1 zabieg 

Dekolt od 2500 
Piersi od 3000 
Ramiona od 4000 
Zewnętrzna część mięśnia piersiowego (rozpiętki) 3000 
Brzuch od 5000 
Boki od 4500 
Plecy (motylki) od 4500  
Okolica lędźwiowo-krzyżowa od 4500 
Cała talia od 10000 
Kolana 3000 
Wewnętrzna strona ud  od 5000 
Bryczesy od 5000  
Całe uda od 10000 
Pośladki   od 5000  

*Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 
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ü Scizer® - najnowsza odsłona HIFU - ciało - NOWOŚĆ  
Zwalczanie miejscowej otyłości, większych depozytów tkanki tłuszczowej                           
i zaawansowanego cellulitu. Zabieg na ciało. Głowica skanująca – 2 głębokości terapii 
1 zabieg - efekt bez rekonwalescencji 

 

Obszar 1 zabieg 

Ramiona 3000 – 5000 
Brzuch 3000 – 6000 
Boki 3000 – 4500 
Pośladki 4000 – 6000 
Bryczesy 3000 – 4500 
Uda 6000 – 10000 
Łydki 3000 – 4500 

 
Przy jednoczasowym wykonaniu zabiegu Scizer® i Ultraformer® - Ultraformer® do 50% off na tym samym 
obszarze zabiegowym (zabieg Ultrasizer). 
 
 
 

ü Med2 Contour Medical® 
Terapia cellulitu (PEFS), modelowanie sylwetki, trwała nieinwazyjna redukcja tkanki 
tłuszczowej 
Oferta promocyjna - nowe niższe ceny 
 

Obszar 1 zabieg Pakiet 4 zabiegów** Pakiet 6 zabiegów** 
Uda 1 powierzchnia 900 - 1100   850 - 950 minus 15%  minus 20% 
Uda całość przód i tył 1600 - 1900   1500 - 1650 minus 15%  minus 20% 
Pośladki 700 - 800   550 - 650 minus 15%  minus 20% 
Łydki 600 - 700   500 - 600 minus 15%  minus 20% 
Brzuch 800 - 950   750 2700 - 3250   2550 3850 - 4550   3600 
Boki 850 - 1000   750 2900 - 3400   2550 4100 - 4800   3600 
Brzuch + boki 1450 - 1700   1300 4950 - 5800   4420 6950 - 8150   6240 
Plecy 850 - 950   750 - 850 minus 15%  minus 20% 
Cała talia (brzuch, boki, 
okolica lędźwiowa) 1700 - 2000   1400 5800 - 6800   4760 8150 - 9600   6720 

Ramiona 750 - 950   650 - 750 minus 15%  minus 20% 
 

Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

** W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów w 
specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami). Przypominamy, że 
najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów      
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie 
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ü Medyczna Endermologie - Lipomassage®  
Drenaż limfatyczny, ujędrnianie skóry, terapia rozstępów, obrzęków, rehabilitacja przed       
i pooperacyjna oraz pourazowa (bóle mięśniowe, stawowe po przetrenowaniu) 
 

Ciało  1 zabieg Pakiet 10 zabiegów** Pakiet 15 zabiegów** 
Lipomassage  250  2200  3400  
Lipomassage - terapia łączona* 200  1800  2700  
Endermowear - specjalny strój do 
zabiegu 

koszt jednorazowy - 100  
 

* Cena dotyczy pacjentów korzystających z Lipomassage jako wstępu lub zakończenia innej terapii,           
np. liposukcji, Med2 Contour Medical 

 

 

ü Medyczna Endermologie - Endermolift®  
Drenaż limfatyczny, ujędrnianie skóry, leczenie i profilaktyka obrzęków  
 

Twarz 1 zabieg Pakiet 10 zabiegów** Pakiet 15 zabiegów** 
Endermolift  170  1600  2300  
Endermolift - terapia łączona*  120  1100  --- 
Endermolift twarz + szyja + dekolt 250  2200  3400  

* Cena dotyczy pacjentów korzystających z Endermolift jako wstępu lub zakończenia innej terapii,               
np. lipotransfer, implantacja HA, zabiegi laserowe 

 

Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

** W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów w 
specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami). Przypominamy, że 
najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów      
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie 
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ü Implantacja kwasu hialuronowego SOFT-FILLING - fillery 
 

Korekta objętości i kształtu ust Cena netto Cena brutto* 
StylAge Special Lips** 1ml 1000 1230  

Juvederm Ultra Smile 0,55 ml 800, kolejna 
ampułka 700 

984, kolejna 
ampułka 861 

Princess Filler 1ml 800   984 
Neauvia Flux 1ml 850 1045,50 
StylAge M** 1ml 1000 1230 
Juvederm Volbella 1ml 1400 1722 
Restylane Kysse 1ml 950 1168,50 
	

Poprawa objętości i korekta owalu twarzy „lift wolumetryczny” Cena netto Cena brutto* 
StylAge S** 1ml 850   1045,50 
StylAge M** 1ml 950 1168,50 
StylAge L** 1ml 1000  1230 
StylAge XL** 1ml 1100   1353 
StylAge XXL** 1ml 1300 1599 
Princess Filler 1ml 800 984 
Princess Volume 1ml 900 1107 
Princess Volume Plus 1ml 1000 1230 
Restylane 1ml 1000 1230 
	

