
RODZAJ ZABIEGU
CENA DLA MODELKI W TRAKCIE 

SZKOLENIA
CENA RYNKOWA

Konsultacje i dodatki do zabiegów medycznych

Konsultacja Specjalista/Szkoleniowiec HIFU bezpłatnie bezpłatnie

Konsultacja Lekarz Medycyny Estetycznej bezpłatnie 150 zł - 250 zł

Konsultacja z zakresuchirurgii plastycznej bezpłatnie 250 zł - 400 zł

Konsultacja Lekarz z tytułem dr nauk medycznych bezpłatnie 150 zł - 300 zł

Konsultacja Lekarz Neurolog bezpłatnie 250 zł 

Konsultacja pozabiegowa + ewentualna korekta bezpłatnie bezpłatnie

Indywidualny plan terapeutyczny bezpłatnie bezpłatnie

Znieczulenie do zabiegu bezpłatnie bezpłatnie 

Znieczulenie nasiękowe (infiltracyjne) w iniekcji bezpłatnie bezpłatnie

Maska pozabiegowa na jedwabiu 40 zł 60 zł 

Autorski program - skulpturalny, leczniczy masaż tkanek głębokich 

wykonywany przez lekarza. NOWOŚĆ! Unikalna metoda masażu 

twarzy, która łączy techniki osteopatyczne, mięśniowo - powięziowe 

oraz limfodrenażowe. Usunięcie mimicznego stresu, poprawa owalu 

oraz jędrności skóry. Efekt po pierwszym zabiegu! Alternatywa dla 

pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z technik 

iniekcyjnych.

Twarz + głowa + kark + dekolt + ręce wraz z wewnątrzustnym 

opracowaniem mięśni twarzy przez lekarza NOWOŚĆ!
niedostępne podczas szkoleń

dostępne jako regularny zabieg w E-med 

Clinic 390 zł

Lifting biowolumetryczny. Najnowsza metoda w medycynie 

estetycznej. Podciągnięcie owalu, spłycenie bruzd nosowo - 

wargowych, zaawansowana stymulacja kolagenu nowoczesnym 

preparatem na bazie hydroksyapatytu wapnia.

BESTSELLER!

Radiesse okolica 0,8 ml 800 zł 1 400 zł 

Radiesse cała twarz 1,5 ml 1 400 zł 2 200 zł 

Radiesse cała twarz - "miękki lifting", pełna stymulacja kolagenu, 2 

amp. po 1,5 ml
2 500 zł 

Radiesse inna okolica, np. szyja lub ręce, 1,5 ml NOWOŚĆ! 1 200 zł 1 700 zł 

Polinukleotydy - małe fragmenty kwasów nukleinowych DNA i RNA 

działające wielopłaszczyznowo na odbudowę skóry
BESTSELLER!

Lumi eyes 1ml NOWOŚĆ! 400 zł 600 zł - 800 zł

Nucleofil medium, Nucleofil strong 1,5 ml NOWOŚĆ! 650 zł 1000 zł - 1400 zł

Plinest Fast Mastelli, Ialest, Plinest Body Italy,  NOWOŚĆ! 500 zł 900 zł 

Plinest Mastell, Italy,  NOWOŚĆ! 550 zł 

Newest Mastelli, Italy NOWOŚĆ! 650 zł 1 200 zł 

★Hollywood shine★ zabieg gwiazd! Mocna rewitalizacja skóry twarzy i 

ciała dzięki zastosowaniu komórek macierzystych z krwi pacjentki i 

skoncentrowanych czynników wzrostu oraz kwasu hialuronowegio i 

kompleksu kilkudziesięciu składników odżywczych.

BESTSELLER!

★Hollywood shine★ Zabieg gwiazd! cała twarz 500 zł 1 000 zł

★Hollywood shine★ Zabieg gwiazd! szyja 600 zł 1 000 zł

★Hollywood shine★ Zabieg gwiazd! dekolt 600 zł 1 000 zł
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★Hollywood shine★ Zabieg gwiazd! twarz + szyja + dekolt, ponad 20 

ml preparatu
900 zł 1 800 zł

Bella pelle - zabieg luksusowy, jedyny taki zabieg na rynku, który łączy 

działanie komórek macierzystych i skoncentrowanych czynników 

wzrostu pozyskanych z krwi pacjentki oraz polinukleotydów i kwasu 

hialuronowego. Głęboka odbudowa i delikatny efekt wypełnienia, 

przywrócenie odpowieniego nawilżenia skóry.

