
                                                                       
                                              Zabiegi Laserowe    

W gabinecie używane są lasery*:  
laser chirurgiczny CO2, laser Fotona Erb-Yag, laser Fotona Nd-Yag 
*Lekarz decyduje ,który laser przy danym zabiegu będzie właściwy    
  cena za 1 zabieg  
Usuwanie narośli skórnych (znamiona, brodawki łojotokowe, brodawki 
zwykłe, włókniaki, inne) 

 od 300 zł 

Sesja laserowa (wizyta zabiegowa 30 min)  od 800 zł 
Laserowa resekcja wału okołopaznokciowego (leczenie wrastającego 
paznokcia) ze znieczuleniem 
1 bok 
2 boki 

  
 

400-600 
600-800 

 
 
zł 
zł 

Laserowa resekcja macierzy paznokcia (leczenie wrastającego 
paznokcia) ze znieczuleniem 
1 bok 
2 boki 

  
 

600-800 
800-1000 

 
 
zł 
zł 

Redukcja rumienia twarzy  600 zł 
Usuwanie naczynek na twarzy  400-600 zł 
Usuwanie naczyniaka gwieździstego  300 zł 
Usuwanie naczyniaków punktowych (rubinowych)  od 300  zł 
Usuwanie naczynek na nogach i innych częściach ciała 
(max. 30 min) 

 600-800 zł 

Laserowa redukcja rozstępów  od 400 zł 
Laserowa redukcja blizn i bliznowców  od 400 zł 
Laserowa redukcja blizn trądzikowych - twarz  od 600 zł 
Laserowa redukcja blizn trądzikowych - plecy  od 800 zł 
Laserowe leczenie trądziku w fazie ostrej  od 400 zł 
Peeling Laserowy frakcyjny  od 600 zł 
Peeling laserowy lekki, średni, głęboki  od 600 zł 
Peeling laserowy z rewitalizacją  od 1000 zł 
Laserowe nieablacyjne zagęszczenie skóry frac 3 *  od 600 zł 
Laserowa  nieablacyjne fotodmładzanie skóry T3 *  od 600 zł 
Laserowa  nieablacyjne fotodmładzanie smooth *  od 600 zł 
*cena za 1 okolice(np. twarz) , każda dodatkowa okolica (np. oczy, szyja itp.) dodatkowo płatne od 
300 zł 

   

Laserowe trwałe usuwanie owłosienia twarzy  200-600 zł 
Laserowe trwałe usuwanie owłosienia ciała  300-1000 zł 
Laserowe leczenie grzybicy paznokci  od 300 zł 
Laserowy resurfacing twarzy TWINLIGHT / MARINI  1800 zł 
Laserowy resurfacing twarzy TWINLIGHT + ENDOLIFTING  2400 zł 
Laserowy resurfacing twarzy TWINLIGHT + ENDOLIFTING + resurfacing 
powieki 

 2800 zł 

Laserowy resurfacing powiek – zalecana seria 3 zabiegów  600 zł 
Laserowy resurfacing powiek seria 3 zabiegi  1500 zł 
    
Maska z osocza po zabiegu peelingu laserowego  400 zł 
MIRADRY – trwała likwidacja nadpotliwości okolicy pach  4900 zł 
    

Cennik obowiązuje od 01.09.2018 r. Szczegółowy cennik w Gabinecie. 


