
 
 
 
 

 
 

 
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. 

 
 

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 zaleceń́ 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 wskazań́ 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. 

 
 
 
                Cennik przedstawia przykładowe obszary zabiegowe i odpowiadające im ceny podstawowe. 

Wszystkie zabiegi dostępne są również w pakietach z cenami nawet do 40% off 



 
 
Nazwa zabiegu / Rodzaj konsultacji 

 
Obszar 

 
Cena PLN 

  
 
Konsultacje specjalistyczne/ badania diagnostyczne 
 
Dr Ilona Wnuk - Bieńkowska  
dypl. lekarz medycyny estetycznej 
 

 300 

Dr n. med. Marcin Bieńkowski  
specjalista chirurgii ogólnej, ekspert medycyny estetycznej 
 

 300 

Dr Bartosz Pułtorak  
specjalista chirurgii ogólnej 

 200 
konsultacja + USG Doppler 350 

 
Dr n. med. Michał Klag  
specjalista chirurgii ogólnej,  
specjalista chirurgii onkologicznej 

 200 
videodermatoskopia 1 zmiany - w 

cenie konsultacji,  
większa ilość zmian od 150 zł 

 
Dr n. med. Jacek Skórczewski 
specjalista ginekolog-położnik 
 

 200 
konsultacja + bad. cytologiczne 300 

konsultacja + USG ginekologiczne 300 
konsultacja + badanie USG + badanie 

cytologiczne 400 
 

Dr Krzysztof Dąbrowski  
specjalista ginekolog-położnik 
 

 200 
konsultacja + bad. cytologiczne 300 

Dr Grzegorz Gradzewicz 
specjalista chirurgii ogólnej 
 
Dr Andrzej Koczorowski 
specjalista chirurgii ogólnej 
 
 
 
Maciej Grzelak 
lekarz 
 
mgr Weronika Stolarek 
dietetyk  
 

 200 
konsultacja + USG Doppler 350 

 
200 

konsultacja + USG 300  
konsultacja + USG Doppler 350 

 
150 

 
 

konsultacja 150 
wizyta kontrolna 100 

plan żywieniowy/suplementacja +150 
 

Konsultacja kosmetolog / fizjoterapeuta 
 

 100 

Trichoskopia – TrichoSkan HD z komputerową oceną 
TrichoLAB™ 
 

 250 

Konsultacja trichologiczna z analizą  150 

Jedna wizyta kontrolna dotycząca wykonanego 
zabiegu w terminie do 90 dni*(zabiegi niechirurgiczne) 
 
Dwie wizyty kontrolne z ewentualną zmianą opatrunków / 
zdjęciem szwów po dużym zabiegu chirurgicznym (powyżej 
1h) *** 
 
Zdjęcie szwów po zabiegu dermatochirurgicznym z kontrolą 
pozabiegową (jednorazowa wizyta)   
 
Kolejna wizyta kontrolna po zabiegu chirurgicznym 
 
Konsultacja dotycząca dalszego leczenia w terminie do  
1 roku** 
 

 Wizyta bezpłatna 
 
 

Wizyta bezpłatna 
 
 
 

Wizyta bezpłatna 
 
 

100  
 

150 



Wykonanie porównań FOTO przedstawiających 
efekty terapii na prośbę pacjenta 
 

 200 

Wystawienie zaświadczenia medycznego 
 
Wystawienie e-recepty (kontynuacja leczenia) 
 
*    Możliwa jedna kontrola w terminie 90 dni od daty wykonania 
zabiegu. 
** Możliwa jedna wizyta kontrolna po zakończonej, pełnej terapii – 
ustalenie dalszego planu   
(u tego samego lekarza, dotycząca tego samego problemu 
zdrowotnego). 
*** Duże zabiegi chirurgiczne (powyżej 1 godziny) 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, 2 wizyty kontrolne ze zmianą opatrunków / zdjęcie 
szwów, 1 ubranko uciskowe. 
 