Korekta okolicy podoczodołowej (zmarszczka nakątna) Cena netto Cena brutto* 
StylAge S** 1ml 900 1107 
StylAge M** 1ml 1000 1230 
Restylane 1ml 1000 1230 
Restylane Perlane 1ml 1000 1230 
Princess Filler 1ml 850 1045,50 
Princess Volume 1ml  950  1168,50 
Neauvia Flux 1ml 850 1045,50 
Juvederm Volbella 1ml 1400 1722 

** Preparat rekomendowany 

 

 

ü SOFT-LIFTING (hydrobalans) - usieciowane preparaty kwasu 
hialuronowego 
Długotrwała (90 dni) hydratacja, stymulacja syntezy kolagenu i cytoprotekcja komórek       
skóry twarzy i ciała 
 

Preparat Cena netto Cena brutto* 
StylAge Hydro Max** 1ml 550 676,50 
Restylane Vital 1ml 590     725,70 
Restylane Vital Light 1ml 490 602,70 

** Preparat rekomendowany 

 
 



16	

	

 
 

ü MEZOTERAPIA 
Nawilżenie i cytoprotekcja komórek skóry twarzy i ciała 
Lipoliza iniekcyjna 
 

Preparat Cena netto Cena brutto* 
StylAge Hydro** 1ml 450 553,50 
Princess Rich 1ml 490 602,70 
Juvederm Hydrate 1ml 590 725,70 
Neauvia Hydro Deluxe 1ml    450 553,50  
Neauvia Hydro Deluxe 2,5ml   900 1107 
Neauvia Hydro Deluxe 5ml  1700 2091 
Up Grade Croma Platinum Collection 1ml 100 123  
Lipoliza iniekcyjna od 300 od 369 

** Preparat rekomendowany 

 
 

ü Atelokolagen - terapia kolagenowa - leczenie wiotkości skóry, 
rozstępów 

Nithya 1 zabieg 3 zabiegi 
Twarz 1200 3300 
Szyja 1200 3300 
Dekolt 1500 4200 
Twarz+szyja 1800 5000 
Twarz+szyja+dekolt 2550 7000 
Grzbiety rąk 1300 3600 
Ramiona/ pośladki/ uda/ piersi 1600 4500 

 
Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

** W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów             
w specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami).  Przypominamy, 
że najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów      
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie 

 
ü Osocze bogatopłytkowe PRP i osocze skoncentrowane PRP HD - 

Arthrex® ACP  
 

Zabieg Cena 
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP 1000 
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP - uzupełnienie terapii 900 

Osocze bogatopłytkowe PRP 1 zestaw (2 amp.) 900 
½ zestawu (1 amp.) 500 

Osocze bogatopłytkowe PRP - uzupełnienie terapii 1 zestaw (2 amp.) 700 
½ zestawu (1 amp.) 400 
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ü Implantacja toksyny botulinowej 

 

Zabieg Cena netto Cena brutto* 
Zmarszczki poprzeczne czoła 450 553,50 
Zmarszczki pionowe czoła „lwie” 450 553,50 
Kurze łapki 450 553,50 
2 okolice 850 1045,50 
3 okolice 1150 1414,50 
Zmarszczki nosa „królicze” 250 307,50 
Lifting policzków „Nefretete” 900 - 1350 1107 - 1660,50 
Zmarszczki górnej wargi (palacza) 300 369 
Zmarszczki dolnej wargi (palacza) 300 369 
Mięsień bródkowy 350 430,50 
Linie marionetki (uniesienie kącików ust) 400 492 
Szyja - przykurcz m. platysmy (indycza szyja) 800 - 1250 984 - 1537,50 
Migrenowe i napięciowe bóle głowy 1100 - 1500** --- 
Bruksizm  900 - 1500** --- 
Nadpotliwość doły pachowe 1300 - 1600** --- 
Nadpotliwość dłonie 1450 - 1800** --- 
Nadpotliwość stopy 1600 - 2000** --- 

 
*Cena brutto zawiera podatek VAT doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabiegów nie 
związanych z profilaktyką i ratowaniem zdrowia (tzw. zabiegów stricte estetycznych) 

**Cena zależy od zakresu, stopnia złożoności zabiegu i ilości preparatu 

 

 

ü Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową 
 

Okolica Cena 
Doły pachowe* 1300 - 1600** 
Dłonie* 1450 - 1800** 
Stopy* 1600 - 2000** 
Inne okolice cena do uzgodnienia 

 
* Zabieg obejmuje próbę Minora  
**Cena zależy od zakresu, stopnia złożoności zabiegu i ilości użytego preparatu toksyny botulinowej 
 

 

 

ü Hialuronidaza 

  Cena netto Cena brutto* 
Korekcja po nieprawidłowej implantacji kwasu 
hialuronowego poza Bienkowscy Clinic® 850 1045,50 

*Cena brutto zawiera podatek VAT doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabiegów nie 
związanych z profilaktyką i ratowaniem zdrowia (tzw. zabiegów stricte estetycznych) 
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LECZENIE CHORÓB WŁOSÓW & SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 
	

ü SMART GRAFT® - przeszczep włosów. NOWOŚĆ! 
Rewolucyjna metoda precyzyjnego przeszczepu włosów! Najwyższa na rynku skuteczność 
zabiegu - aż do 98%. 

