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Консультації
грн

Консультація лікаря-дерматолога з призначенням аналізів
та/ао лікування

300

Повторна консультація лікаря-дерматолога

150

Консультація лікаря-дерматолога з призначенням аналізів
та/або лікування (АКНЕ, РОЗАЦЕА)

500

Повторна консультація лікаря-дерматолога (АКНЕ, РОЗАЦЕА)

300

Дерматоскопія (обстеження новоутворень) 1-5 елементів
кожен наступний елемент +50 грн

400

Консультація косметолога ез процедури

200

Консультація трихолога з трихоскопією

400

Повторна консультація трихолога

200

Апаратна діагностика шкіри обличчя з консультацією

500

Консультація Оксани Короткої

500

Апаратна діагностика шкіри обличчя з консультацією
Оксани Короткої

600

Консультація гінеколога з аналізами та оглядом

1000

(перед процедурою інтимного омолодження)

Консультація гінеколога

400

(без аналізів, перед постановкою пеллет)

Консультація гінеколога з оглядом

600
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Чистки шкіри обличчя
Тривалість: 1,5 години

грн

Атравматична чистка обличчя Holy Land

650

підходить для вагітних, для первинних пацієнтів, для шкіри з акне та з
гіперкератозом

Комбінована механічна чистка з апаратним
вакуумним гідропілінгом, обличчя/спина

670/770

вирішує проблему «чорних цяток», практично не залишає слідів та виконується одноразовими насадками

Комбінована механічна чистка з апаратною
мікродермабразією, обличчя/спина

600/720

рекомендована для шкіри з нерівним мікрорельєфом і слідами постакне

Класична механічна чистка + пілінг, обличчя/спина

600/700

останній етап чистки – нанесення азелаїнового пілінгу Mediderma, який
змивається через декілька годин

Очищуюча процедура для шкіри обличчя Biologique
Recherche

1200

спеціальне дбайливе очищення, яке підходить для усіх типів шкіри та
створює довготривалий ефект доглянутої шкіри

Комінована ультразвукова чистка оличчя «Zero peel»

950

ультразвукова чистка стерильною насадкою нового покоління з елементами
механічної чистки, що підходить для чутливої та непролемної шкіри
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Процедури догляду
Тривалість: 1 година

Алмазне шліфування (мікродермабразія) обличчя/спини

грн

550/700

демакіяж, очищення, шліфування вакуумним апаратом з алмазною
насадкою відповідної абразивності, сироватка, маска

Безін'єкційна киснева мезотерапія,
обличчя/декольте + шия + обличчя

570/1080

демакіяж, очищення, введення активних речовин (ампул-сироваток)
в найглибші шари епідермісу завдяки збільшенню парціального тиску
кисню, маска

Вакуумний гідропілінг обличчя/спини

590/720

демакіяж, поверхнева ексфоліація, глибоке очищення шкіри за допомогою
вакуумного апарата з одноразовими насадками, маска

Карбоксітерапія безін'єкційна

450

багатофункціональна процедура, яка містить в собі 72-х годинне зволоження та інтенсивне насичення шкіри мікроелементами і киснем. Карбоксітерапія покращує кровообіг, розширює судини, сприяє виведенню залишків життєдіяльності клітин шкіри. Ця процедура покращує клітинний метаболізм та
активізує синтез колагену

Спокусливий бюст від «STYX»

650

догляд за грудьми та зоною декольте. Тонізує, додає пружності та
елестичності шкірі. Відновлює форму грудей після лактації

Комплексна процедура ультразвукової чистки оличчя і
мікротокової терапії оличчя, шиї та декольте

1300

делікатне ультразвукове очищення стерильними наконечниками та
мікротоковий вплив на шкіру, що розгладжує зморшки, стимулює омінні
процеси у тканинах, підтягує овал оличчя, закріплюється ефект
сироваткою та маскою

Мікротокова терапія оличчя, шиї та декольте

900

процедура для лімфодренажу та покращення контурів оличчя, мікротокова
стимуляція пришвидшує омінні процеси у тканинах, сироватка та маска
розгладжують зморшки та закріплюють результат терапії
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Процедури догляду Biologique Recherche
Тривалість: 1 ,5 години