PROMOCYJNA CENA!

Bella pelle - twarz 800 zł 1 500 zł

Bella pelle - szyja 450 zł 900 zł

Bella pelle - dekolt 450 zł 900 zł

Bella pelle - twarz + szyja + dekolt lub dowolne okolica 1 000 zł 2 200 zł

Mezoterapia igłowa - skuteczna rewitalizacja skóry twarzy i ciała

NCTF 135 Filorga Paris twarz/szyja/dekolt 200 zł za 1 amp. 3 ml PROMOCYJNA CENA! 400 zł

NCTF 135 HA FILORGA Paris twarz/szyja/dekolt 250 zł za 1 amp. 3 ml 450 zł 

CYTOCARE 502 Laboratorie Revitacare France twarz/szyja/dekolt 250 zł za 1 amp. 3 ml 450 zł 

CYTOCARE 516 Laboratorie Revitacare France twarz/szyja/dekolt 250 zł za 1 amp. 3 ml 450 zł 

CYTOCARE 532 Laboratorie Revitacare France twarz/szyja/dekolt, 5 

ml
350 za 1 amp. 5 ml 500 zł 

CYTOCARE 532 Laboratorie Revitacare France, 10 ml, 2 amp. po 5 ml 550 zł za 10 ml PROMOCYJNA CENA!

STRETCHCARE Laboratorie Revitacare France twarz/szyja/dekolt, 5 ml 250 zł za 1 amp. 5 ml 400 zł 

STRETCHCARE Laboratorie Revitacare France, 10 ml, 2 amp. po 5 ml 500 zł za 10 ml PROMOCYJNA CENA!

CELLUCARE Laboratorie Revitacare France dowolna partia ciała 250 zł 400 zł 

HAIRCARE Laboratorie Revitacare France  skóra głowy, 1 amp. 5 ml 250 zł 400 zł 

DERMAHEAL HL koktajl wspomagający odrastanie włosów, 1 amp. 5 

ml
250 zł 400 zł 

Mezoterapia igłowa skóry wokół oczy + okolice oczu + górna i dolna 

powieka + okolice skroni, tzw. "kurze łapki"
200 zł 350 zł - 500 zł

Mezoterapia igłówa LIGHT EYES ULTRA okolice oczu + górna i dolna 

powieka + okolice skroni, tzw. "kurze łapki"
300 zł za zabieg 500 zł - 600 zł

Mezoterapia igłowa Juvéderm Hydrate okolice oczu NOWOŚĆ! 450 zł 700 zł

Mezoterapia igłowa głęboka SAYPHA (PRINCESS) RICH, 1 ml 350 zł 550 zł 

Mezoterapia igłowa głęboka SAYPHA (PRINCESS) RICH, 2 ml
600 zł za 2 strzykawki PROMOCYJNA 

CENA!

AQUASHINE twarz/szyja/dekolt/dłonie 350 zł 750 zł 

AQUASHINE szyja przy zabiegu na twarz 100 zł 

AQUASHINE dekolt przy zabiegu na twarz 100 zł 

AQUASHINE BR dowolny obszar 400 zł 800 zł 

AQUASHINE BR drugi dowolny obszar przy zabiegu 100 zł 

DERMAHEAL SB walka z przebarwieniami NOWOŚĆ! 250 zł 400 zł 

CGF - odnowa skóry Twoimi komórkami macierzystymi oraz 

czynnikami wzrostu pozyskanymi z krwi i poddanymi nowatorskiemu 

procesowi przetwarzania w separatorze komórkowym

Komórki macierzyste i skoncentrowane czynniki wzrostu CGF okolice 

oczu/ust
400 zł 700 zł 

Komórki macierzyste i skoncentrowane czynniki wzrostu CGF cała 

twarz
600 zł 1 100 zł 
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Komórki macierzyste i skoncentrowane czynniki wzrostu CGF + 