Zabieg Cena 
1 graft 15 
Minimalna cena zabiegu 4000 
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP - uzupełnienie terapii 1000 

Osocze bogatopłytkowe PRP - uzupełnienie terapii 1 zestaw (2 ampułki) 700 
½ zestawu (1 ampułka) 400 

Fotomodulacja LED - uzupełnienie terapii 75 
 
 

ü REGENERA ACTIVA
® - leczenie łysienia androgenowego 

Specjalnie zaprojektowany system wykorzystujący autologiczny przeszczep komórek 
progenitorowych skóry i czynników wzrostu uzyskanych z miejsca pobrania przeszczepu.  
Oferta promocyjna - Regenera Activa 6000 => 5000 
Regenera Activa z osoczem PRP HD 7000 => 5500 

Zabieg Cena 
Terapia Regenera Activa  6000   5000    
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP - uzupełnienie terapii 1000 

Osocze bogatopłytkowe PRP - uzupełnienie terapii 1 zestaw (2 ampułki) 700 
½ zestawu (1 ampułka) 400 

Fotomodulacja LED - uzupełnienie terapii 75 
 
 
 

ü Terapia komórkami macierzystymi. NOWOŚĆ! 
ADSC - Adipose tissue Derived Stem Cells (komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej) 

Zabieg Cena 
Terapia komórkami macierzystymi (ADSC) 5500 

 

 

ü Mezoterapia skóry owłosionej głowy 
Oferta promocyjna - DR. CYJ HAIR FILLER 650 => 500 

Preparat Cena 
Hair Care 5ml 400 
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP 1200 

Osocze bogatopłytkowe PRP 1 zestaw (2 ampułki) 900 
½ zestawu (1 ampułka) 500 

DR. CYJ HAIR FILLER - rewitalizacja komórek włosa i skóry głowy 650   500  
pakiet 4 zabiegów 2000                  
+ szampon GRATIS! 
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ü Roll-Cit medyczny - mesoRoller 
 

 Cena 
Roller – urządzenie 450 
Zabieg + sterylizacja rolki 200 
Preparat 5ml 400 
Osocze bogatopłytkowe PRP 1 ampułka 500 

 
 
 

ü System medycznej fotomodulacji LED 
Niskoenergetyczna fototerapia trądziku, blizn, rumienia, chorób przewlekłych skóry, włosów 
i paznokci. Przyspieszenie i poprawa komfortu rekonwalescencji po zabiegach laserowych  
i chirurgicznych. 

Zabieg Cena 
Monoterapia   150 (kolejna okolica podczas jednej sesji 100) 
Terapia wspomagająca po innych zabiegach          
w Bieńkowscy Clinic® 100 (kolejna okolica podczas jednej sesji 75) 

Pakiet 10 zabiegów*  1250 
Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

* W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów             
w specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami). Przypominamy, 
że najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów      
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie. 

 

 

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE PRZEROSŁYCH BLIZN,  
BLIZNOWCÓW & KELOIDÓW 

ü Sterydoterapia, chemioterapia - cytostatyki (leki hamujące przerost 
blizn) 

 Cena 
1 zabieg od 250  
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ü Cosmelan 
Terapia przebarwień i melasmy 
 

Preparat Cena 
Zabieg  (maska Cosmelan 1) 1200 
Kuracja  (maska + zestaw kosmetyków) 1700 

 
ü Peelingi 

 

Preparat Cena 
Yellow Peel (M&M) 500 
Alfa Beta (M&M) 150 
Kwas glikolowy, migdałowy, salicylowy 150 

 
	

 

ü Infuzja tlenowa Intraceuticals/ Be Ceuticals 
 

Infuzja na twarz Cena 
Intraceuticals Rejuvenate – odmładzanie 500 
Intraceuticals Atoxelene - na zmarszczki mimiczne wokół 
oczu i ust 500 

Intraceuticals Opulence - rozjaśnianie przebarwień 500 
Intraceuticals Clarity - na trądzik, stany zapalne 500 
Intraceuticals Clarity sensitive - dla skór zanieczyszczonych, 
wrażliwych, z trądzikiem różowatym 500 

Seria 6 zabiegów Intraceuticals* 3000 
Be Ceuticals 350 

*W pakiecie 6 infuzji 3-4 produkty detaliczne o wartości ok. 1100 PLN lub zabieg RF twarz + szyja w 
prezencie 
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TERAPIA I KOREKCJA NIEDOSKONAŁOŚCI SYLWETKI, TWARZY, PIERSI, RAMION, POŚLADKÓW, UD 

TERAPIA PRZEWLEKŁYCH CHORÓB SKÓRY & TKANKI PODSKÓRNEJ:                                     

m.in. PEFS (cellulit), rozstępów, fotouszkodzeń, guzków i innych 

 

ü Blefaroplastyka 
Operacyjna plastyka powiek z usunięciem przepuklin tłuszczowych  
 

Rodzaj zabiegu Cena netto Cena brutto* 
Blefaroplastyka powieki górne  3000 3690 
Blefaroplastyka powieki górne z przepukliną tłuszczową 4000 4920 
Blefaroplastyka powieki dolne 3500 - 4000 4305 - 4920 

 
*Cena brutto zawiera podatek VAT doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabiegów nie 
związanych z profilaktyką i ratowaniem zdrowia (tzw. zabiegów stricte estetycznych) 

 
 

ü Liposukcja - modelowanie owalu  
                                                                         

 