Реструктуруючий і розгладжуючий догляд Restructurant &
Lissant Standart/Full

грн

1800/2000

антистресовий догляд за обличчям, шиєю та декольте, який глибоко зволожує
шкіру, знижує її чутливість, прискорює процеси відновлення, зміцнює овал
обличчя і помітно зменшує глибину зморшок

Комплексний ліфтинг для обличчя, шиї та декольте Liﬅ C.V.S.
Standart/Full

1800/2000

надає миттєвого ліфтингу, підтяжку м’язового каркасу, зменшення носогубних
зморшок, виразності скулам, ви помітите пружність, ніжність та шовковистість
шкіри

Відновлювальний кисневий догляд VIP O2

1800

насичує киснем, сприяє детоксу шкіри, надає сяяння, зменшує темні кола та
набряки під очима, вирівнювнює тон та розгладжує поверхневі зморшки

Миттєвий ліфтинг Biovecteur Marin з екстрактами морських
водоростей

1500

потужна anti-age терапія, яка забезпечує миттєвий, але тривалий ліфтинг,
ідеально підтягуючи та «оздоровлюючи» шкіру

Догляд з використанням Masque Caviar на основі колагену і
екстракту ікри осетрових

2000

активно зволожує шкіру, відновлює її еластичність, коригує овал обличчя,
звужує пори, зменшує подразнення та запалення

Комплексна відновлювальна процедура МС 110 #1/#2

1500

кислотний очищуючий догляд для жирної і нормальної шкіри з розширеними
порами, слідами постакне, з виратою тонусу, птозом, надає ефект миттєвого
відновлення шкіри, видимого ліфтингу та здорового блиску

Ексфоліація і освітлення шкіри Masque Exfoliant P50 +
Masque Pigm400 обличчя/обличчя + шия + декольте

1850/2300

унікальна процедура, яка запускає біологічні процеси оновлення шкіри на
клітинному рівні: відновлює гідроліпідну мантію шкіри, освітлює пігментні
плями. Завдяки формулі, багатій винятковими освітлюючими і
антиоксидантними активними речовинами, шкіра набуває однорідний тон і
красивий блиск
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Процедури догляду з масажем

грн

Масаж GYM

530

інтенсивний масаж обличчя, декольте та шиї, спрямований на відновлення
еластичності, пружності шкіри, розгладження глибоких зморшок, відновлення овалу обличчя, підвищення тонусу м'язів і шкіри, зняття м'язової втоми і
набряків; в кінці процедури наносяться 3 маски

Золото Клеопатри

1100

розкішна процедура з використанням препаратів з стовбуровими клітинами
Дамаської рози та чистого золота, для ліфтингу, природного сяяння,
підвищення життєвої активності клітин

Дотик Афродіти,
обличчя + шия + декольте + руки

980

ексклюзивна програма ліфтинг-терапії, масажу та стимуляції метаболічних
процесів у клітинах для відновлення пружності, молодості та свіжості шкіри

SHIN TAI

980

оновлення та омолодження обличчя, шиї та декольте. Це таїнство східних
практик, що здійснює вплив акупунктурних та акупресурних масажних
методик з м’якою стимулювальною дією косметичних препаратів, які
ініціюють процес відновлення якості шкіри

Масаж Тоффа

800

працює відразу в чотирьох напрямках: вплив на м'язи, вплив на судини і
капіляри, нейроседативний вплив (нормалізація психологічного стану),
вплив на черепні кістки (краніосакральний)

Реінкарнація

1350

рекомендовано для зневодненої, втомленої шкіри, з наявними віковими
змінами, набряклістю обличчя, при дрібнозморшковому типі старіння та
ознаками деформації контурів

Вітамінізація

1250

інноваційна процедура для підвищення пружності і еластичності шкіри,
захисту від окислювального стресу, з новою високоефективною комбінацією
найважливіших вітамінів для шкіри: А, С, Е і потужним антиоксидантом
бета-глюканом

Ритуал-догляд Sepai «Ідеальний 3D-ліфтинг»
(обличчя+шия+декольте)
розроблений спеціально для підкреслення контурів обличчя, особливе
поєднання активних інгридієнтів та специфічні ліфтингові техніки
допомагають досягнути ідеальної V-форми, підвищити еластичність шкіри та
чіткість контуру обличчя

