
Cenník 

Vyšetrenia  

Dermatologické vyšetrenie 30,00 € 

Konzultácia 30,00 € 

Kontrola 26,00 € 

Znamienka  

Odstránenie znamienka, tvár 40,00 € 

Odstránenie znamienka, telo 30,00 € 

Odstránenie znamienka, balík 3+1 (1neplatíte) 90,00 € – 120,00 € 

Iné ťažkosti  

Odstránenie bradavice, kurieho oka 5,00 € 

Odstránenie rozšírených cievok, ošetrenie, laser, tvár od 20,00 € 

Špeciálne úkony na vyžiadanie dohodou 

Epilácia  

Epilácia, laser, horná pera 15,00 € 

Epilácia, laser, líca 24,00 € 

Epilácia, laser, brada 24,00 € 

Epilácia, laser, krk 24,00 € 

Epilácia, laser, ramená 60,00 € 

Epilácia, laser, predlaktia 55,00 € 

Epilácia, laser, podpazušia 35,00 € 

Epilácia, laser, bradavky 20,00 € 

Epilácia, laser, chrbát 90,00 € 

Epilácia, laser, brucho 60,00 € 

Epilácia, laser, stehná 118,00 € 

Epilácia, laser, predkolenia 97,00 € 

Ošetrenie, pleť, komplexné  
Ošetrenie pleti, v liečbe 15,00 € 

Ošetrenie pleti, laser, akné 20,00 € 

Ošetrenie pleti, kozmetické, základné 20,00 € 

Ošetrenie pleti, kozmetické, balík +2  30,00 € 

Pleťový peeling, chemický, konzultácia, krém 30,00 € 

Pleťový peeling, chemický, 1x ošetrenie 45,00 € 

Pleťový peeling, chemický, balík konzultácia + 4x ošetrenie 200,00 € 

Pleťový peeling, chemický, balík konzultácia + 6x ošetrenie 270,00 € 

Mezoterapia 60,00 € 

Ošetrenie, pleť, jednotlivé zákroky  

Pleťová Masáž                                                                           8,00 € 

Pleťový peeling, klasický                                                          10,00 € 

Čistenie pleti, ručné 10,00 € 

Čistenie pleti, galvanická žehlička                                            10,00 € 

Čistenie pleti, ultrazvuková špachtľa 8,00 € 

Ošetrenie vrások, Nu skin                                                         15,00 € 

Pleťová maska + sérum                                                                           15,00 € 

Ozonizér                                                                                    10,00 € 

Ošetrenie, telo  

Kryolipolýza, vstupná konzultácia 20,00 € 

Kryolipolýza 50,00 € 

 



Ošetrenie  pleti, v liečbe – Indikované lekárom. Ošetrenie je zamerané, na konkrétny typ 

problému pleti. Je doplnkovou intervenciou popri lekárskej liečbe. 

 

Ošetrenie pleti, laser, akné – Indikované lekárom. Ošetrenie indikuje lekár po dôkladnej 

diagnostike problému pleti. 

 

Ošetrenie pleti, kozmetické, základné – Bez  indikácie lekára. Ošetrenie zahŕňa: povrchové 

čistenie pleti, 1x čistenie pleti podľa typu pleti, pleťová maska/klasická, denný krém. 

 

Ošetrenie pleti, kozmetické, balík +2 – Bez indikácie lekára. Ošetrenie zahŕňa: povrchové 

čistenie pleti, 1x čistenie pleti podľa typu pleti, + 1, +1, pleťová maska alginátová/klasická, 

denný krém. 

 

Možnosť výberu dvoch z dolu uvedených ošetrení k balíku +2: 

 Pleťová masáž 

 Pleťový Peeling,  klasický 

 Čistenie pleti, ručné 

 Čistenie pleti, galvanické 

 Čistenie pleti, ultrazvukové 

 Ošetrenie vrások, Nu Skin 

 Pleťová maska/alginátová + sérum 

 Ozonizér 