 
 

 150 
 

50 

 
Medycyna estetyczna 
 
 
Laseroterapia 
 
Cutera® Enlighten Pico MLA 
 

twarz od 2700  

twarz i szyja od 3700 

twarz, szyja i dekolt od 4700 

blizny/ rozstępy od 800 

Cutera® Enlighten Pico + Nano 
 

tatuaż od 450 

makijaż permanentny od 800 

Mosaic eCO2® 10600nm laser frakcyjny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM MATRIX – Terapia Autorska Bieńkowscy Clinic® 
 

twarz od 2500 

twarz i szyja od 3500 

twarz, szyja i dekolt 
 

policzki/ okolica oczu/ ust/ 

od 4000 
 

od 1200 
 

blizna od 500 

brzuch/ piersi/ pośladki/ rozstępy 
 

twarz 
 

twarz + podbródek 
 

twarz + podbródek + szyja 

od 2500 
 

od 7500 
 

od 8500 
 

od 11000 
 

Fraxel Re:Store®/Dual® laser frakcyjny twarz od 2500 

twarz i szyja od 3500 

twarz, szyja i dekolt od 5500 

policzki/ okolica oczu/ ust/ blizna od 900 

brzuch/ piersi/ pośladki/ rozstępy od 3000 

Cutera® Excel V+ laser naczyniowy zmiany naczyniowe (naczyniaki, 
malformacje kapilarne) 

od 650 
 



pojedyncze naczynko ‘’pajączek’’ od 350 

policzki/ twarz/ kończyny dolne od 700 

1 impuls 5  

Cutera® Genesis V 1064 nm twarz 700 

twarz i szyja 1150 

twarz, szyja i dekolt od 1600 

Alma Harmony® PRO VPL/ DYE VL Fototerapia twarz 
 

szyja 
 

od 1200 
 

od 950 

twarz i szyja od 1950 

twarz, szyja i dekolt od 2650 

odmładzanie dłoni/ całych rąk od 1000 

Alma Harmony® PRO Power Pixel® laser frakcyjny twarz od 1000 

policzki/ okolica oczu/ ust/ blizna od 750 

Alma Harmony® PRO Erb-Yag fotobrazja twarz od 3500 

policzki/ okolica oczu/ ust/ blizna od 1250 

Alma Harmony® PRO Clear Lift laser frakcyjny Q-switch twarz 
 

twarz i szyja 
 

twarzy, szyja i dekolt 
 

od 900 
 

1700 1500 
 

od 2250 

Palomar Vectus® Epilacja laserowa okolica twarzy od 200 

okolica ciała 
 

bikini  
(płytkie / głębokie / całkowite) 

od 250 
 

od 300 

 
System Radiofrekwencji RF / Mikrofal Coolwaves® 
 
Onda mikrofale Coolwaves® 
 
 
 
 
CUTERA® truSculpt® flex NOWOŚC! 
 
 
 

brzuch/ boki/ plecy od 1200 

uda od 1200 

ramiona/ pośladki/ kolana 
 

1 zabieg 
 

zabieg podtrzymujący efekty 
terapii 

od 1000 
 

1500 
 

1200 
 

 
Venus Legacy® RF multipolarna z polem magnetycznym brzuch/ boki/ plecy od 700 

uda od 750 

ramiona/ pośladki/ kolana od 400 

twarz od 650 

twarz i szyja od 950 

twarz, szyja i dekolt od 1500 

Accent Prime® Radiofrekwencja/ Ultradźwięki brzuch/ boki/ plecy od 950 

uda od 900 

ramiona/ pośladki od 750 



twarz od 800 

twarz i szyja od 1150 

twarz, szyja i dekolt od 1800 

Pelleve® superprecyzyjne głowice RF okolica oczu/ ust od 300 

twarz od 700 

twarz i szyja od 1100 

twarz, szyja i dekolt od 1400 

Alma Harmony® PRO NIR brzuch/ boki/ plecy od 850 

uda od 800 

ramiona/ pośladki/ kolana od 600 

twarz od 750 

twarz i szyja od 1100 

twarz, szyja i dekolt od 1600 
  

 
 
 

 

 
Technologia HIFU 
 
Ultraformer III® nieinwazyjny lifting HIFU na 6 głębokościach twarz od 6000 

twarz z podbródkiem 8500 8000 

twarz, podbródek i szyja 12500 11000 

powieki/ kurze łapki/ czoło od 1000 

brzuch/ boki/ plecy od 4500 

uda od 10000 

ramiona/ pośladki/ kolana od 4000 

Scizer® Power Body HIFU MFSU brzuch/ boki od 3000 

uda od 6000 

ramiona/ pośladki/ kolana od 3000 

 
Hi - tech pozostałe metody redukcji cellulitu, modelowania sylwetki, drenażu limfatycznego 
 
