
 

Plastická a korektívna chirurgia :  

 

1. BOTULOTOXIN- Korekcia vrások aplikáciou botulinumtoxinu- značka Dysport 

a. Glabella (vráska hnevu) (jedna lokalita) od 110€ 

b. Čelo + Glabella (dve lokality) od 185€. 

c. Čelo + Glabella + Oči (tri lokality) od 260€ 

d. Korekcia vrások úst pri nadmernej mimike- od 50€ 

e. Krk a dekolt, od 200€ 

f.  Terapia hyperhidrózy-Odstránenie potenia 

i.  Podpazušie - od 350€ 

ii.  Dlaň / chodidlo - od 350€ 
2. KYSELINA HYALURONOVÁ- aplikácia značky Princess a Cristal Body 

Prirodzený spôsob formovania tela bez ukladania implantátov a tvarovanie 

pozadia pre ženy a mužov podľa Vami zvolenej oblasti a plnosti. Cristal Body 

s predlženým efektom až na 2 roky sa už niekoľko rokov používa na 

remodelizáciu a formovanie tela, či už ide o lýtka, sedacie partie, prsné svaly alebo 

dekolt, a v neposlednom rade aj intímne partie u žien a mužov. Na tvár sa používa 

Princess. 

Cena Princess 

a. Glabella (vráska hnevu) (jedna lokalita) od 170€ 

b. Vpadli kruhy pod očami, vypĺňanie jemných, jednotlivé vrásky na lícach od 

250€. 

c. Zvýraznenie kontúr a zväčšenie objemu pier od 200€. 

d. Nasolabiálne ryhy od 200 € 

e. Korekcia vrások úst od 170€ 

f. Krk a dekolt, od 320€ 

g. Formovanie zadočka, stehien, bokov kyselinou hyalurónovou  

Cena CristalBody :  

i. contouring zadok- od 1700€ 

ii. contouring bokov- od 1200€ 

iii. contouring lýtka- od 800€. 

h. Zväčšenie penisu kyselinou hyalurónovou 

Novinka pre pánov. Zväčšenie penisu je  veľmi žiadaná procedúra, 

bezbolestná , efekt viditeľný hneď. CristalBody (kyselina hyalurónova) má 

podobu gélu, ktorý sa takmer úplne bezbolestnými injekciami vpraví do 

podkožia penisu, čím sa okamžite zväčši jeho objem. V západných 

krajinách sa už niekoľko rokov používa na remodelizaciu a formovanie tela, 

či už ide o lýtka, sedacie partie, prsné svaly alebo dekolt, a v neposlednom 

rade aj intímne partie u žien. 

 Cena od 1200€. 

*Cena závisí od spotreby ml kyseliny hyaluronovej 
 

3. Mezonite Princess aplikácia  

Nechirurgickéj zdvíhanie a omladenie pleti pomocou PDO mezonití Princess LIFT 

Oblasti použitia:- cena  
a. Spevnenie pokožky tváre a tela- x€ 



b. Spevnenie kontúr tváre-x€ 

c. Omladenie pokožky okolo očí- x€ 

d. Vyhladenie drobných a hlbších vrások- x€ 

e. Obnovenie kontúr pier- x€ 

f. Vypnutie pokožky v strednej časti krku- x € 

g. Použitie pod a individuálnych potrieb (ošetrenie svalov, lipolyza, akupunktúra)-x€ 

h. Spevnenie telesných kontúr- x€ 

 

4. Plastická chirurgia  

a. Liposukcia 

Používame modernú techniku vibračnej mikroliposukcie v tumescenčnej 

anestézie (Microaire) 

Lokality liposukcie: a cena  
i. Brucha a boky- 800€ 

ii. Zadoček  reg.glutealis- 700€ 

iii. Stehná reg. Femoris – 800€ 

iv. Kolená – 600€ 

v. Paže , reg. Humeri- 700€ 

vi. Dvojitá brada- 600€ 

vii. Gynekomastia u mužov -800€ 

b. Korektívna chirurgia   

i. chirurgická korekcia natrhnutého ušného lalôčika; 80€ 

ii. chirurgická korekcia vrások horných  mihalníc; 600€. 

iii. chirurgická korekcia poklesu dolných mihalníc; 600€ 

iv. chirurgická korekcia jazvy podľa lokalizácie; od 100€ 

c. L . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