*Cena brutto zawiera podatek VAT doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabiegów nie 
związanych z profilaktyką i ratowaniem zdrowia (tzw. zabiegów stricte estetycznych) 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar  Cena netto  Cena brutto* 
Policzki 3500 – 4000 4305 - 4920 
Podbródek 3000 – 3500 3690 - 4305 
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LIFTING (UJĘDRNIENIE) TKANEK MIĘKKICH TWARZY 

 

ü Attiva® - endodermalna RF NOWOŚĆ!         
Najnowsza małoinwazyjna metoda aplikacji fal radiowych RF - podskórnie, bezpośrednio 
do miejsca, gdzie występuje problem.  
Lifting, poprawa napięcia, elastyczności, gęstości skóry oraz redukcja drobnych depozytów 
tkanki tłuszczowej. Terapia blizn. 

Obszar Cena netto** Cena brutto* 
Cała twarz 4800 - 6000 5904 - 7380 
Dolna część twarzy 3800 - 4500 4674 - 5535 
Podbródek 3000 - 3500 3690 - 4305 
Szyja z podbródkiem  4500 - 5500 5535 - 6765 
Twarz + szyja + podbródek 7300 - 9000 8979 - 11070 
Twarz + podbródek  6500 - 7500 7995 - 9225 

*Cena brutto zawiera podatek VAT doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabiegów nie 
związanych z profilaktyką i ratowaniem zdrowia (tzw. zabiegów stricte estetycznych) 

**Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 

 

ü Lifting twarzy z wykorzystaniem implantów - nici 

Zabiegi te odbywają się z wykorzystaniem nici wchłanialnych z mikro-haczykami i/lub nici niewchłanialnych - 
permanentnych Spring Thread®, wyposażonych w prawdziwe haczyki i posiadających unikalną cechę - 
elastyczność i rozciągliwość.   

Rodzaj nici z haczykami Cena netto Cena brutto* 
Nici wchłanialne twarz 2500 - 3000 3075 - 3690 
Nici wchanialne czoło 2000 - 3000 2460 - 3690 
Nici wchłanialne podbródek i policzki 1500 - 2500 1845 - 3075 
Spring Thread® Face 7000 - 8000   5000 - 7000 8610 - 9840   6150 - 8610 
Spring Thread® Body 7000 - 9000   5000 - 7500 8610 - 11070   6150 - 9225 
Spring Thread® poszczególne okolice,     
np. policzki 4500 - 5000   3900 - 4500 5535 - 6150   4797 - 5535 

 
*Cena brutto zawiera podatek VAT doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabiegów nie 
związanych z profilaktyką i ratowaniem zdrowia (tzw. zabiegów stricte estetycznych) 

Nici gładkie PDO implantowane są śródskórnie w celu wymuszenia intensywnej syntezy włókien białkowych 
macierzy pozakomórkowej skóry, przez co osiągany jest efekt jej remodelingu, zagęszczenia i ujędrnienia. 
Nici różnej średnicy i długości implantowane są w skórę zarówno twarzy jak i całego ciała w okolicach 
dotkniętych: rozstępami, fotouszkodzeniami, wiotkością, bliznami zanikowymi itd. 

Rodzaj nici gładkich Cena netto/ sztuka Cena brutto*/ sztuka 
20 mm 40 49,20 
30 mm 45 55,35 
40 mm 55 67,65 
60 mm 65 98,400 
75 mm 70 79,95 
90 mm 75 92,25 

 
*Cena brutto zawiera podatek VAT doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabiegów nie 
związanych z profilaktyką i ratowaniem zdrowia (tzw. zabiegów stricte estetycznych) 
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TERAPIA KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI  

- MEDYCYNA REGENERACYJNA 
 

ü Mikrolipotransfer - lipofilling - przeszczep własnej tkanki tłuszczowej 
Poprawa/ przywracanie utraconej objętości tkanek, wypełnienie ubytków (np. blizn) 

Obszar Cena 
1 okolica twarzy (np. usta / policzki / skronie) 3000 
Cała twarz 4500 
Grzbiety rąk 3500 
Rekonstrukcja ubytku pourazowego od 3000 

 
 
 

 

ü Nanolipotransfer - rewitalizacja komórkami macierzystymi z własnej 
tkanki tłuszczowej (ADSC) 
ADSC - Adipose tissue Derived Stem Cells - komórki macierzyste tkanki tłuszczowej – 
regenerują uszkodzoną i ścieńczałą skórę. Odbudowują łożysko naczyniowe, zapewniając 
rewitalizację i odnowę skóry. 

Obszar Cena* 
1 okolica twarzy (np. usta / oczy / czoło) 2000 
Cała twarz / szyja / dekolt 2500 
Grzbiety rąk 2000 

 
*Przy zabiegu nanolipotransfer wykonywanym jednoczasowo na więcej niż 1 całą okolicę anatomiczną lub   
z zabiegiem mikrolipotransfer - cena zostaje obniżona o 1000 PLN z uwagi na wspólne znieczulenie oraz 
jednorazowy sprzęt 
 
 
 

ü Skoncentrowane osocze bogatopłytkowe (PRP HD) - Arthrex® ACP	 

Najwyższa dostępna koncentracja czynników wzrostu zawarta w preparacie Arthrex® ACP to 
wyjątkowa skuteczność. Unikalny system 2 strzykawek i skład pozbawiony inhibitorów 
krzepnięcia i aktywatorów płytkowych zapewnia całkowicie bezbolesny zabieg.  Czynniki wzrostu 
promują podziały komórkowe, wspomagają regenerację i rewitalizację tkanek oraz mają bardzo 
silne działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i przeciwbólowe.  