 
Medyczna Endermologie - Lipomassage® 

 
całe ciało 

 
 od 250 

 
endermowear strój 

 
80 

 
Medyczna Endermologie - Endermolift® 

 
twarz 

 
200 

 
Implantacje 
 
Kwas hialuronowy HA wypełniacz 1 ml od 800 

Kwas hialuronowy HA nawilżenie 1 ml od 450 

Nucleofill (Strong) 
 
Nucleofill Soft Plus (Eyes) 
 

1,5 ml 
 

2 ml 
 

1000 
 

1200 
 



Nucleofill Medium Plus (Hair) 
 
Juvenus (Medium / Strong) 
 

2 ml 
 

2 ml 

1200 
 

1000 

Atelokolagen NITHYA twarz/ szyja/ dekolt/ dłonie/  
piersi/ blizna/ rozstępy 

od 1200 

Osocze bogatopłytkowe PRP 
 

Osocze bogatopłytkowe PRP+ 

twarz/ szyja/ dekolt/ dłonie/  
piersi/ blizna/ rozstępy 

twarz/ szyja/ dekolt/ dłonie/  
piersi/ blizna/ rozstępy 

od 600 
 

od 700 

Osocze skoncentrowane PRP HD Arthrex® 
 

Fibryna strukturalna S-PRF 

twarz/ szyja/ dekolt/ dłonie/  
piersi/ blizna/ rozstępy 

twarz/ szyja/ dekolt/ dłonie/  
piersi/ blizna/ rozstępy 

od 1200 
 

                                                            900 

 
Toksyna botulinowa „botox” 1 okolica od 700 

nadpotliwość od 1500 

migrenowe i napięciowe bóle 
głowy 

od 1600 

bruksizm od 1250 

Hialuronidaza - rozpuszczenie HA podanego poza 
Bieńkowscy Clinic® 
 

1 okolica od 1200 

Kolagenaza – terapia blizn, zwłóknień 1 okolica od 750 

Sterydoterapia/ chemioterapia – terapia blizn 1 okolica 
 

 

od 350 

 
Leczenie chorób włosów & skóry owłosionej głowy 
 
SMART GRAFT® – przeszczep włosów  
 
Regenera Activa® autologiczny przeszczep komórek 
progenitorowych 
 

 1 graft 15 10,50 
 

6000 5500 

Terapia komórkami macierzystymi ADSC z własnej tkanki 
tłuszczowej 
 

 5500 

Hair Care mezoterapia 5 ml 550 

Dr. Cyj Hair Filler mezoterapia 
 
 
Nucleofill Medium Plus (Hair) 

1 ml 750 

pakiet 4 zabiegów 
 

2 ml 
 

3000 2600 
 

1200 

Osocze bogatopłytkowe PRP 
 
Osocze bogatopłytkowe PRP+ 
 
Osocze skoncentrowane PRP HD Arthrex® 

 600 
 

700 
 

od 1200 
 

Fotomodulacja LED uzupełnienie terapii 100 

 
Peelingi, maski, infuzja tlenowa 
 
Cosmelan twarz 1300 

Yellow Peel M&M twarz 900 



Alfa Beta M&M twarz/ szyja/ dekolt/ dłonie 
 

500 
 

Kwas glikolowy, migdałowy, salicylowy twarz/ szyja/ dekolt/ dłonie 350 

Intraceuticals  600 

Be Ceuticals  450 

 
Chirurgia estetyczna / Lifting/ Liposukcje/ Medycyna regeneracyjna - TWARZ 
 
Blefaroplastyka powieki górne od 4000 

powieki górne z przepukliną 
tłuszczową 

od 5000 

powieki dolne od 5000 

Lifting górnej wargi LIP LIFT  od 6000 

Liposukcja – modelowanie owalu podbródek od 5000 

podbródek i tzw. chomiki od 6500 

Attiva – RF endodermalna podbródek/ twarz/ szyja od 5000 

Nici wchłanialne podbródek/ twarz/ czoło/ policzki od 2500 

Nici niewchłanialne SPRING THREAD podbródek/ twarz/ czoło/ policzki od 6000 

Mikrolipotransfer – przeszczep własnej tkanki tłuszczowej 1 okolica twarzy od 4000 

cała twarz od 5900 

Nanolipotransfer – rewitalizacja komórkami macierzystymi  
z własnej tkanki tłuszczowej 