1800
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Процедури догляду Medik8 з масажем
Calming Facia

грн

1870

для пошкодженої, чутливої, подразненої шкіри з куперозом та пониженим
місцевим імунітетом. Процедура нейтралізує подразнення та підвищену
чутливість, заспокоює шкіру

Clari Facial

1250

для шкіри з нерівномірною текстурою, висипаннями ао руцями постакне.
Процедура видаляє омертвілі клітини шкіри, стимулює відновлення клітин і
очищає пори

Pore Reﬁning Facial

1680

для шкіри з розширеними, закупореними порами, для жирної шкіри,
потреуючої глиокого очищення. Процедура покращує текстуру шкіри та
протидіє появі розширених пор
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Газорідинний пілінг з езголковою мезотерапією
Обличчя + шия + декольте

грн

1200

під високим тиском кисню на шкіру подається фізіологічний розчин
за допомогою спеціального апарата, відувається: лущення
ороговілого шару епідермісу, масаж шкіри, насичення шкіри киснем, а
завдяки безголковій мезотерапії – активними сироватками

Маска по типу шкіри

250

додаток до процедур

Фотодинамічна (LED) терапія (20 хв)

350/650

з сироваткою/маскою

Acnelan

6230

курс з трьох процедур для лікування акне

Cosmelan

11900

інтенсивна програма лікування стійкої пігментації

RF-liﬅing (безголковий)
Обличчя повністю

550

Шия + обличчя

950

Шия + декольте + обличчя

1 200

Шия

500

Декольте

450
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Програми Geneo+

грн

1. Програма оксигенації

650

омолодження/освітлення + неомасаж (60 хв )

2. Програма оксигенації

750

омолодження/освітлення + Tripollar RF терапія + неомасаж (60 хв )

3. Програма оксигенації

950

омолодження/освітлення + Tripollar RF терапія + сонофорез (60 хв)

4. Програма Оксигенації

1100

омолодження/освітлення + Tripollar RF терапія + неомасаж + сонофорез (90 хв)

Лазерні процедури на апараті Nordlys by Candela
(пігментація, розацеа, омолодження, гемангіоми, «винні плями», акне)

Гемангіома/винна пляма до 5 кв.см

800

Гемангіома/винна пляма до 5 -10 кв.см

1300

Обличчя повністю

2300

Обличчя+шия

3400

Обличчя+шия+декольте

5800

Крила носа

600

Підборіддя

500

Щоки

1300

Ніс

750

Щоки і ніс

1800

Лоб

1000

Декольте

3000

Шия

1400

Кисті рук

1300

Плечі

3000

1 імпульс

250
09

AESTHETIC MEDICAL CENTER

Пілінги

грн

Mandelac

400

мигдальний

Azelac

400

азелаїновий

Jessner

500

пілінг Джесснера

RetisesCT/3-Retises

800

ретиноловий жовтий пілінг

Голлівудський феруловий 2-ступеневий, з
3 сироватками-доавками

600

Salipeel

450

саліциловий

Доавка до пілінгу
порошкова/гелева

Valencia
ТСА+ферулова кислота

Madrid

100
700
1000

ТСА модифікований

PRX-T33, оличчя/оличчя + шия

1900/3700

Процедура «Flash» на основі пілінгів Mediderma

800

Інтимний пілінг

1800

освітлення пігментації інтимних зон

Lactolan

150

пілінг-гоммаж

Abradermol

100

скра з оксидом алюмінію

Dubai lips

350

пілінг для омолодження і зволоження шкіри губ, касетних зморшок

Melases TRX

750

пілінг для лікування пігментації
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Лазерне шліфування СО2re (Candela)

грн

Обличчя повністю

6500

Шия

3000

Обличчя+шия

7500

Обличчя+шия+декольте

10000

Декольте

3500

Кисетні зморшки (над губою)

800

Щоки

3500

Чоло

2800

Кисті рук

3000

Очі

3500

Живіт (розтяжки)

4500

Боки (розтяжки)

3500

Сідниці (розтяжки)

4000

Стегна (розтяжки)

4200

Груди (розтяжки)