stymulator tkankowy cała twarz
900 zł 1 600 zł 

Komórki macierzyste i skoncentrowane czynniki wzrostu CGF na 

porost włosów ONE
400 zł 590 zł 

Komórki macierzyste i skoncentrowane czynniki wzrostu CGF na 

porost włosów LIQUID
600 zł 1 000 zł 

Komórki macierzyste i skoncentrowane czynniki wzrostu CGF na 

dłonie ONE
400 zł 650 zł 

Osocze i fibryna bogatopłytkowe, wysoko skoncentrowane czynniki 

wzrostu - skuteczna i bezpieczna rewitalizacja skóry

Wampirzy lifting PRP - cała twarz lub szyja lub dekolt 300 zł 500 zł - 800 zł

Wampirzy lifting PRP - twarz + szyja 350 zł PROMOCYJNA CENA! od 600 zł

Wampirzy Lifting PRP - twarz + szyja + dekolt 400 zł PROMOCYJNA CENA! od 800 zł

Regeneracja dłoni 250 zł 450 zł 

Stymulacja skóry głowy, na porost włosów 350 zł 500 zł 

Fibryna bogatopłytkowa jako tymczasowy autologiczny wypełniacz 

NOWOŚĆ
250 zł PROMOCYJNA CENA! 450 zł 

Fibryna bogatopłytkowa dodatkowy obszar 100 zł 200 zł 

BOTOX Likwidacja zmarszczek

BOTOX likwidacja zmarszczek poziomych czoła 250 zł PROMOCYJNA CENA! 450 zł - 600 zł

BOTOX likwidacja zmarszczek wokół oczu "kurze łapki", dwie strony 250 zł 400 zł - 600 zł

BOTOX likwidacja zmarszczki między brwiami "lwia zmarszczka" 250 zł 400 zł - 600 zł

BOTOX likwidacja zmarszczek u mężczyzn 
cena ustalana indywidualnie ze wzg. na dużo 

większe zużycie leku BOTOX

BOTOX podniesienie/lifting brwi, tzw. "brow lift" NOWOŚĆ! 200 zł 300 zł 

BOTOX likwidacja zmarszczek pod dolną powieką 200 zł 300 zł - 400 zł

BOTOX górna nasada nosa, tzw. "króliczy nos" 200 zł 400 zł 

BOTOX uniesienie czubka nosa 150 zł 250 zł 

BOTOX likwidacja tzw. "linie marionetki" 250 zł 350 zł 

BOTOX likwidacja tzw. "kamienistej brody" 300 zł 500 zł 

BOTOX podniesienie opadających kącików ust 250 zł 450 zł 

BOTOX lifting podbródka NOWOŚĆ! 450 zł 600 zł

BOTOX lifting szyi, tzw. "Lift Nefretete" NOWOŚĆ! 500 zł 700 zł 

BOTOX leczenie nadpotliwości nad górną wargą 200 zł 300 zł 

BOTOX leczenie nadpotliwości pach/dłoni/stóp 1 000 zł 1600 zł - 4000 zł

BOTOX w skutecznym leczeniu migren

BOTOX w leczeniu migren NOWOŚĆ! Zabieg wykonuje lek. 

neurolog
1500 zł - 2000 zł 2000 zł - 2500 zł

BOTOX - pozostałe leczenie

Botox likwidacja tzw. "gummy smile" (uśmiech dziąsłowy) 300 zł 400 zł - 600 zł

Botox likwidacja bruksizmu (ścieranie zębów, nocne zgrzytanie) 500 zł za dwie strony 1000 zł za dwie strony

Powiększanie i nawilżanie ust  BESTSELLER!

Juvederm Ultra 2,  Ultra Smile, 0,55 ml NOWOŚĆ! 500 zł PROMOCYJNA CENA! 800 zł - 1200 zł
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Juvederm Volbella z technologią VYCROSS, 1 ml 900 zł 1 500 zł 

Princess, Infini Italy, 1 ml 500 zł 1 000 zł 

Nawilżenie ust tymczasowe (preparat do mezoterapii) 350 zł 600 zł 

Wypełniacze - wypełnianie zmarszczek, redukcja zmarszczek kwasem 

hialuronowym

Princess, Infini Italy - wypełnianie bruzd wargowo - nosowych, 1 ml 500 zł 800 zł - 1500 zł

Princess, Infini Italy - wypełnianie linii marionetek, 1ml 500 zł 800 zł - 1500 zł

Princess, Infini Italy - wypełnianianie lwiej bruzdy, 1 ml 500 zł 800 zł - 1500 zł