Rodzaj zabiegu Cena 
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP 1000 
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP - uzupełnienie terapii 900 

 

 

ü Osocze bogatopłytkowe (PRP) - metoda klasyczna 

Czynniki wzrostu zawarte w osoczu wspomagają regenerację i rewitalizację, promują podziały 
komórkowe, zwiększają syntezę kolagenu oraz mają bardzo silne działanie przeciwzapalne, 
przeciwobrzękowe i przeciwbólowe 

Rodzaj zabiegu 1 zabieg 

Osocze bogatopłytkowe PRP 1 zestaw (2 amp.) 900 
½ zestawu (1 amp.) 500 

Osocze bogatopłytkowe PRP - uzupełnienie terapii 1 zestaw (2 amp.) 700 
½ zestawu (1 amp.) 400 
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Liposukcja - rodzaje wykonywanych zabiegów:  
Ø Infradźwiękowa NIL® 
Ø Wibracyjna (PAL - Power Assisted Liposuction) 

Zabiegi przeprowadzane są na nowoczesnej i komfortowej sali zabiegowej, spełniającej wymagane 
standardy. Podane ceny zabiegów obejmują koszt zabiegu wraz ze znieczuleniem tumescencyjnym 
(miejscowym), pobyt w klinice, wizyty kontrolne, zmianę opatrunków, zdjęcie szwów, 1 ubranko uciskowe. 
UWAGA - cena nie zawiera kosztów ewentualnego znieczulenia ogólnego (1600-2100 PLN). 

 
 
 

ü N.I.L.®  
Liposukcja infradźwiękowa - tzw. NUTACYJNA - jest to udoskonalona odmiana popularnej 
metody wibracyjnej - PAL (Power Assisted Liposuction) 

ZALETY - krótki, efektywny i bezpieczny zabieg z najkrótszą rekonwalescencją. Dzięki opatentowanym 
ruchom nutacyjnym kaniuli odsysanie jest bardzo szybkie i zarazem precyzyjne. Terapia zapewnia 
spektakularne i naturalne efekty redukcji tkanki tłuszczowej i obkurczanie wiotkiej skóry. Możliwość 
wykonania jednoczasowego przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej bogatej w komórki macierzyste (ADSC) 
- piersi, pośladki, łydki, twarz, blizny, pourazowe i pooperacyjne ubytki tkanek. 

ZASTOSOWANIE - największe zabiegi, duże obszary i objętości liposukcji u pacjentów wymagających 
najlepszych wyników przy krótkiej i nieuciążliwej rekonwalescencji oraz minimalnym ryzyku zabiegu. Trudne  
i wymagające maksymalnej precyzji obszary, np. uda z uwagi na znikome ryzyko nierówności, zabiegi          
u mężczyzn - włóknista tkanka tłuszczowa. Przeszczepy tkanki tłuszczowej w inne obszary, np. piersi          
w poporodowych uszkodzeniach sutka, rozstępach itd. 

Zabieg dostępny tylko w Klinice w Bydgoszczy                                                                          

* Cena brutto zawiera podatek VAT doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabiegów nie 
związanych z profilaktyką i ratowaniem zdrowia (tzw. zabiegów stricte estetycznych) 

* Sekwencyjny masaż podciśnieniowy w cenie zabiegu 

* Przy zabiegu wykonywanym jednoczasowo na 3 lub więcej okolic - cena zostaje obniżona o 10% 

 

 

 

Obszar  Cena netto  Cena brutto* 
Brzuch 5500 - 6000 6765 - 7380 
Talia (boki) 4500 5535 
Plecy + okolica podłopatkowa 4000 - 4500 4920 - 5535 
Bryczesy (biodra) 4500 - 5000 5535 - 6150 
Uda całość 6500 - 8500 7995 - 10455 
Uda - powierzchnia zewnętrzna 4000 4920 
Uda - powierzchnia wewnętrzna 4500 5535 
Kolana 4000 4920 
Łydki 4000 - 6000 4920 - 7380 
Ramiona 3500 - 5000 4305 - 6150 
Kark 4000 4920 
Wzgórek łonowy 4000 4920 
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ü Liposat Power Configuration® Möller Medical 
Liposukcja wibracyjna PAL (Power Assisted Liposuction) 

ZALETY - efektywny i skuteczny zabieg odsysania tkanki tłuszczowej dzięki wibracyjnym ruchom głowicy. 
Niemiecka jakość i doświadczenie chirurga pozwalają na przewidywalny i naturalny efekt redukcji objętości w 
wybranych okolicach. Zabieg może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Możliwość wykonania 
jednoczasowego przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej bogatej w komórki macierzyste (ADSC) - piersi, 
pośladki, łydki, twarz, blizny, pourazowe i pooperacyjne ubytki tkanek. 

ZASTOSOWANIE - zabiegi u pacjentów wymagających redukcji ilości tkanki tłuszczowej (miejscowa 
otyłość). Zabiegi u mężczyzn z włóknistą, zbitą tkanką tłuszczową. 

