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FILOZOFIA I INFORMACJE OGÓLNE 
BEJDA MEDICAL jest polską firmą medyczną ze 100% polskim kapitałem, której główną misją  

i celem jest opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych terapii, integrujących najnowsze 

technologie i odkrycia medyczne we współpracy z polskimi oraz światowymi placówkami naukowymi. 

 

Centrum Dermatologii, Laseroterapii i Medycyny Estetycznej powstało w 2014 roku,  

jako flagowy projekt BEJDA MEDICAL.  

 

Centrum oferuje najwyższy poziom usług medycznych z zakresu szeroko pojętej dermatologii, 

ambulatoryjnej chirurgii plastycznej, laseroterapii, medycyny estetycznej i kosmetologii  

w oparciu o najlepsze technologie laserowe i inteligentne kosmoceutyki. Naszym priorytetem jest 

kompleksowa diagnoza i terapia pacjentów z zastosowaniem przełomowych procedur  

oraz innowacyjnych urządzeń medycznych. 

 

W zakresie działań medycznych współpracujemy z Wydziałem Fizyki Politechniki Łódzkiej  

oraz Oddziałem Klinicznym Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z Odcinkiem  

dla Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi. 

 

 

 

1. Stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i dobro pacjenta, wykwalifikowana kadra lekarzy  

i kosmetologów BEJDA MEDICAL przedstawi wszystkie możliwe warianty terapii.  

W zależności od problemu i potrzeb dobierzemy najefektywniejszy program  

z uwzględnieniem terapii łączących różne rodzaje zabiegów. 

2. Pacjent w celu finansowania usługi może skorzystać z systemu ratalnego MediRaty. Szczegółowe 

informacje na Recepcji Centrum. 
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3. Wszystkie podane ceny są minimalnymi cenami brutto za jeden zabieg. Ilość zabiegów oraz 

ostateczna cena ustalana jest na podstawie takich czynników jak: 

3.1. dokładna powierzchnia obszaru, 

3.2. ilość i zaawansowanie zmian poddawanych zabiegowi, 

3.3. ilość zużytych materiałów (w przypadku zabiegów estetycznych – kwas hialuronowy, toksyna 

botulinowa itp.).  

4. Jeśli wymagane, znieczulenie maściami, kremami, żelami bądź iniekcyjnymi środkami  

do znieczulenia miejscowego jest wliczone w cenę zabiegu. 

5. Jeśli podczas wizyty u lekarza przeprowadzana jest konsultacja przed-zabiegowa oraz 

wykonywany jest zabieg, pacjent nie płaci za konsultację – jedynie za zabieg. Jeśli zabieg został 

umówiony na inny termin (z dowolnej przyczyny), pacjent płaci za konsultację, a cena zabiegu 

podczas kolejnej wizyty zostanie pomniejszona o kwotę w wysokości 50% wartości konsultacji. 

6. W przypadku części ciała występujących w parach (np. policzki, dłonie, uda itd.), podana cena 

dotyczy pary. 

7. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

8. Cennik w wersji papierowej jest dostępny na recepcji w Centrum BEJDA MEDICAL. 

 

 

DEFINICJE I REGULACJE  
1. Konsultacja to zastosowanie wiedzy i doświadczenia specjalisty z danej dziedziny  

w indywidualnym i konkretnym przypadku danego pacjenta. 

2. Konsultacje dzielą się na konsultacje lekarskie oraz konsultacje kosmetologiczne. 

3. Konsultacje lekarskie dzielą się według specjalizacji. 

4. Pierwsza wizyta pacjenta w Centrum jest zawsze konsultacją. 

5. Konsultacja lekarska jest płatna według ustalonych stawek; konsultacja związana 

bezpośrednio z zabiegiem i udzielana bezpośrednio przed lub po zabiegu jest wliczona  

w cenę zabiegu. 

6. Konsultacja kosmetologiczna jest bezpłatna. 

7. Zabiegi lekarskie oraz kosmetologiczne, którym pacjent ma być poddany w Centrum  

po raz pierwszy, zawsze są poprzedzone konsultacją. 