Princess, Infini Italy, korekta zmarszczek palacza, 1 ml 500 zł 800 zł - 1500 zł

Teosyal® Redensity II PureSens, bezpieczne i subtelne wypełnianianie 

doliny łez, likwidacja cieni pod oczami, likwidacja worków pod oczami; 

jeden z niewielu rekomendowanych do bardzo wrażliwej okolicy oczu

700 zł za 2 zabiegi (podstawowy zabieg i 

kolejny - dostrzyknięcie preparatu)
1 500 zł 

Teosyal® RHA 1 sprężysty kwas hialuronowy do dynamicznych 

obszarów 

700 zł za 2 zabiegi (podstawowy zabieg i 

kolejny - dostrzyknięcie preparatu)
1 500 zł 

Wolumetria - przywracanie objętości, poprawa owalu twarzy

Princess, Infini Italy, 1 ml 500 zł 800 zł - 1500 zł

Princess, Infini Italy, 2 ml 900 zł zamiast 1000 zł PROMOCYJNA CENA!

Princess, Infini Italy, 3 ml
1350 zł zamiast 1500 zł PROMOCYJNA 

CENA!

JuvedermVolite, Voluma, Volux, Volift, Ultra 3, Ultra 4 900 zł 1 500 zł 

Belotero Dynamic Cross - Intense, Volume (certyfikacja FDA) 900 zł 1 500 zł 

Rozpuszczanie kwasu hialuronowego po nieprawidłowej implantacji w 

innym gabinecie

Hialuronidaza + zastrzyk minimalizujący reakcję alergiczną 300 zł 600 zł 

PROFHILO - ultranowoczesny biolifting skóry. Wzmacnia i zagęszcza 

skórę, wygładza zmarszczki, wysmukla rysy twarzy i nadaje 

biorewolumetryczny efekt.

BESTSELLER!

PROFHILO cała twarz - 2 ml preparatu 800 zł 1200 zł - 1400 zł

Biostymulator na bazie hydroksyapatytu wapnia

CRYSTALYS dowolna okolica twarzy lub ciała, 1,25 ml 800 zł 1200 zł - 1500 zł

CRYSTALYS dowolna okolica twarzy lub ciała, 2,5 ml
1500 zł zamiast 1600 zł PROMOCYJNA 

CENA!

Niechirurgiczna korekcja nosa kwasem hialuronowym

Restylane® Lyft niedostępne podczas szkoleń
dostępne jako regularny zabieg w E-med 

Clinic 1500 zł

Wyszczuplanie twarzy BESTSELLER!

Lipoliza iniekcyjna REVITAL CELLUFORM 250 zł 400 zł - 600 zł

Lipoliza iniekcyjna  LIPOLAX VL cała twarz i podbródek 300 zł 600 zł 

Redukcja komórek tłuszczowych, cellulitu i rozstępów

AQUALIX 200 zł za 1 amp. 8 ml 400 zł za 1 amp. 8 ml

CELLUCARE LABORATORIE REVITACARE FRANCE dowolna partia 

ciała
250 zł za 1 amp. 3 ml 400 zł 
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STRETCHCARE LABORATORIE REVITACARE FRANCE dowolna 

partia ciała
250 zł za 1 amp. 3 ml 400 zł 

Kolagen typu I nowej generacji

NITHYA na twarz 600 zł 900 zł 

NITHYA dodatkowy obszar, przy wykonaniu zabiegu na twarz 200 zł 300 zł 

NITHYA na ciało 700 zł 1 100 zł 

NITHYA dodatkowy obszar ciała, przy wykonaniu zabiegu na ciało 200 zł 300 zł 

Nici PDO rewitalizujące mono i screw BESTSELLER!

FIRST LIFT - natychmiastowy efekt liftingu i rewitalizacji, efekt do 2 

lat
40 zł za 1 szt. 70 zł - 150 zł

Pakiet 10 nici 350 zł zamiast 400 zł PROMOCYJNA CENA!

Pakiet 20 nici 650 zł zamiast 800 zł PROMOCYJNA CENA!

Pakiet 30 nici
1000 zł zamiast 1200 zł PROMOCYJNA 

CENA!

Nici PDO liftingujące - "haczyki"

APTOS Excellence HA (nić liftingująca z kwasem hailuronowym) 

NOWOŚĆ!
250 zł za 1 szt. 400 zł - 600 zł za 1 szt.