3800

Рубці/шрами 1 кв. см

300

Рубці/шрами 1 кв. см >10 кв. см

200

Видалення бородавок і папілом (1 елемент)

300
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грн

Гінекологія
Консультація гінеколога з взяттям аналізів та оглядом

1000

Консультація гінеколога

400

(без аналізів, перед постановкою пеллет)

Консультація гінеколога з оглядом

600

Вагінальне лазерне омолодження СО2re Intima (Candela)
ВНУТРІШНЄ
1 процедура
2 процедури
3 процедури

5000
9000
12000

ЗОВНІШНЄ
1 процедура
2 процедури
3 процедури

4000
7500
10500

КОМПЛЕКС (зовнішнє+внутрішнє)
1 процедура
2 процедури
3 процедури

8000
15000
18500

Біоідентичні пеллети
Чіп краси

від 1500$

Метформін

від 600$

NADH

від 600$

Інтимний пілінг PRX T33 Lady

1800

освітлення пігментації інтимних ділянок

Контурна пластика інтимних зон

5500

Neauvia Rose (1 мл)

Лазерне видалення кондилом (СО2re, Candela)
1-5 елементів (кожен наступний елемент +100 грн)
*анестезія при видаленні 200 грн

800
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Контурна пластика
Belotero Soﬅ

грн

5 350

«бланшинг», заповнення «кілець Венери», динамічних зон

Juvederm Voliﬅ

5500

з лідокаїном, 1 мл, Франція (середня третина обличчя, форма носа, губи, носогубки)

Juvederm Volbella

5500

з лідокаїном, 1 мл, Франція, 12-15 міс. (носослізна борозда, губи)

Juvederm Voliﬅ retouch

4000

з лідокаїном, 0,55 мл, Франція, 12-15 міс. (мінімальна корекція губ, форми носа)

Juvederm Voluma

5500

1 мл, Франція, 12-15 міс. (середня третина обличчя, підборіддя, скули)

Juvederm Smile

3800

з лідокаїном, 0,55 мл, Франція, 6-8 міс. (мінімальна корекція губ)

Juvederm Volux

5900

1 мл, Франція, 15 міс. (підборіддя)

Juvederm Ultra3

4500

з лідокаїном, 1 мл, Франція, 12 міс. (об’ємна корекція губ, середня третина обличчя,
ніс)

Juvederm Ultra4

4700

з лідокаїном, 1 мл, Франція, 12 міс. (середня третина обличчя,підборіддя, скули)

Juvederm Ultra2

3500

з лідокаїном, 0,55 мл, Франція, 12 міс. (легка корекція губ, поверхневих зморшок)

Radiesse 1 шприц/2 шприца

7700/14500

векторний ліфтинг 1,5 мл

Belotero Balance

5500
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Ботулінотерапія (препарат Botox)
Лоб чол/жін повністю

грн

4200/3650

Міжбрівна зона

2250

Зона «гусячих лапок»

2000

Корекція ясенної посмішки

840

Підняття куточків губ

840

Зморшки «кролика»

840

Шия Нефертіті

4100

Лікування гіпергідрозу

6500

пахви/стопи/долоні (усунення пітливості до 6 місяців)

Лікування мігрені
Мезоотокс шкіри навколо очей
Мезоотокс обличчя
Індивідуальні зони, 1 одиниця ботоксу

9800
700
3000
150

Baby-botox (бейбі-ботокс)
Низькодозована ботулінотерапія

Лоб повністю Ж

2500

Міжбрівна зона Ж

1500
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Голковий RF

грн

Обличчя повністю

5000

Очі

3000

Нижня третина оличчя

3500

Щоки/ло

3200

Шия

3400

Шия і декольте

5000

Оличчя і шия

6000

Обличчя, шия і декольте

7500

Декольте

3500

Живіт 10*10 см

3400

Живіт 20*20 см

4000

Стегна внутрішня частина/зовнішня частина

4000

Коліна/лікті

3000

Кисті рук

3000
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Пікосекундний лазер

грн

ВИДАЛЕННЯ ТАТУ
1 кв. см

330

5 кв. см

1500

10 кв. см

2000

20 кв. см

2500

50 кв. см

3000

100 кв. см

3500

ВИДАЛЕННЯ ТАТУАЖУ
Брови

650

Губи

650

Стрілки

700

Фракційне лазерне омолодження «Picobrilliant»
Кароновий пілінг
Лазерна процедура «Шкіра ез фільтрів»