8. Kolejne zabiegi tego samego typu, jeśli nie pojawiły się nowe przeciwwskazania, mogą być 

wykonywane bez konsultacji. 
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9. Konsultacje według specjalizacji, badania specjalistyczne oraz zabiegi są rozliczane 

niezależnie od siebie; wyjątek stanowi sytuacja z punktu 5. 

10. W gabinecie mogą naraz przebywać maksymalnie dwie osoby - pacjent i jego opiekun. 

11. Prosimy o zachowanie względnej ciszy w Centrum. 

12. Prosimy o niespożywanie posiłków. 

13. Prosimy o zachowanie czystości. 

14. Kompleksowe informacje o zabiegach są dostępne na stronie internetowej BEJDA MEDICAL 

oraz są udzielane osobiście, telefonicznie oraz drogą e-mail’ową przez kadrę na recepcji. 

Zalecamy zapoznanie się ze wskazaniami oraz przeciwskazaniami do wykonania konkretnych 

zabiegów przed umówieniem wizyty.  

 

 

 

 

CENNIK KONSULTACJI I ZABIEGÓW 

 

1. KONSULTACJE LEKARSKIE 

 

 

Konsultacja Cena 

Konsultacja lekarska - dermatologia 200 zł 

Konsultacja lekarska – chirurgia plastyczna 200 zł 

Konsultacja profesorska – chirurgia plastyczna 280 zł 
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2. BADANIA LEKARSKIE 

 

 

Dermatoskopia Cena*  

1-3 1-5 zmian 200 zł 

Każda kolejna zmiana do 10 zmian 50 zł 30 zł 

Każda kolejna zmiana powyżej 10 zmian 30 zł 

 

 

3. BADANIA GENETYCZNE 

PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 1 – str. 52 

 

4. BADANIA LABORATORYJNE  

PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 2 – str. 58 

 

 

5. DERMATOCHIRURGIA 

5.1. ELEKTROCHIRURGIA, KRIOCHIRURGIA I CHIRURGIA LASEROWA 

 

 

 

 

BECHTOLD ELTRON 120 / BRYMILL CRY-AC®-3 B-800 / ASCLEPION MULTIPULSE CO2 / 

ASCLEPION QUADROSTAR PRO YELLOW 

 

PRZECIWWSKAZANIA  

ASCLEPION MULTIPULSE CO2 / ASCLEPION QUADROSTARPRO YELLOW (chirurgia laserowa) 

 ciąża, karmienie piersią, 
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 zmiany nowotworowe, 

 zaburzenia krzepnięcia (względne), 

 zaburzenia czucia (względne), 

 zaburzenia krążenia (względne), 

 wrażliwość na światło, 

 świeża opalenizna / korzystanie z solarium (należy zaprzestać użytkowania na miesiąc  

przed serią), 

 używanie / przyjmowanie preparatów światłouczulajacych np. z retinolem, wit. C, kwasami AHA, 

BHA, z dziurawcem, nagietkiem, tetracykliny (należy odstawić na miesiąc przed serią), retinoidy 

(należy odstawić na co najmniej 3 miesiące przed serią), 

 epilepsja, 

 skłonność do bliznowacenia, 

 wcześniejsze głębokie zabiegi złuszczające (w przeciągu ostatniego miesiąca), 

 implanty, wypełniacze oraz nici w okolicy obszaru zabiegowego; nici medyczne wchłanialne  

do 6 miesięcy po zabiegu, nici medyczne niewchłanialne – przeciwwskazanie bezwzględne, 

 infekcje bakteryjne / grzybicze / wirusowe. 

 

BECHTOLD ELTRON 120 (elektrochirurgia) 

 wszczepiony rozrusznik serca, 

 ciąża i karmienie piersią 

 zmiany nowotworowe, 

 zaburzenia krzepnięcia (względne), 

 zaburzenia czucia (względne), 

 zaburzenia krążenia (względne), 

 wrażliwość na światło, 

 świeża opalenizna / korzystanie z solarium (należy zaprzestać użytkowania na miesiąc  

przed serią), 

 używanie / przyjmowanie preparatów światłouczulajacych np. z retinolem, wit. C, kwasami AHA, 

BHA, z dziurawcem, nagietkiem, tetracykliny (odstawić na miesiąc przed serią), retinoidy 

(odstawić na co najmniej 3 miesiące przed serią), 

 epilepsja, 

 skłonność do bliznowacenia, 

 wcześniejsze głębokie zabiegi złuszczające (w przeciągu ostatniego miesiąca), 
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 implanty, wypełniacze oraz nici w okolicy obszaru zabiegowego, 

 infekcje bakteryjne / grzybicze / wirusowe. 