APTOS Excellence Visage NOWOŚĆ! 250 zł za 1 szt. 350 zł - 500 zł za 1 szt.

COG - nici z mikroskopijnymi haczykami  250 zł za 1 szt. 400 zł za 1 szt.

4D BARB - specjalnie opracowany system haczyków w 4 wymiarach 300 zł za 1 szt. 450 zł - 600 zł za 1 szt.

Ultraformer III - zagęszczanie skóry, ujędrnianie, alternatywa liftingu 

chirurgicznego. Najnowocześniejsze na świecie HIFU z prestiżowym 

certyfikatem FDA. Nowa głowica 2 mm do liftingu okolic oczu.

Ultraformer III powieki górne 450 zł 800 zł - 1200

Ultraformer III powieki dolne 450 zł 800 zł - 1200

Ultraformer III zmarszczki wokół oczu, tzw. "kurze łapki" 450 zł 800 zł - 1200

Ultraformer III zmarszczki wokół ust 800 zł 1200 zł - 1700 zł

Ultraformer III policzki 1 800 zł 2500 zł - 2800 zł

Ultraformer III dolna partia twarzy od oczu do linii brody 2 000 zł 2700 zł - 3000 zł

Ultraformer III owal 2 100 zł 2800 zł - 3200 zł

Ultraformer III podbródek 900 zł 1400 zł - 1800 zł

Ultraformer III cała twarz wraz z okolicą oczu 2000 zł - 2500 zł 3500 zł - 4000 zł

Ultraformer III szyja od 1300 zł od 1800 zł

Ultraformer III dekolt od 1200 zł 1800 zł - 2200 zł

Ultraformer III cała twarz wraz z okolicą oczu + szyja + dekolt od 4700 zł od 6000 zł

Ultraformer III piersi 2000 zł - 2500 zł 2800 zł - 4000 zł

Ultraformer III ramiona 1800 zł - 2200 zł 2400 zł - 3500 zł

Ultraformer III brzuch 2500 zł - 3500 zł 3000 zł - 4000 zł

Ultraformer III uda wewnętrzne, cała długość 2000 zł - 3500 zł 2500 zł - 4500 zł

Ultraformer III zewnętrzne, cała długość 2000 zł - 3500 zł 2500 zł - 4500 zł
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Ultraformer III pośladki 2500 zł - 3500 zł 3200 zł - 4500 zł

Ultraformer III kolana 1300 zł - 2000 zł 1800 zł - 3000 zł

VIVACE® RF - odmłodzenie, przemodelowanie i regeneracja skóry na 

wielu poziomach; leczenie blizn, rozstępów. Synergiczna alternatywa 

dla laserów, krótki czas rekonwalescencji, bezpieczeństwo oraz 

możliwość wykonania zabiegu o każdej porze roku.

VIVACE RF cała twarz 700 zł 1000 zł

VIVACE RF szyja 400 zł 700 zł

VIVACE RF dekolt 400 zł 700 zł

VIVACE RF twarz + szyja 1000 zł 1400 zł

VIVACE RF twarz + szyja + dekolt 1300 zł 1700 zł

VIVACE RF brzuch 1000 zł 1500 zł

VIVACE RF brzuch + biodra 1300 zł 1800 zł

VIVACE RF pośladki 1000 zł 1400 zł

Laseroterapia - EXCEL V, FRAXEL DUAL

Zamykanie naczynek krwionośnych na twarzy od 100 zł 200 zł - 1200 zł

Zamykanie naczynek krwionośnych na ciele od 100 zł 200 zł - 1500 zł

Redukcja przebarwień na twarzy od 100 zł 300 zł - 1800 zł

Redukcja przebarwień na ciele od 200 zł 300 zł - 2000 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie korekty do 2 tygodni po zabiegu są bezpłatnie.

Prowadzimy pełną dokumentację medyczną, którą udostępniamy 

bezpłatnie.

Zabiegi, które wykonywane są w celach profilaktyki: ratowania, przywracania i naprawie zdrowia, zwolnione są z VAT.

Przedstawiona oferta praz podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty 

handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt zabiegu będzie 

określony podczas konsultacji lekarskiej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w niniejszej 

ofercie.

Page 6 of 6