1 okolica twarzy od 2000 

cała twarz/ szyja/ dekolt od 3500 
   

 
Chirurgia estetyczna/ Lifting/ Liposukcje/ Medycyna regeneracyjna - CIAŁO 
 
Liposukcja infradźwiękowa N.I.L.® ramiona/ kolana od 3500 

brzuch/ klatka piersiowa/ plecy/ 
biodra (ok. okołokrętarzowa) / 
wzgórek łonowy/ łydki / kark 

od 5500 

uda od 7500 

Liposat Power Configuration® Möller Medical ramiona/ kolana/ rozpiętki od 3000 

plecy / łydki od 3600 

brzuch/ klatka piersiowa/ biodra 
(ok. okołokrętarzowa) / uda/ kark/ 

wzgórek łonowy 

od 4000 

Attiva – RF endodermalna ramiona/ rozpiętki/ brzuch/ uda/ 
pośladki 

od 5000 

Ginekomastia/ Lipomastia Ginekomastia + badanie HP 

Lipomastia- NIL 

6000 

od 7000 

ginekomastia mieszana (przerost 
gruczołowo-tłuszczowy) 

ginekomastia mieszana + 
lipoaspiracja boków klatki 

piersiowej 
 

od 8000 
 

od 8000 



Mikrolipotransfer – przeszczep własnej tkanki tłuszczowej ubytki pourazowe od 4500 

piersi/ łydki/ pośladki od 6000 

Nanolipotransfer – rewitalizacja komórkami macierzystymi 
ADSC z własnej tkanki tłuszczowej 

leczenie blizn/ rozstępów od 2500 

piersi/ łydki/ pośladki/ brzuch od 3500 

Mikrolipotransfer i izolowane komórki macierzyste piersi/ pośladki/ ubytki pourazowe od 5000 

Modelowanie sylwetki kwasem hialuronowym pośladki 

łydki 

od 16900 

od 13000 
 ubytki pourazowe ustalane indywidualnie 

Ubranka uciskowe pasy, biustonosze, kamizelki, 
spodnie i inne 

od 100 

Znieczulenie ogólne anestezjologiczne znieczulenie, opieka lekarska, 
pielęgniarska, leki, opatrunki, 

pobyt w klinice 

od 1000 

   
 
Flebologia – diagnostyka i leczenie chorób żył 
 
Konsultacja + badanie USG Doppler  300 

EVLT – wewnątrznaczyniowe laserowe usuwanie żylaków 
 
 
EVLT – zamykanie perforatorów 

1 kończyna 
2 kończyny 

od 4000 
od 7000 

 
od 1500 

 
Skleroterapia piankowa 
 
Echoskleroterapia 
 

 od 600 
 

od 1000 

Miniflebektomia – usunięcie niewydolnych splotów żylnych 1 kończyna od 3750 

Cutera® Excel V+ laser naczyniowy pojedyncze naczynko/ znamiona 
naczyniowe/ naczyniaki/ nos 

od 300 

policzki/ twarz/ kończyny dolne od 550 

1 impuls 5 

Fotomodulacja LED uzupełnienie terapii 100 

 
Dermatochirurgia & dermatoonkologia 
 
Usuwanie brodawki, łagodnego guzka z użyciem lasera 
chirurgicznego + znieczulenie 

1 zmiana od 300 

kolejne zmiany od 50 

Usuwanie brodawki, łagodnego guzka okolicy powiek  

z użyciem lasera chirurgicznego + znieczulenie 

1 zmiana od 550 

Usunięcie gradówki z użyciem lasera chirurgicznego 
 + znieczulenie 

Chirurgiczne usunięcie gradówki + znieczulenie  

1 zmiana 

 

od 850 
 

od 1000 

Chirurgiczne usuwanie kępek żółtych z plastyką miejscową   
+ znieczulenie 

                       1 strona od 1750 

Chirurgiczne usuwanie zmiany skórnej/ podskórnej z 
plastyką miejscową, badaniem HP + znieczulenie 