Zabieg dostępny tylko w Klinice w Częstochowie                                                                          

* Cena brutto zawiera podatek VAT doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabiegów nie 
związanych z profilaktyką i ratowaniem zdrowia (tzw. zabiegów stricte estetycznych) 

* Przy zabiegu wykonywanym jednoczasowo na 3 lub więcej okolic - cena zostaje obniżona o 10% 

 

 

 

ü Attiva® - endodermalna RF NOWOŚĆ!         
Najnowsza małoinwazyjna metoda aplikacji fal radiowych RF - podskórnie, bezpośrednio 
do miejsca, gdzie występuje problem.  
Poprawa napięcia, elastyczności, gęstości skóry oraz redukcja cellulitu i drobnych 
depozytów tkanki tłuszczowej. Terapia blizn i rozstępów. 

Obszar Cena netto** Cena brutto* 
Ramiona, rozpiętki 3500 - 5000 4305 - 6150 
Brzuch 3500 - 5000 4305 - 6150 
Uda - wewnętrzna powierzchnia 4000 - 4900 4920 - 6027 
Pośladki 3500 - 5000 4305 - 6150 

*Cena brutto zawiera podatek VAT doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabiegów nie 
związanych z profilaktyką i ratowaniem zdrowia (tzw. zabiegów stricte estetycznych) 

**Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 

 
 
 
 

Obszar  Cena netto  Cena brutto* 
Brzuch 5000 - 5500 6150 - 6765 
Talia (boki) 4000 4920 
Plecy + okolica podłopatkowa 3600 - 4000 4428 - 4920 
Bryczesy (biodra) 4000 - 4500 4920 - 5535 
Uda całość 6000 - 7600 7380 - 9348 
Uda - powierzchnia zewnętrzna 3600 4428 
Uda - powierzchnia wewnętrzna 4000 4920 
Kolana 3600 4428 
Łydki 3600 - 5400 4428 - 6642 
Ramiona 3100 - 4500 3813 - 5535 
Kark 3600 4428 
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ü Ginekomastia 
Terapia operacyjna prawdziwego (gruczołowego), rzekomego (tłuszczowego) oraz 
mieszanego przerostu sutków u mężczyzn  

Rodzaj zabiegu Cena  
Chirurgiczne leczenie przerostu gruczołów piersiowych  4500 
Chirurgiczne leczenie przerostu gruczołów piersiowych z liposukcją tkanki 
tłuszczowej (ginekomastia mieszana) 5500 - 6000* 

 
*Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 

*Cena zabiegu w znieczuleniu miejscowym 

 

	

ü Lipotransfer - autologiczny przeszczep tkanki tłuszczowej  
Odbudowa utraconej objętości tkanek (starzenie się, urazy, choroby) 
 

Nanolipotransfer  
Regeneracja i przebudowa uszkodzonej skóry 

  

Obszar Mikrolipotransfer - lipofilling            
(poprawa objętości) 

Nanolipotransfer   
(rewitalizacja skóry 
ADSC*) 

Mikrolipotransfer + 
izolowane komórki 
macierzyste -  NOWOŚĆ

Piersi 7000 - 9000**    3000 - 4500 13000 - 15000 
Łydki 5000 - 7000 3000 - 5000 --- 
Brzuch --- 3000 - 4500 --- 
Boki (talia) --- 3000 - 4500 --- 
Pośladki 7500 - 9500** 3500 - 4900 13500 - 16000 
Leczenie blizn --- od 2500** --- 
Leczenie rozstępów --- od 2500** --- 
Ubytki pourazowe od 3500 --- od 8500 

*ADSC - Adipose tissue Derived Stem Cells - komórki macierzyste tkanki tłuszczowej - regenerują 
uszkodzoną i ścieńczałą skórę. Odbudowują łożysko naczyniowe, zapewniając rewitalizację i odnowę skóry.  

**Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27	

	

 

 

ü Ubranka uciskowe 

 

*	 W	 cenę	 zabiegu	 liposukcji	 wliczono	 koszt	 jednego	 specjalistycznego	 ubranka	 uciskowego.	 W	 okresie	
rekonwalescencji	zalecamy	zakup	dodatkowych	sztuk,	w	zależności	od	potrzeb. 
 

 

ü Znieczulenie ogólne anestezjologiczne 

 Cena* 
Znieczulenie ogólne krótkie do 1h (np. Ultraformer, Fraxel) 1100 
Znieczulenie ogólne (zabieg 1-2h) 1600 
Znieczulenie ogólne (zabieg powyżej 2h) 2100 – 2500 

*Cena obejmuje znieczulenie, opiekę lekarską, pielęgniarską, leki, opatrunki i pobyt w klinice 

 Cena 
Model uciskowy damski Anna 4D* 150 
Model uciskowy damski Maria 4D* 150 
Model uciskowy damski Elżbieta 4D* 180 
Model uciskowy męski Ludwik 4D* 180 
Model na podbródek Pani Teresa * 100 
Biustonosz operacyjny LipoElastic 250 
Body klasyczne LipoElastic 350 
Body klasyczne 2 kroki LipoElastic 500 
Rękawki po liposukcji LipoElastic 250 
Kamizelka męska LipoElastic 350 
Spodnie po liposukcji do kostek LipoElastic 400 
Spodnie po liposukcji do kolan LipoElastic 350 
Spodnie do kostek z uciskiem na brzuch LipoElastic 450 
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- Terapia urazów, zwyrodnień i bóli stawów 

