Zabiegi ciało / Zabiegi modelujące
Endermologia ciała 60 min ( antycellulitowe, wyszczuplające)
Endermologia ciała 45 min
Maximus
Peeling całego ciała
Dermapen
PCA – w połączeniu z mikrodermabrazją
PCA + oxygen trio + mikrodermabrazja
Glikopeel
Kwas pirogromowy ( cera trądzikowa, zaskórniki)
Kwas PRX T-33
Yellow Peel ( złuszcznie)
Maximus
Mikrodermabrazja ( ampułka + algi)
Mikrodermabrazja ( twarz, szyja, dekolt)
Peeling migdałowy
Peeling kwasem glikolowym ( 25% - 35%)
Peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny ( ampułka +maska +masaż twarzy)
TCA - Peeling medyczny ( szyja, dekolt) - złuszcznie
TCA – peeling medyczny ( twarz)
HI FU uda
HI FU brzuch
HI FU policzki
HI FU szyja
HI FU twarz

160 zł
120 zł
300 zł
100 zł
400 zł
250 zł
280 zł
200 zł
170 zł
350 zł
450 zł
300 zł
180 zł
330 zł
130 zł
140 zł
80 zł
180 zł
500 zł
300 zł
850 zł
1500 zł
1000 zł
500 zł
1500 zł

Zabiegi twarz
Cytocare ( nawilżenie, revitalizacja, przeciwzmarszczkowe)
Endermolift ( lifting twarzy)
Dermapen
Dermapen + estgen
Dermapen + estgen + maska
Estgen + sonoforeza + kwas ( naczynia, przeciwzmarszczowo)
DMK zabieg odżywczo - witaminowy
DMK zabieg oczyszczająco - regenerujący
DMK Lifting bez skalpera
DMK zabieg regenerujący
DMK zabieg bankietowy ( napinający skórę,
przeciwstarzeniowy)
DMK zabieg wyciszający z trądzikiem różowatym
PCA – w połączeniu z mikrodermabrazją
PCA + oxygen trio + mikrodermabrazja
PCA zabieg na trądzik różowaty
PCA zabieg przeznaczony dla skóry z łuszczycą
PCA oxygenation + maska ( twarz, szyja)
PCA oxygenation + maska ( twarz, szyja, dekolt)
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500 zł
120 zł
400 zł
500 zł
600 zł
300 zł
180 zł
180 zł
300 zł
180 zł
250 zł
180 zł
250 zł
280 zł
250 zł
160 zł
185 zł
200 zł
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Zabiegi uzupełniające
Depliacja – wosk - bikini brazilijskie
Depilacja –wosk - bikini

100 zł
30

Geneo
Glikopeel
Kwasy B-LIKE
Kwas azjatykowy ( odżywczy, nawilżający, dla odwodnionej
skóry)
Kwas huminowy ( rozszerzone pory)
Kwas pirogromowy ( cera trądzikowa, zaskórniki)
Kwas PRX T-33
Regeneracja skóry kwasem PRX T-33
Peeal Mision kwas + maska +ampułka ( złuszczanie)
Peeal Mision Reti Peel ( złuszczanie, przeciwzmarszczkowo,
przebarwienia)
Yellow Peel ( złuszcznie)
Lift peel ( przeciwzmarszczkowo)

290 zł
200 zł
250 ZŁ
250 zł

KLAPP – expert lifting
KLAPP – x-treme nawilżanie i regeneracja
KLAPP – zabieg z płatem kolagenowym
KLAPP – skin couperose
KLAPP – zabieg dla skóry szarej i zmęczonej
KLAPP – terapia ampułkowa ( 3 ampułki + płat )

170 zł
160 zł
200 zł
170 zł
230 zł
200 zł

Bio renew
BB GLOW
Masaż twarzy ( demakijaż, peeling, krem)
Maximus
Mikrodermabrazja ( ampułka + algi)
Mikrodermabrazja ( twarz, szyja, dekolt)
Mikrodermabrazja ( ampułka + 2 maseczki + algi)

300 zł
300 zł
100 zł
300 zł
180 zł
330 zł
220 zł

Peeling migdałowy
Peeling kwasem glikolowym ( 25% - 35%)
Peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny ( ampułka +maska +masaż twarzy)
TCA - Peeling medyczny ( szyja, dekolt) - złuszcznie
TCA – peeling medyczny ( twarz)
Depilacja – wosk – bikini głębokie
Depilacja – wosk – broda
Depilacja – wosk - brwi
Depilacja – wosk - nogi
Depilacja – wosk – pachy
Depilacja – wosk - przedramiona
Depilacja – wosk – całe ręce
Depilacja – wosk- twarz
Depilacja – wosk - wąsik
Depilacja – wosk – uda lub łydki
MEDIQ Legionowo ul. Piłsudskiego 20