2200
750
2850

ВИДАЛЕННЯ ПІГМЕНТАЦІЇ
1 кв. см

200

1-5 кв. см

500

5-10 кв. см

1000
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Судинний діодний лазер

грн

1 елемент (судинна зірочка)

250

Капіляри на крилах носа

350

Капіляри на тілі та оличчі
100-300 імпульсів

500

300-600 імпульсів

800

600-1000 імпульсів

1 000

1000-1700 імпульсів

1 200

Видалення папілом
Видалення шляхом електрокоагуляції
1 елемент
> 5 елементів
> 10 елементів

130
100
70

Анестезія

100

Прокол мочок вух з сережками

500

Прокол однієї мочки вуха з сережкою

300
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Процедури проти випадіння волосся

грн

Консультація трихолога з трихоскопією

400

Regenera Activa
лікування андроген-залежної алопеції

900€
(за курсом у
день процедури)

PRP-терапія
Лікування алопеції (випадіння волосся); лікування андрогенної
(гормонозалежної) алопеції у чоловіків і жінок; усунення жирної і сухої
себореї (нормалізація роботи сальних залоз)

Endored 2 пробірки

1500
2700
3000
3500

Endored 4 пробірки

5500

Мезотерапія шкіри голови Mesogenesis 2,5 мл

1100

Мезотерапія шкіри голови Mesogenesis 5 мл

1900

Мезолікування вогнищевої алопеції

700

BioCASCAD

2500

Regenera 1 пробірка
Regenera 2 пробірки
Пробірка YCELLBIO
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Мезотерапія

грн

Фракційна безін’єкційна апаратна мезотерапія
«Nanopore»
Meso-eye

1200
3500

Тріада (ферменти) 3 флакони

2000

Тріада Medical LOW

5300

Тріада Medical Medium

5800

Тріада Medical High

6100

Ліпаза

700

Колагеназа

700

Гіалуронідаза

700

Mesosculpt

3500

Мезо-лікування гіпертрофічних та келоїдних рубців

700

(шкіра навколо очей)

зменшення жирових об‘ємів

(зменшення жирових об’ємів)

Filorga
Комплексна процедура мезотерапії шкіри навколо очей +
колагенові патчі-маска для посилення ефекту

1350

Мезотерапія шкіри обличчя (25-35 років)

1500

Мезотерапія трьох зон на вибір

3000

(кисті рук, шия, обличчя, декольте) (25-35 років)

Мезотерапія шкіри обличчя (від 35 років)

1900

Мезотерапія трьох зон на вибір

3300

(кисті рук, шия, обличчя, декольте) (від 35 років)

Rejuran
Rejuran I (шкіра навколо очей) 1 мл

2000

Rejuran Healer 2 мл

3600

Rejuran S (рубці) 1 мл

2000
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Біоревіталізація
Juvederm VOLITE

грн

5800

біоревіталізація без папул, ефект 6-8 місяців від 1 процедури

Meso-Wharton P199/Meso-Xanthin F199

3500

пігментація, розширені пори, втрата пружності

Neauvia man

4500

(для чоловіків)

SMAS-liﬅing Ultraformer III
ультразвукова підтяжка шкіри ез реаілітації апаратом 4-го покоління

Оличчя повністю

18000

Нижня третина оличчя ез зони підоріддя

8400

Нижня третина оличчя із зоною підоріддя

12500

Малярні «мішки» (суфи)

3900

Зона «другого підоріддя»

5000

Середня третина оличчя

5300

Нижня третина ез підоріддя + середня третина оличчя

12800

Нижня третина з підоріддям + середня третина оличчя

15000

Чоло (ліфтинг рів)

6250

Зона навколо очей

5800

Чоло + зона навколо очей
Шия

10700
11700

Лице повністю і шия

28000

Лице повністю, шия і декольте

32500

1 лінія
Лице
Тіло

28
26
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Нитковий ліфтинг Aptos
Visage (10 шт)

18000

Elegance (10 шт)