 

BRYMILL CRY-AC®-3 B-800 (kriochirurgia) 

 nietolerancja zimna, 

 wyniszczenie i wychłodzenie organizmu, 

 brak, bądź zaburzenia czucia, 

 choroba Raynauda i inne zaburzenia naczyniowe, 

 alergia na zimno, 

 miejscowe zaburzenia ukrwienia. 

 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. Zabiegi przeprowadzane są w bezpłatnym znieczuleniu miejscowym. 

 

Obszar Cena* 

1-3 zmian 250 zł 

Każda kolejna zmiana do 10 zmian 70 zł 50 zł 

Każda kolejna zmiana powyżej 10 zmian 50 zł 

 

 

6. AMBULATORYJNA CHIRURGIA PLASTYCZNA 

 

Na podstawie umowy między podmiotami leczniczymi, pacjenci prof. Antoszewskiego, 

zakwalifikowani na operację plastyczną na podstawie konsultacji w BEJDA MEDICAL mogą zostać 

kierowani komercyjnie na Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej  

i Estetycznej z Odcinkiem dla Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Cennik usług szpitala stanowi Załącznik nr 3 – str. 66. 

ZABIEGI PRZEPROWADZANE W BEJDA MEDICAL: 

Zabieg Cena 

Zszycie płatka jednego ucha 550 zł 
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Zszycie płatków obojga uszu 800 zł 

Zszycie jednego skrzydła nosa 650 zł 

Zszycie dwóch skrzydeł nosa 1 000 zł 

Wycięcie blizny do 3 cm 750 zł 

Wycięcie blizny 3-6 cm 1 300 zł 

Wycięcie blizny 6-10 cm 2 800 zł 

Wycięcie zmiany (razem z badaniem 

histopatologicznym) 

 Od 350 zł - 1000 zł + koszt badania 

histopatologicznego (patrz: Załącznik nr 2 do 

Cennika) 

 

 

7. LASEROTERAPIA 

 

 

PRZECIWWSKAZANIA DO LASEROTERAPII: 

 ciąża, karmienie piersią, 

 zmiany nowotworowe, 

 zaburzenia krzepnięcia (względne), 

 zaburzenia czucia (względne), 

 zaburzenia krążenia (względne), 

 wrażliwość na światło, 

 świeża opalenizna / korzystanie z solarium (należy zaprzestać użytkowania na miesiąc  

przed serią), 

 używanie / przyjmowanie preparatów światłouczulajacych np. z retinolem, wit. C, kwasami AHA, 

BHA, z dziurawcem, nagietkiem, tetracykliny (należy odstawić na miesiąc przed serią), retinoidy 

(należy odstawić na co najmniej 3 miesiące przed serią), 

 epilepsja, 

 skłonność do bliznowacenia, 

 wcześniejsze głębokie zabiegi złuszczające (w przeciągu ostatniego miesiąca), 

 implanty, wypełniacze oraz nici w okolicy obszaru zabiegowego; nici medyczne wchłanialne  

do 6 miesięcy po zabiegu, nici medyczne niewchłanialne – przeciwwskazanie bezwzględne, 

 infekcje bakteryjne / grzybicze / wirusowe. 
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7.1. LECZENIE BLIZN I ROZSTĘPÓW  

ASCLEPION MULTIPULSE CO2 FRACTIONAL SCANNER 

1. Zabieg wykonuje lekarz. 

2. Ceny zabiegów zależą od powierzchni obszaru zabiegowego oraz trudności zabiegu. Przykład: 

zabieg na nosie jest trudniejszy w wykonaniu od zabiegu na brodzie, zabieg  

na twarzy jest trudniejszy od zabiegu na szyi, czy dekolcie. 