230 zł
170 zł
350 ZŁ
300 ZŁ
180 zł
300 zł
450 zł
250 zł

130 zł
140 zł
80 zł
180 zł
500 zł
300 zł
70
20
20
100 zł
30 zł
30
50 zł
50 zł
20 zł
50 zł
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Laser
Depilacja laserowa – bikini standard
Depilacja laserowa – bikini brazilijskie
Depilacja laserowa - broda
Depilacja laserowa – brzuch
Depilacja laserowa - dłonie
Depilacja laserowa – górna warga
Depilacja laserowa - kark
Depilacja laserowa – klatka piersiowa
Depilacja laserowa - pachy
Depilacja laserowa - plecy
Depilacja laserowa - policzki
Depilacja laserowa - pośladki
Depilacja laserowa - przedramiona
Depilacja laserowa - ramiona
Depilacja laserowa - szyja
Depilacja laserowa - łydki
Depilacja laserowa - uda

200 zł
350 zł
150 zł
250 zł
150 zł
150 zł
350 zł
300 zł
200 zł
400 zł
150 zł
250 zł
200 zł
200 zł
250 zł
200 zł
250 zł

Laser frakcyjny
Laser frakcyjny – likwidacja nietrzymania moczu
Laser frakcyjny – usuwanie blizn
Laser frakcyjny – depilacja twarzy
Laser frakcyjny – likwidacja rozstępów
Laser frakcyjny - likwidacja zmarszczek
Laser frakcyjny – usuwanie naczyń ( uda)
Laser frakcyjny – usunięcie tatuażu

900 zł
300 zł
300 zł
300 zł
500 zł
300 zł
400 zł

Zabiegi kosmetyczne/ upiekszające
Założenie rzęs 1:1
Uzupełnienie rzęs 1:1
Założenie rzęs 2:1
Uzupełnienie rzęs 2 : 1
Założenie rzęs – full volume
Uzupełnienie rzęs – full volume
Laminowanie rzęs
Zdjęcie rzęs
Henna rzęs
Henna rzęs + brwi z regulacją
Henna brwi + regulacja
Henna brwi + regulacja (BH BROW)
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140 zł
100 zł
200
150
250 zł
170 zł
185 zł
60 zł
20 zł
50 zł
30 zł
50 zł
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Podologia
Elektrokoagulacja na brodawki
Klamra Fraser
Klamra Tytanowa
Korekcja wrastającego paznokcia z założeniem tamponady
Rekonstrukcja płytki paznokciowej
Rekonstrukcja płytki paznokciowej zmienionego chorobowo
Usuwanie modzeli
Usuwanie odcisków
Rozpadliny – pękające pięty
Odciążenie po zabiegu usuwania odcisków
Obcięcie i oszłifowanie paznokci
Obcięcie i oszłifowanie paznokci zmienionych chorobowo
Opatrunek z preparatem leczniczym
Tamponada
Pedicure bez malowania
Pedicure klasyczny
Pedicure hybrydowy
Podstawowy zabieg podologiczny
Podstawowy zabieg podologiczny + hybryda

Od 40 zł do 80 zł
150 zł
150 zł
50 zł – 80 zł
40 zł
50 zł – 100 zł
30 zł-50 zł
40 zł – 80 zł
100 zł
50 zł
30 zł
50 zł
50 zł
Od 30 zł
80 zł
90 zł
100 zł
100 zł
150 zł

Medycyna estetyczna
Botox – jedna okolica
Botox – 2 okolice
Botox – 3 okolice
Botoc – leczenie nadpotliwości ( dłonie, stopy, pachy)
Kwas hialuronowy – usta
Kwas hialuronowy – bruzdy nosowo- wargowe
Dolina łez
Kurze łapki
Lwia zmarszczka
Twarz wolumetria 9 wypełnianie obwodu)
Osocze bogatopłytkowe – skóra głowy
Osocze bogatopłytkowe - twarz
Osocze bogatopłytkowe – twarz + szyja
Osocze bogatopłytkowe + Electri 5,5%
Ostrzyknięcie blizny
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Od 400 zł
Od 700 zł
Od 1000 zł
Od 1300 zł
Od 1000 zł
Od 1200 zł

1500 zł
1500 zł
2000 zł
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Manicure/pedicure
Manicure męski
Manicure klasyczny
Pedicure klasyczny
Manicure hybrydowe
Pedicure hybrydowe
Pedicure bez malowania
Hybryda - komplet
Żel + hybryda
Uzupełnienie żel + hybryda
Usunięcie hybrydy
Naprawa paznokcia
Parafina dłonie

40 zł
50 zł
90 zł
70 zł
100 zł
80 zł
160 zł
130 zł
110 zł
20 zł
10 zł
40 zł

Karboksyterapia
Karboksyterapia – blizny ( twarz , ciało)
Karboksyterapia – brzuch
Karboksyterapia – dekolt ( revitalizacja,
przeciwzmarszczkowy)
Karboksyterapia – dłonie ( revitalizacja,
przeciwzmarszczkowy)
Karboksyterapia – głowa 9 wypadanie włosów , revitalizacja)
Karboksyterapia – oczy ( przeciwzmarszczowo)
Karboksyterapia - podbrudek
Karboksyterapia - posladki
Karboksyterapia - ramiona
Karboksyterapia - szyja
Karboksyterapia - twarz
Karboksyterapia – uda ( wyszczuplająco, antycelulitowo)
Karboksyterapia - łydki
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300 zł
100 zł
200 zł
150 zł
150 zł
150 zł
150 zł
150 zł
150 zł
120 zł
200 zł
200 zł
200 zł
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