Rodzaj zabiegu 1 zabieg 
Konsultacja z badaniem fizykalnym 150 
Konsultacja z USG 200 
Terapia osoczem bogatopłytkowym PRP  900  
Terapia Arthrex® ACP - osocze bogatopłytkowe PRP HD   1400  

Terapia komórkami macierzystymi + czynniki wzrostu (PRP HD) 1 staw   7500 
2 stawy 13000 

Orthovisc Plus / 2ml (kwas hialuronowy) 350 / 1 ampułka 
Monovisc Plus / 4 ml (kwas hialuronowy) 750 / 1 ampułka 
Cingal (kwas hialuronowy + steryd) 900 / 1 ampułka 
	

 

 

 Cena 
 Konsultacja + badanie USG (Doppler)   250  
 Badanie USG (Doppler)   200 

 EVLT - wewnątrznaczyniowe, laserowe usuwanie żylaków kończyn dolnych 
 1 kończyna od 3000 
 2 kończyny od 5500 

 Skleroterapia  od 350 
 Skleroterapia pianką   700  
 Miniflebektomia (usunięcie niewydolnych splotów żylnych) / 1 kończyna  2000 - 3500  

 

ü Cutera Excel V® - laser naczyniowy KTP 532nm & Nd:Yag 1064nm 
Terapia żylaków, teleangiektazji, rumienia, naczyniaków, przebarwień 

 
Obszar 1 zabieg*  

Znamiona naczyniowe od 150 
Naczyniaki od 300 
Malformacje kapilarne (plamy winne) od 350 
Pojedyncze naczynko “pajączek” od 150 
Skrzydełka nosa od 250  
Cały nos 250 – 450 
Policzki od 450 
Cała twarz od 600 
Kończyny dolne cena obliczana w oparciu o ilość zużytych impulsów 
*Cena zabiegu obliczana jest w oparciu o ilość zużytych impulsów 1 impuls = 4 PLN i zależy również od 
stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu. Cena nie zawiera kosztów znieczulenia miejscowego skóry, 
spojówek itd. (od 50 zł) 
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Zabieg Cena 
Usuwanie pojedynczej brodawki, łagodnego guzka z użyciem lasera chirurgicznego     
+ znieczulenie miejscowe od 250 - 300 

Usuwanie kolejnej pojedynczej brodawki / łagodnego guzka / włókniaka z użyciem 
lasera chirurgicznego podczas jednej sesji  + znieczulenie miejscowe  od 50 - 100/szt 

Chirurgiczne usuwanie zmiany skórnej z plastyką miejscową, badaniem HP                 
+ znieczulenie miejscowe  450 - 850* 

Chirurgiczne usuwanie zmiany skórnej z podejrzeniem Ca lub czerniaka                                    
z plastyką miejscową, badaniem HP + znieczulenie miejscowe 850 - 1400*              

Chirurgiczne usuwanie zmiany tkanki podskórnej (np.  tłuszczak) z plastyką 
miejscową i badaniem HP + znieczulenie miejscowe 500 - 1200* 

Chirurgiczne usuwanie zmiany w okolicy wstrząsorodnej (krocze, szyja)                        
z plastyką miejscową, badaniem HP + znieczulenie miejscowe  600 - 1300* 

Plastyka wrastającej płytki paznokciowej z użyciem lasera                                             
w znieczuleniu miejscowym  500 - 650* 

Plastyka zrostów, przykurczy, blizny pooperacyjnej w znieczuleniu miejscowym 1250 - 2500* 
Chirurgiczne usuwanie kępek żółtych w okolicy powieki dolnej/ górnej                           
z plastyką miejscową w znieczuleniu miejscowym 2500 - 3000* 

Plastyka rozerwanych płatków uszu (1 strona/ 2 strony) 850/ 1400* 
*Cena zależy od wielkości, zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu. 
W przypadku zmian ponadstandardowych / zabiegów nietypowych cena ustalana jest indywidualnie. 

 

 

 

 

Zabieg Cena netto 
Konsultacja ginekologiczna z cytologią 200 
Vaginoplastyka 4500 - 6000* 
Labioplastyka 3500 - 4500* 
Zabieg Pelleve (RF) okolic intymnych 900 
Zabieg Pelleve (RF) okolicy intymnej z bliższą przyśrodkową częścią ud 1500 
Laserowe rozjaśnianie skóry krocza Erb:Yag 2940nm 900 
Chirurgiczne, laserowe usunięcie guzka, brodawki okolic intymnych  350 – 500 
Rewitalizacja warg sromowych i krocza laserem frakcyjnym 2000 
Attiva® - obkurczanie warg sromowych większych w znieczuleniu 
miejscowym (zabieg dostępny tylko w Klinice w Bydgoszczy)                                                                          6000 

Lipofilling okolicy krocza - wypełnienie i rewitalizacja warg sromowych - 
mikro + nanolipotransfer 6000 – 7000 

Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP 1400 
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP - uzupełnienie terapii 1200 

Osocze bogatopłytkowe PRP 1 zestaw (2 amp.) 900 
½ zestawu (1 amp.) 500 

Osocze bogatopłytkowe PRP - uzupełnienie terapii 1 zestaw (2 amp.) 700 
½ zestawu (1 amp.) 400 

*Cena zależy od zakresu, stopnia złożoności i skomplikowania zabiegu 
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ü Laser Mona Lisa Touch®  
Terapia wiotkości ścian pochwy, wysychania i atrofii śluzówki, nietrzymania moczu, 
profilaktyka i leczenie zmian menopauzalnych. Profilaktyka infekcji intymnych, rewitalizacja 
kanału rodnego po przebytych porodach. 