12000

PRP-терапія
поліпшення зовнішнього вигляду і тургору шкіри, корекція вікових змін шкіри обличчя і тіла,
лікування запальних захворювань шкіри, усунення рубців, шрамів, розтяжок, постакне;
лікування алопеції (випадіння волосся); лікування андрогенної (гормонозалежної) алопеції у
чоловіків і жінок; усунення жирної і сухої себореї (нормалізація роботи сальних залоз)

Regenera 1 пробірка
Regenera 2 пробірки
Пробірка YCELLBIO
Endored 2 пробірки

1500
2700
3000
3500

Endored 4 пробірки

5500

Ін’єкції колагену
Nithya Body

6450

Nithya

3900
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Тривалість

грн

Уся задня поверхня тіла

60 хв

800

Все тіло повністю з обличчям

90 хв

1070

Спина, руки, поперек

45 хв

550

Стоун терапія «Енергія каміння»
з використанням масажної свічки

Ендосфера-терапія
глиокий структурний 3D-масаж за допомогою спеціального апарату,
принцип дії якого зосереджений на компресії та вірації

грн

Руки + спина + поясниця + живіт + боки

40 хв

1300

Ноги повністю + сідниці

40 хв

1300

Ноги повністю + сідниці + живіт + боки
Все тіло

50 хв
60 хв

1550
1800

Все тіло

90 хв

2550

Обличчя + шия + декольте

30 хв

980

Все тіло

50 хв

1500

Все тіло

90 хв

2500

Dr.Blitz від Stratosphere
Оличчя+шия+декольте

30 хв

950

Stratosphere (600 о/хв)

Пресотерапія
технологія працює з лімфатичною системою, на яку впливають
стисненим повітрям. Це безболісна, розслаблювальна та приємна процедура

Пресотерапія

30 хв

230

Пресотерапія

45 хв

250

*у вартість входить одноразовий одяг

Пресотерапія зони навколо очей

250

Пресотерапія зони навколо очей зі спеціальними
доглядовими засобами інтенсивної дії

750
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Кріоліполіз Coolsculpting (ZELTIQ, USA)

грн

1 цикл (удь-яка зона)

10700

2 цикла (в одній процедурі, удь-які насадки і зони)
(замість 21400 грн)

15500

3 цикла (в одній процедурі, удь-які насадки і зони)
(замість 32100 грн)

20500

4 цикла (в одній процедурі, удь-які насадки і зони)
(замість 42800 грн)

27000

Сет-пропозиції:
Кріоліполіз “Coolmini” (друге підоріддя) + SMAS-liﬅing
UltraformerIII підоріддя (інтервал 2-4 тижні)

14500

1 цикл Coolsculpting + 10 сеансів IcooneLaser (1 фокус-зона)

15500
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грн

Icoon laser
Обличчя + шия + декольте

30 хв

600

Все тіло + 1 фокус-зона

30 хв

700

Все тіло + 2 фокус-зони

40 хв

900

Все тіло + 3 фокус-зони

50 хв

1100

Все тіло + 3 фокус-зони

60 хв

1250

*індивідуальний багаторазовий костюм (оплачується перед першою процедурою)

700/450

Медичні програми Icoone Laser
Лікувальний масаж при варикозному
розширенні вен

30 хв

700

Відновний масаж після ліпосакції

40 хв

850

Лікувальний масаж після опіків чи травм,
робота зі швами

30 хв

700

Масаж для відновлення після вагітності,
одразу після пологів

40 хв

850

Масаж для лікування закрепів, атонії кишківника

30 хв

700

20 хв

450

*костюм не потрібен

Лікувальний масаж спини:
гострий біль - 1 програма
хронічний біль - від 3 до 6 програм
Масаж шийно-комірцевої зони

від 30-45-60 хв
20 хв

650-850-1250
450

*костюм не потрібен

Спортивно-лікувальний масаж
Додаткова фокус-зона

30-45-60 хв
10 хв

650-850-1250
200
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Огортування
Віскі-пеленання

Тривалість

грн.

2 год

Все тіло

930

Ноги

400

Ноги та живіт/спина

500

Руки та живіт/спина

450

Cello gel

1-1, 5 год

Все тіло

600

Ноги

350

Ноги та живіт

450

Живіт і боки

300
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