3. Cena jednego zabiegu wynosi minimum 450 zł 400 zł, bez względu na wielkość obszaru. 

4. Cena zawiera również znieczulenie i pozabiegową poradę lekarza.  

5. Wielkość obszaru zabiegowego określa prostokąt oparty na punktach położonych  

co najmniej 0,5 cm od punktów skrajnych blizny (stanowi to margines potrzebny  

do ujednolicenia powierzchni blizny i zdrowej skóry).  

6. Za kwotę minimalną można wykonać zabieg na powierzchni do 45 cm2 50 cm2. 

7. Niektóre obszary, z powodu wielkości, dla dobra pacjenta, mogą wymagać rozłożenia czasowego 

na dwie lub więcej sesji. W takim przypadku pacjent płaci za całość zabiegu  

po pierwszej sesji i jest umawiany na kolejną. 

8. UWAGA. Pojedynczy zabieg nie wystarcza do osiągnięcia pełnego efektu terapeutycznego. 

Potrzebna jest seria. 

9. Ilość potrzebnych zabiegów w serii determinowana jest przez czynniki po stronie pacjenta. 

10. Minimalny odstęp czasowy między zabiegami to 3 tygodnie.  

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Blizny konkretne* 

(*zmiany, które można wyodrębnić) 

10 zł 8 zł / cm2 obszaru zabiegowego (patrz 

punkt 3.) 

Twarz  od 400 zł 

Ciało  od 400 zł 
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7.2. USUWANIE PRZEBARWIEŃ 

ASCLEPION TATTOOSTAR RUBY 

1. Zabieg wykonuje lekarz. 

2. Cena jednego zabiegu wynosi minimum 400 zł 300 zł, bez względu na wielkość obszaru. 

3. Za kwotę minimalną można wykonać zabieg na powierzchni do 75 cm2. 

4. Cena zawiera również znieczulenie i pozabiegową poradę lekarza.  

5. Wielkość obszaru zabiegowego określa prostokąt oparty na punktach skrajnych zmiany 

pigmentowej. 

6. UWAGA. Pojedynczy zabieg nie usunie zmiany pigmentowej. Potrzebna jest seria. 

7. Ilość potrzebnych zabiegów w serii determinowana jest przez czynniki po stronie pacjenta. 

8. Minimalny odstęp czasowy między zabiegami to 3 tygodnie. 

9. UWAGA. Promieniowanie UV (słońce, solarium) niweluje efekty zabiegowe. Zalecane wysokie 

filtry UV przez cały rok. 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

1 cm2 4 zł (patrz punkt 1.) 

 
 
 

7.3. USUWANIE TATUAŻY  

ASCLEPION TATTOOSTAR RUBY 

1. Zabieg wykonuje kosmetolog. 

2. Cena jednego zabiegu wynosi minimum 400 zł, bez względu na wielkość obszaru. 

3. Za kwotę minimalną można wykonać zabieg na powierzchni do 100cm2. 

4. Cena zawiera znieczulenie.  

5. Wielkość obszaru zabiegowego określa prostokąt oparty na punktach skrajnych tatuażu. 

6. UWAGA. Pojedynczy zabieg nie usunie tatuażu. Potrzebna jest seria. 
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7. Ilość potrzebnych zabiegów w serii determinowana jest przez czynniki po stronie pacjenta. 

8. Minimalny odstęp czasowy między zabiegami to 3 tygodnie. 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

1cm2 4 zł (patrz punkt 1.) 

 

 

7.4. USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO 

ASCLEPION TATTOOSTAR RUBY 

1. Zabieg na brwiach i ustach wykonuje kosmetolog. 

2. Zabieg na powiekach (kreski) wykonuje lekarz w znieczuleniu miejscowym gałek ocznych z 

zaślepkami ochronnymi pod powiekami. 

3. Cena zawiera znieczulenie.  

4. UWAGA. Podczas usuwania barwnika z brwi pacjent straci tymczasowo owłosienie w tej okolicy. 

5. UWAGA. Pojedynczy zabieg nie usunie makijażu permanentnego. Potrzebna jest seria. 

6. Ilość potrzebnych zabiegów w serii determinowana jest przez czynniki, będące po stronie 

pacjenta. 