Chirurgiczne usuwanie zmiany skórnej z podejrzeniem Ca lub 
czerniaka z plastyką miejscową, badaniem HP + znieczulenie  

                       1 zmiana 

 

                       1 zmiana 

od 850 
 
 

od 850 
 



 

  

Chirurgiczne usuwanie zmiany tkanki podskórnej z plastyką 
miejscową i badaniem HP +znieczulenie  

Chirurgiczne usuwanie zmiany w okolicy wstrząsorodnej z 
plastyką miejscową, badaniem HP +znieczulenie  

Plastyka wrastającej płytki paznokciowej z użyciem lasera 
+ znieczulenie  

1 zmiana  

 
1 zmiana  

 
1 paznokieć 

od 850 
 
 

od 700 
 

od 500 

Plastyka zrostów, przykurczy, blizny pooperacyjnej w 
znieczuleniu  

1 zmiana od 1300 

Plastyka rozerwanych płatków uszu 1 strona 
2 strony 

850 
1400 

Fotomodulacja LED uzupełnienie terapii 100 

 
 
Ginekologia estetyczna 
 
Konsultacja ginekologiczna z cytologią  200 

Mona Lisa Touch® laser endovaginalny Pojedynczy zabieg 1000 
Pakiet 3 zabiegów 3000 2500 

  

HIFU Ultravera® 
 
 
HIFU Ultravera® + Mona Lisa Touch® PROMOCJA! 
 
ZŁOTY STANDARD: HIFU Ultravera® + Mona Lisa Touch® + 
osocze bogatopłytkowe PRP 
 

1. zabieg 2500 
Pakiet 3 zabiegów 7500 6000 

 
3500 3000 

 
 

4100 3700 

Vaginoplastyka  od 6000 

Labioplastyka  od 8000 

Pelleve RF okolic intymnych  od 2200 

Laserowe rozjaśnianie skóry krocza  od 2000  

Chirurgiczne laserowe usunięcie guzka, brodawki okolicy 
intymnej 

1 zmiana od 750 

Rewitalizacja warg sromowych i krocza laserem frakcyjnym  od 2500 

Attiva® – obkurczanie warg sromowych większych w 
znieczuleniu miejscowym 
 
G-shot 
 
O! Shot – uwrażliwienie łechtaczki PRP+ 
 

 od 6000 
 
 

od 2500 
 

od 2000 

Mikrolipotransfer okolicy krocza  od 4000 

Nanolipotransfer okolicy krocza  od 4000 

Lipofilling okolicy krocza mikro+nanolipotransfer 
 
PRX-T Lady – peeling rewitalizujący i rozjaśniający  
 
Fibryna strukturalna S-PRF 
 
Osocze skoncentrowane PRP HD Arthrex® 
 
Osocze bogatopłytkowe PRP+ 

 
 

1 zabieg 
 
 
 
 
 
 

od 7500 6000  
 

750 
 

1100 
 

1200 
 

od 700 



 
Osocze bogatopłytkowe PRP 
 

 
 

1 ampułka 
 

1 ampułka 

 
od 600 

Kwas hialuronowy 
 
 
Fotomodulacja LED 

rewitalizacja/ nawilżanie od 750 

wypełnienie/ modelowanie od 1750 

uzupełnienie terapii 100 
 
 

  

 
Zabiegi okolic intymnych dla mężczyzn 
 
Powiększenie obwodu prącia kwas hialuronowy od 5500 

tkanka tłuszczowa od 6000 

Powiększenie objętości żołędzi kwas hialuronowy od 3000 

Obrzezanie  

Operacja stulejki 

Plastyka chirurgiczna wędzidełka w zn. miejscowym 

Usunięcie grudek perlistych z znieczuleniu miejscowym 

Usunięcie kłykcin kończystych (HPV laserem chirurgicznym w 

znieczuleniu miejscowym  

 od 3500 

od 2500 

od 2000 

od 1500 

od 1500 

 
 
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 
4. Pacjent, zapisując się na zabieg odbywający się w warunkach sali operacyjnej i/lub wymagający znieczulenia, winien wpłacić 
zadatek w ustalonej przez Regulamin 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 koszty przygotowania do zabiegu). 

 


