
 

 

 Cenník 

Konzultácia s  
dermatokozmetičkou 

4,99 eur 

Konzultácia s lekárom 9,99 eur 

Klasické ošetrenia  

 
Hĺbkové /mechanické/  čistenie pleti  

15,99 eur 

Hĺbkové /mechanické/ dočistenie pleti malé 3,99 eur 

Hĺbkové /mechanické/  dočistenie pleti veľké 5,99 eur 

Naparenie 2,99 eur 

Relaxačná masáž tváre a krku 14,99 eur 

Relaxačná Masáž tváre, krku a dekoltu  19,99 eur 

Mikromasáž očného okolia klasik 9,99 eur 

Farbenie obočia 3,50 eur 

Úprava obočia 3,50 eur 

Farbenie rias  4,50 eur 

Odstránenie milií  10min 6,99 eur 

Depilácia  

Depilácia hornej pery 3,99 eur 

Depilácia brady 4,99 eur 

Depilácia tváre  8,99 eur 

Depilácia krku 2,99 eur 

Depilácia podpazušia 8,99 eur 

Depilácia predlaktie 8,99 eur 

Depilácia bikiny 11,99 eur 

Depilácia stehien  14,99 eur 

Depilácia predkolení  14,99 eur 



 

 

 Cenník 

Depilácia horná pera, podpazušie, 
predkolenia 

24,99 eur 

Depilácia plecia 4,99 eur 

Depilácia hrudník 9,99 eur 

Depilácia brucho  9,99 eur 

Depilácia chrbát 17,99 eur 

Depilácia celé telo  89,99 eur 

  

Chemický peeling   

Chemický peeling 
jednoduché rejuvenizačné ošetrenie                   

30 eur 

Vrstvený chemický peeling- depigmentačný - 
citrónový    

35 eur 

- Vrstvený chemický peeling- antibakteriálny  
-anti-acné - mandľový  

35 eur 

Lekársky retinolový peeling 60 eur 

Prístrojové ošetrenia pleti   

Ultrazvukové čistenie pleti /Skin scrubber/ 15,99 eur 

Ultrazvukové ošetrenie  11,99 eur 

Sonoforéza 9,99 eur  

Diamantová mikrodermabrázia 19,99 eur 

Oxybrázia / OXYPEEL/ 
tváre 

15,99 eur 

Oxybrázia / OXYPEEL/ 
tvár, krk, dekolt 

18,99 eur 



 

 

 Cenník 

Rádiofrekvencia /termolifting/ 
 
Rádiofrekevencia tváre  

 
 
 
 
23,99 eur 

Rádiofrekvencia krku  21,99 eur 

Rádiofrekvencia tváre, krku  43,99 eur  

Rádiofrekvencia okolia oči  18,99 eur 

Rádiofrekvencia čela  20,99 eur 

Cielená rádiofrekvencia - dvojitá brada  14,99 eur 

Bezihlová /neinvazívna/ mezotera-
pia  

podľa typu séra od 9,99 eur - 29,99 eur 

Ozonizér 2,99 eur 

Ionoforéza/Galvanická žehlička/  9,99 eur 

Prístrojová mikromasáž oč-
ného okolia  

9,99 eur 

Lokálna kryoterapia 9,99 eur 

Estetická dermatológia   

Aplikácia Botulotoxínu  Glabela /vráska medzi obočím/  120 eur 
Horizontálne vrásky na čele  120 eur 
Stračie nôžky /vrásky v okoli oči/  120 eur  
2 lokality 180 eur /zľava 60 eur/ 
3 lokality  250 eur /zľava 110 eur/ 
Horná pera 30 eur  
Dolná pera 30 eur  
Bunny lines 30 eur 
Redukcia potenia od 300 eur  

Aplikácia kyseliny hyalurónovej 
cena za 1ml  

Podľa typu materiálu od 180 -250 eur  

Aplikácia CaHa (kalcium hydroxyapa-
titu) výplňové a liftingové ošetrenie 
tváre, dekoltu, rúk 1,5ml 

300 eur 

Aplikácia hyaluronidázy od 30 eur 



 

 

 Cenník 

Ihlová mezoterapia tváre /krku, 
dekoltu, rúk, okolia oči/ 

Podľa typu materiálu a ošetrovanej oblasti  
od 47 eur  

Ihlová mezoterapia pokožky hlavy  70 eur/ 5 ml  

Aplikácia výťažkov z kmeňových bu-
niek do pokožky hlavy  

90 eur /5ml  

MD Complex Eye Contour – aplikácia pepti-
dov do oblasti dolných viečok 

50 eur 

Drakula terapia  
/plazma terapia / - omladenie vlastou 
plazmou  

100 eur /1 skúmavka  
150 eur/ 2 skúmavky 

Drakula terapia - omadenie obohatenou 
plazmou  

150 eur /1 skúmavka 
200 eur/ 2 skúmavky 

Mezobotox od 150 EUR  

Odstránenie kožných výrastkov, lo-
žísk, nechirurgicky elektrokauterom  

od 5 eur  

Odstránenie kožných výrastkov, ložísk, 
xantelaziem/ tukové usadeniny/, rozší-
rených cievok nechirurgicky 

odparením plazmovým generátorom  

1 ks 35 eur každý ďalsí 5 eur  

Korekcia jaziev 
hypotrofických (postakné, postkiahne, 
…) 
hypertrofických/keloidných 

30- 50 eur  
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Nechirurgické fyzikálne odstraňovanie 
vrások a jaziev 
plazmovým generátorom, CO2 laserom 

od 100 eur  

Nechirurgická blefaroplastika oč-
ných viečok 
/odstránenie previsu kože na vieč-
kach/ 
plazmovým generátorom 
horné viečka/dolné viečka 

160 eur  

Chirurgické odstránenie kožného 
útvaru na trupe a končatinách /bez his-
tológie/ 

od 25 eur 

Chirurgické odstránenie kožného 
útvaru na tvári a krku  /bez histológie/ 

od 35 eur  

CO2 laser 
CO2 frakčný laser MixTo ošetre-
nie tvár/krk/hrudník/ramená/ruky 

1.ošetrenie  250 eur 
2.ošetrenie  200 eur 
3.ošetrenie. 150 eur 
4.ošetrenie. 100 eur 

Histologické vyšetrenie  15 eur  

Aplikácia vysokodávkového vitamínu C do 
žily  

50 eur  

Lokálna anestéza  5 eur  

Aplik anestetického krému  od 2-5 eur  

Darčekové poukážky  v hodnote podľa vlastného výberu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