7. Minimalny odstęp czasowy między zabiegami to 3 tygodnie. 

8. UWAGA. Promieniowanie UV (słońce, solarium) może skutkować przebarwieniami. Zalecane 

wysokie filtry UV przez cały rok. 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 
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Obszar Cena 

Makijaż permanentny – brwi  od 250 zł 

Makijaż permanentny – usta  od 250 zł 

Makijaż permanentny – kreski (zabieg lekarski) od 300 zł 

 
 
 

7.5. PRECYZYJNE ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH 

ASCLEPION QUADROSTARPRO YELLOW 

1. Zabieg wykonuje lekarz. 

2. Naczynia krwionośne mogą ulec zamknięciu już przy pierwszym zabiegu, ale w większości 

przypadków zabieg należy powtórzyć. 

3. Duże skupienie naczyń krwionośnych może wymagać większej ilości zabiegów, podczas których 

zamykane są tylko niektóre. Ogranicza to ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych.  

4. Ostateczny efekt zabiegu można ocenić dopiero po miesiącu. 

5. Naczynia krwionośne w okolicach nosa są najbardziej „oporne” na działanie lasera i mają 

tendencję do „powracania”. W okolicach nosa najszybciej też tworzą się nowe widoczne naczynia 

krwionośnie. Zabiegi na tę okolicę, w celu uzyskania zadowalającego efektu, mogą wymagać 

kilkukrotnego powtórzenia. 

6. Czynnikami, które niwelują efekty zabiegu są: 

6.1. Spożywanie alkoholu oraz substancji i leków rozszerzających naczynia krwionośne. 

6.2. Rozgrzewanie skóry poddanej zabiegowi – gorące kąpiele, sauna, opalanie się, kosmetyki i 

substancje stosowane miejscowo o takim efekcie. 

6.3. Wysiłek fizyczny, nagłe zmiany pozycji ciała (np. gwałtowne schylanie się w przypadku 

zabiegu w okolicach twarzy). 

6.4. Ostre potrawy. 

6.5. Duże różnice temperatur. 

7. UWAGA. Osoby z genetycznymi predyspozycjami do „skóry naczyniowej” mogą wymagać 

większej ilości zabiegów do osiągnięcia pożądanego efektu. Efekty są trwałe, ale w związku  

z bardzo szybkim tworzeniem się nowych defektów estetycznych takie osoby powinny 

wprowadzić zabiegi laserowe na listę cyklicznych zabiegów i konsultacji medycznych.  
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UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

1-3 1-6 pojedynczych naczynek 300 zł 

Każde kolejne naczynko do 10 naczynek 90 zł 40 zł 

Każde kolejne naczynko powyżej 10 naczynek 70 zł 30 zł 

 

 

7.6. OBSZAROWE ZAMYKANIE ROZSZERZONYCH NACZYŃ 

KRWIONOŚNYCH I NACZYNIAKÓW ORAZ LECZENIE RUMIENIA  

– LASEROTERAPIA I TERAPIA INTENSYWNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA 

ASCLEPION QUADROSTARPRO YELLOW FRACTIONAL SCANNER / ASCLEPION 

APL INTENSE PULSED LIGHT YELLOW FILTER 

1. Zabieg wykonuje lekarz lub kosmetolog (zabiegi wspomagające). 

2. Zabieg dotyczy obszarów z naczyniami krwionośnymi, które są zbyt małe, aby można  

je było skutecznie zamknąć techniką precyzyjną oraz rumienia (charakterystycznego dla np. 

trądziku różowatego). 

3. Zabiegi wykonuje się w serii. Pojedynczy zabieg, ze względu na specyfikę problemu (dużo małych, 

położonych bardzo blisko siebie naczyń krwionośnych) nie da efektu terapeutycznego. 

4. Leczenie skutków zaniedbanego trądziku różowatego oraz rozległych lub głębokich naczyniaków 

jest procesem trudnym i długotrwałym – wielomiesięcznym. Przyspieszenie leczenia jest fizycznie 

niemożliwe. 