 

ü EVATM NOWOŚĆ! 
Technologia VDR ™ Vaginal Dynamic RadioFrequency. Terapia wiotkości ścian pochwy, 
wysychania i atrofii śluzówki, nietrzymania moczu, profilaktyka i leczenie zmian 
menopauzalnych. 

 
Rodzaj zabiegu 1 zabieg      Pakiet 5 zabiegów 

Pochwa 1200 4500 
Srom 800 3000 
Pochwa + srom 2000 7500 

Zabieg dostępny tylko w Klinice w Częstochowie 

Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

* W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów             
w specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami). Przypominamy, 
że najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej:  

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów      
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie 

 

ü Nici Vaginal Narrower® 
Nieinwazyjny lifting krocza, zwężanie przedsionka pochwy i kanału rodnego 
 

 Cena 
1 nić 2500 
2 nici 4000 

ZABIEG WYKONYWANY PRZEZ DOŚWIADCZONEGO EKSPERTA 
NA SALI ZABIEGOWEJ Cena 

Konsultacja ginekologiczna z cytologią 200 
1. zabieg 1250 
2. zabieg 1000 
Kolejny zabieg 750 
Pakiet 3 zabiegów* 2600 
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP - uzupełnienie terapii 1200 

Osocze bogatopłytkowe PRP - uzupełnienie terapii 1 zestaw (2 ampułki) 700 
½ zestawu (1 ampułka) 400 
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MODELOWANIE & REWITALIZACJA OKOLIC INTYMNYCH 

 

ü Kwas hialuronowy (Desirial, Neauvia Rosa®, Neauvia Intense®,  
Neauvia Hydro Deluxe®) 

 Cena 

Rewitalizacja warg sromowych - nawilżanie  od 750 
Wypełnienie warg sromowych - modelowanie od 1500 - 2500 
Powiększenie punktu „G” („G shot”) 2500 

 

 

ü Własna tkanka tłuszczowa & Osocze bogatopłytkowe PRP (komórki 
macierzyste + czynniki wzrostu) - autorskie metody Bieńkowscy Clinic® 
Medycyna regeneracyjna - autologiczny przeszczep tkanki tłuszczowej mikro (objętość) i 
nanolipotransfer (rewitalizacja) + czynniki wzrostu z osocza 
 

Zabieg Cena 
Nanolipotransfer® - rewitalizacja, ujędrnienie, zagęszczenie i 
odmłodzenie stref intymnych  3500 
Mikrolipotransfer - lipofilling - wypełnienie warg sromowych większych i 
wzgórka łonowego 4000 – 5000 

Nano + mikrolipotransfer - lipofilling z rewitalizacją 6000 – 7000 
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP 1400 
Osocze skoncentrowane PRP HD - Arthrex® ACP - uzupełnienie terapii 1200 

Osocze bogatopłytkowe PRP 1 zestaw (2 amp.) 900 
½ zestawu (1 amp.) 500 

Osocze bogatopłytkowe PRP - uzupełnienie terapii 1 zestaw (2 amp.) 700 
½ zestawu (1 amp.) 400 

 

 

Programy zabiegowe 

Zabieg Cena 
Nanolipotransfer + laser frakcyjny + osocze + LED 3500 + 2000 + 900 + 150 = (6550) 5650  
Laser frakcyjny + osocze + LED 2000 + 900 + 150 = (3050) 2350 
Mona Lisa Touch® + laser frakcyjny + LED 1250 + 2000 + 150 = (3400) 2700 
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1. Wszystkie ceny podane w cenniku są w PLN 

2. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego 

3. Rabaty zawarte w cenniku nie  łączą się z innymi promocjami 

3. Regulamin zabiegów pakietowych i programów terapii: 

W celu uzyskania najlepszych efektów stosowanej terapii proponujemy Państwu pakiety zabiegów               
w specjalnej cenie (promocje pakietowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami). Przypominamy, 
że najlepsze rezultaty uzyskacie Państwo stosując się do zaleceń terapeuty, który ustali z Wami plan 
wykonywanych zabiegów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się, uwzględnienie i akceptację warunków 
rezerwacji zabiegów z oferty pakietowej: 

• podczas zakupu wybranego pakietu prosimy i zalecamy dokładne rozpisanie terminów zabiegów      
z wyprzedzeniem wg wskazań terapeuty 

• w razie nieprzybycia i nieodwołania zabiegu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem zabieg 
podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów 

• pakiety są realizowane w konkretnym, z góry określonym terminie 

4. Pacjent, zapisując się na zabieg odbywający się w warunkach sali operacyjnej i/lub wymagający 
znieczulenia, winien wpłacić zadatek w ustalonej przez Recepcję kwocie najpóźniej 14 dni przed 
planowanym zabiegiem. 
 
5. W przypadku wpłaty zadatku pacjent zobowiązany jest poinformować o ewentualnej nieobecności na 
zabiegu 7 dni przed umówionym zabiegiem. W sytuacji braku informacji o wyżej wymienionej nieobecności 
wpłacona kwota nie podlega zwrotowi (ze względu na poniesione przez Klinikę koszta przygotowania do 
zabiegu). 


