MEDYCYNA
ESTETYCZNA

CENNIK

BOTOKS:
Botoks, czyli tzw. toksyna botulinowa hamuje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe,
dzięki czemu miesień nie ulega skurczowi. W efekcie zmarszczki rozprostowują się.
ZASTOSOWANIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmarszczki czołowe poprzeczne
Zmarszczki gładzizny czoła
Boczne i środkowe uniesienie brwi
Kurze łapki
Zmarszczki palacza – nad górną wargą
Asymetria twarzy
Nadmierne pocenie się
Bruksizm
Zmarszczki szyi i obręczy szyjnej

CZY STOSOWANIE BOTOKSU JEST BEZPIECZNE?
Istnieje wiele typów toksyny botulinowej. Toksyny botulinowa typu A miejscowo
na określony czas powoduje odnerwienie włókien mięśniowych.
Nie rozprzestrzenia się do organizmu, ani nie powoduje reakcji alergicznej
ogólnoustrojowej.
1. Wygładzanie zmarszczek mimicznych:
• 1 okolica (lwia bruzda, czoło, kurze łapki): 550zł
• 2 okolice (czoło, lwia bruzda): 880 zł
• 3 okolice (czoło, lwia bruzda, kurze łapki): 1150zł
inne okolice: cena ustalana indywidualnie
2. Leczenie nadpotliwości:
•
•
•
•

Pachy: 1200 zł
Dłonie: 1200 zł
Stopy: 1400 zł
3. Usuwanie uśmiechu dziąsłowego: 650 zł

•

4. Leczenie bruksizmu i szczękościsku: 950zł

KWAS
HIALURONOWY
(FILORGA):
Należy do grupy wypełniaczy tkankowych, które mają zdolnośc do wypełniania
istniejących ubytków i uwyuklania konturów. Wprowadzane są poprzez iniekcje
śródkskórne
lub
podskórne
w
obrębie
zmarszczki
lub
zagłębienia.
Wypełniają ubytki tkanek, dzięki czemu dochodzi do ich ,,rozprostowywania się‘‘.
Kwas hialuronowy nie jest jedynie metodą odmładzania, ale może być zastosowany
u młodych pacjentów i pacjentek w celu poprawy wyglądu lub zastosowania go do
obecnie panujących kanonów piękna.
ZASTOSOWANIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelowanie ust
Korekta rynienki
Wypełnianie policzków
Wypełnianie podbródka
Wypełnianie tkanek okolicy skroniowej
Wypełnianie okolicy podoczodołowej
Wypełnianie spojeń bocznych ust
Korekcja linii marionetek
Korekcja miękkich blizn zanikowych
Korekcja zmarszczek statycznych
Wypełnienie bruzd nosowo - watgowych

•
•
•
•
•

Modelowanie ust: 850 zł
Wypełnianie bruzd nosowo-wargowych: 700 zł
Wypełnianie zmarszczek ,,palacza‘‘: 700 zł
Wolumetria 1ml: 1500 zł
Inne partie: cena ustalana indywidualnie

OSOCZE
BOGATOPŁYTKOWE:
PRP (Platelet-rich plasma) to autologiczny preparat osocza bogatopłytkowego
otrzymywany z własnej krwi. Poprzez odwirowanie składników krwi, można uzyskać
esencję czynników wzrostu oraz komórek macierzystych, które aktywują szereg
procesów w miejscu działania i przyczniają się do ogólnej poprawy wyglądu skóry.
EFEKT ZABIEGU:
•
•
•
•

Rewitalizaca skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni
Korekcja zmarszczek
Regeneracja skóry twarzy po zabiegach medycyny estetycznej
Dla osob poszukujących produktów naturálních, skłonnych do alergii

1. Regeneris 1000 zł
2. Osocze bogatopłytkowe PRP 650 zł

MEZOTERAPIA:
Mezoterpia to medtoda miejscowych iniekcji leków śródkskórnych.
Polega na wielkorotnych iniekcjach leku do skóry właściwej na danym obszarze.
We Francji jest szeroko stosowana od 1968 roku, kiedy uzyskała oficjalną akceptację
Francuskiej Akademii Medycznej. Dobór leku zależy od odpowiedniej diagnozy.
W medycynie estetycznej jest to niechirurgiczny sposób poprawienia wyglądu skóry.
Iniekcje śródskórne zwiększają metabolizm komórek, stymulują fibroblasty
do produkcji kolagenu i elastyny.
CYTOCARE S LINE 3ml: 850 zł
TEOSYAL REDENSITY I 1-3ml: 500 – 1200zł

NICI
BIOREWITALIZUJĄCE
I STYMULUJĄCE:
Nici PDO to nici polidioksanonowe. Ich działanie opiera się na wzroście napięcia skóry
poprzez ich wprowadzenie w głębokie warstwy skóry, a także na aktywacji komórek
tkanki łącznej, co przyczynia się do wzrostu gęstości skóry.
ZASTOSOWANIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poziome zmarszczki czoła
Lwia bruzda
Opadające brwi
Zwiotczenie skóry poniżej dolnych powiek
Pogłębione bruzdy nosowo-wargowe
Fałd podbródkowy
Linie marionetki
Opadające policzki
Korekta okolicy jarzmowej
Zwiotczenie skóry poniżej żuchwy
Korekta zmarszczek palacza
Fałdy i zmarszczki skóry szyi i dekoltu

•
•

Nici Mono: 70 zł
Nici Srew: 100 zł

•

COG 4D (kaniula): 450 zł

KTO WYKONUJE ZABIEGI MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ W SHINTAI SPA?

Tomasz Dąbkowski
Lekarz medycyny estetycznej - absolwent Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz studiów
z zakresu „Medycyny estetycznej dla lekarzy” w Katowicach.
W ramach programu Erasmus odbywał studia także
na Uniwersytecie w Rennes we Francji. Od 2015 roku
zafascynowany możliwościami modelowania twarzy czynnie
świadczy usługi z zakresu medycyny estetycznej w całej Polsce.
W kontakcie z pacjentem dba o komfort i atmosferę relaksu
podczas wykonywanych zabiegów.
KONSULTACJE ORAZ WIZYTĘ U PANA DOKTORA UMAWIA
SIĘ W RECEPCJI SHINTAI SPA W SOSNOWCU.