5. Cena jednego zabiegu wynosi minimum 300zł, bez względu na wielkość obszaru. 

6. Za kwotę minimalną można wykonać zabieg na powierzchni do 75 cm2. 

7. Zabiegów nie wykonuje się w znieczuleniu. 

8. Czynnikami, które niwelują efekty zabiegu są: 

9. Spożywanie alkoholu oraz substancji i leków rozszerzających naczynia krwionośne. 

10. Rozgrzewanie skóry poddanej zabiegowi – gorące kąpiele, sauna, opalanie się, kosmetyki  

i substancje stosowane miejscowo o takim efekcie. 
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11. Wysiłek fizyczny, nagłe zmiany pozycji ciała (np. gwałtowne schylanie się w przypadku zabiegu w 

okolicach twarzy). 

12. Ostre potrawy. 

13. Duże różnice temperatur. 

14. UWAGA. Osoby z genetycznymi predyspozycjami do „skóry naczyniowej” mogą wymagać 

większej ilości zabiegów do osiągnięcia pożądanego efektu. Efekty są trwałe, ale w związku  

z bardzo szybkim tworzeniem się nowych defektów estetycznych takie osoby powinny 

wprowadzić zabiegi laserowe na listę cyklicznych zabiegów i konsultacji medycznych. 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Twarz od 300 zł 

Ciało od 300 zł 

 

 

7.7. TRWAŁE USUWANIE OWŁOSIENIA - EPILACJA LASEREM DIODOWYM  

/ INTENSYWNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA 

ASCLEPION MEDIOSTAR NEXT / ASCLEPION APL INTENSE PULSED LIGHT 

RED/YELLOW FILTER 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii. 

3. Ilość potrzebnych zabiegów determinowana jest fazami wzrostu włosa oraz indywidualnymi 

cechami osobniczymi pacjenta. 

4. Zalecane badania hormonalne, by wykluczyć czynniki niwelujące efekty terapii. 
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UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Twarz  od 150 zł 

Ciało od 200 zł 

 

 

7.8. FOTOODMŁADZANIE LASEREM DIODOWYM, INTENSYWNYM 

ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA, LASEREM ŻÓŁTYM LUB LASEREM CO2 

ASCLEPION MEDIOSTAR NEXT / ASCLEPION APL INTENSE PULSED LIGHT / 

ASCLEPION QUADROSTARPRO YELLOW FRACTIONAL SCANNER / ASCLEPION 

MULTIPULSE CO2 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii trzech. 

3. Minimalny odstęp czasowy między zabiegami to 3 tygodnie. 

4. Zabieg komplementarny – mezoterapia kwasem hialuronowym, koktajlami lub osoczem 

bogatopłytkowym (zabiegi lekarskie). 

5. Efektem ubocznym zabiegów, z wyłączeniem zabiegu laserem rubinowym, jest trwałe usunięcie 

owłosienia. Nie zaleca się fotoodmładzania okolic wzrostu brody męskiej. 

6. Laser diodowy działa w najgłębiej położonych strukturach skóry. Zalecany do intensywnej 

przebudowy kolagenowo-elastynowej. 

7. Intensywne źródło światła, w zależności od użytej końcówki zabiegowej, działa  

w strukturach głębokich i średnio-głębokich. Zabieg mniej intensywny od fotoodmładzania 

laserem diodowym. 

8. Laser żółty działa w strukturach średnio-głębokich. Efektem ubocznym może być zamknięcie 

płytkich, drobnych naczyń krwionośnych. 

9. Zabieg laserem CO2 działa na powierzchnię skóry – efektem jest peeling i obkurczenie ujść 

mieszków włosowych. 
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UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Twarz od 200 zł 

Ciało od 200 zł 

 

 

 

8. MEDYCYNA ESTETYCZNA 

8.1. MEZOTERAPIA OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM 

 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii trzech. 

3. Minimalny odstęp czasowy między zabiegami to 3 tygodnie. 

PRZECIWWSKAZANIA 

 ciąża, karmienie piersią, 

 zmiany nowotworowe, 

 zaburzenia krzepnięcia (względne), 

 zaburzenia czucia (względne), 

 zaburzenia krążenia (względne), 

 epilepsja, 

 skłonność do bliznowacenia, 

 wcześniejsze głębokie zabiegi złuszczające (w przeciągu ostatniego miesiąca), 

 implanty, wypełniacze oraz nici w okolicy obszaru zabiegowego; nici medyczne wchłanialne  

do 6 miesięcy po zabiegu, nici medyczne niewchłanialne – przeciwwskazanie bezwzględne, 

 infekcje bakteryjne / grzybicze / wirusowe. 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 
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Obszar Cena  

Twarz od 1 000 zł 

Ciało od 1 000 zł 

 

 

8.2. TOKSYNA BOTULINOWA (BOTOX®) 

- USUWANIE ZMARSZCZEK

 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. W ciągu 0,5-1 godz. od zabiegu należy ćwiczyć mięśnie mimiczne w miejscach wkłucia. 

3. Należy unikać masażu w miejscach wstrzyknięć, 

4. W ciągu 4 godz. po zabiegu nie wolno pochylać głowy do dołu (np. przy zawiązywaniu butów, 

czy też podczas snu), 

5. W miarę możliwości należy unikać spożycia alkoholu i palenia tytoniu przez 24h  

po zabiegu (słabsze działanie toksyny botulinowej), 

6. Należy unikać różnicy ciśnień (latanie samolotem, nurkowanie) przez 24h po zabiegu. 

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta 

Eatona), 

 nadwrażliwość na składniki preparatu (albuminy ludzkie), 

 stosowanie następujących leków lub okres do 1 tygodnia od ich odstawienia: 

o aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna, amikacyna, kanamycyna itp.), 

o aminochinolony (chlorochina, hydroksychlorochina), 

o D-penicylamina (Cuprenil), 

o cyklosporyna, 

o tubokuraryna, pankuronium, galamina, 

o sukcynylocholina, 

o linkomycyna, tetracyklina, polimyksyna, 

 aktywne infekcje bakteryjne i wirusowe, 

 choroby nowotworowe, 
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 choroby pęcherzowe skóry, 

 ciąża i okres karmienia piersią, 

 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 

 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 zakażenia grzybicze. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Twarz od 300 zł 

 

 

8.3. TOKSYNA BOTULINOWA (BOTOX®)  

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI

 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. 
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PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta 

Eatona), 

 nadwrażliwość na składniki preparatu (albuminy ludzkie), 

 stosowanie następujących leków lub okres do 1 tygodnia od ich odstawienia: 

o aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna, amikacyna, kanamycyna itp.), 

o aminochinolony (chlorochina, hydroksychlorochina), 

o D-penicylamina (Cuprenil), 

o cyklosporyna, 

o tubokuraryna, pankuronium, galamina, 

o sukcynylocholina, 

o linkomycyna, tetracyklina, polimyksyna, 

 aktywne infekcje bakteryjne i wirusowe, 

 choroby nowotworowe, 

 choroby pęcherzowe skóry, 

 ciąża i okres karmienia piersią, 

 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 

 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 zakażenia grzybicze. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 
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Obszar Cena  

Pachy 1 800 zł 1 600 zł 

Dłonie 1 800 zł 1 600 zł 

Stopy 1 800 zł 1 600 zł 

 

8.4. TOKSYNA BOTULINOWA (BOTOX®)  

KOREKTA „UŚMIECHU DZIĄSŁOWEGO” 

 

7. Zabiegi wykonuje lekarz. 

8. W ciągu 0,5-1 godz. od zabiegu należy ćwiczyć mięśnie mimiczne w miejscach wkłucia. 

9. Należy unikać masażu w miejscach wstrzyknięć, 

10. W ciągu 4 godz. po zabiegu nie wolno pochylać głowy do dołu (np. przy zawiązywaniu butów, 

czy też podczas snu), 

11. W miarę możliwości należy unikać spożycia alkoholu i palenia tytoniu przez 24h  

po zabiegu (słabsze działanie toksyny botulinowej), 

12. Należy unikać różnicy ciśnień (latanie samolotem, nurkowanie) przez 24h po zabiegu. 

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta 

Eatona), 

 nadwrażliwość na składniki preparatu (albuminy ludzkie), 

 stosowanie następujących leków lub okres do 1 tygodnia od ich odstawienia: 

o aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna, amikacyna, kanamycyna itp.), 

o aminochinolony (chlorochina, hydroksychlorochina), 

o D-penicylamina (Cuprenil), 

o cyklosporyna, 

o tubokuraryna, pankuronium, galamina, 

o sukcynylocholina, 

o linkomycyna, tetracyklina, polimyksyna, 

 aktywne infekcje bakteryjne i wirusowe, 

 choroby nowotworowe, 
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 choroby pęcherzowe skóry, 

 ciąża i okres karmienia piersią, 

 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 

 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 zakażenia grzybicze. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Zabieg Cena  

Korekta uśmiechu dziąsłowego od 350 zł 

 

 

8.5. TOKSYNA BOTULINOWA (BOTOX®)  

- LECZENIE MIGREN 

 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. Należy unikać masażu w miejscach wstrzyknięć, 

3. W ciągu 4 godz. po zabiegu nie wolno pochylać głowy do dołu (np. przy zawiązywaniu butów, 

czy też podczas snu), 
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4. W miarę możliwości należy unikać spożycia alkoholu i palenia tytoniu przez 24h  

po zabiegu (słabsze działanie toksyny botulinowej), 

5. Należy unikać różnicy ciśnień (latanie samolotem, nurkowanie) przez 24h po zabiegu. 

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta 

Eatona), 

 nadwrażliwość na składniki preparatu (albuminy ludzkie), 

 stosowanie następujących leków lub okres do 1 tygodnia od ich odstawienia: 

o aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna, amikacyna, kanamycyna itp.), 

o aminochinolony (chlorochina, hydroksychlorochina), 

o D-penicylamina (Cuprenil), 

o cyklosporyna, 

o tubokuraryna, pankuronium, galamina, 

o sukcynylocholina, 

o linkomycyna, tetracyklina, polimyksyna, 

 aktywne infekcje bakteryjne i wirusowe, 

 choroby nowotworowe, 

 choroby pęcherzowe skóry, 

 ciąża i okres karmienia piersią, 

 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 

 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 zakażenia grzybicze. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 
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UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Zabieg Cena  

Leczenie migren 1 600 zł 

 

 

8.6. TOKSYNA BOTULINOWA (BOTOX®)  

- LECZENIE BRUKSIZMU (ZGRZYTANIA ZĘBAMI) 

 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. Należy unikać masażu w miejscach wstrzyknięć, 

3. W ciągu 4 godz. po zabiegu nie wolno pochylać głowy do dołu (np. przy zawiązywaniu butów, 

czy też podczas snu), 

4. W miarę możliwości należy unikać spożycia alkoholu i palenia tytoniu przez 24h  

po zabiegu (słabsze działanie toksyny botulinowej), 

5. Należy unikać różnicy ciśnień (latanie samolotem, nurkowanie) przez 24h po zabiegu. 

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta 

Eatona), 

 nadwrażliwość na składniki preparatu (albuminy ludzkie), 

 stosowanie następujących leków lub okres do 1 tygodnia od ich odstawienia: 

o aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna, amikacyna, kanamycyna itp.), 

o aminochinolony (chlorochina, hydroksychlorochina), 

o D-penicylamina (Cuprenil), 

o cyklosporyna, 

o tubokuraryna, pankuronium, galamina, 

o sukcynylocholina, 

o linkomycyna, tetracyklina, polimyksyna, 
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 aktywne infekcje bakteryjne i wirusowe, 

 choroby nowotworowe, 

 choroby pęcherzowe skóry, 

 ciąża i okres karmienia piersią, 

 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 

 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 zakażenia grzybicze. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Zabieg Cena  

Leczenie bruksizmu (zgrzytania zębami) od 1 000 zł 

 

 

8.7. KWAS HIALURONOWY  

USUWANIE ZMARSZCZEK I MODELOWANIE 

JUVEDERM / TEOSYAL 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. 
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PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 choroby nowotworowe, 

 choroby pęcherzowe skóry, 

 ciąża i okres karmienia piersią, 

 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 

 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 skłonność do bliznowacenia, 

 infekcje bakteryjne/wirusowe/grzybicze, 

 choroby ogólnoustrojowe, 

 kolagenozy. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Dolina łez (Teosyal Redensity II) 1 000 zł 

Twarz od 800 zł 

Ciało od 800 zł 
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Najczęściej zabieg wykonuje się na następujących obszarach: 

 Dolina łez (Teosyal Redensity II), 

 Kości policzkowe – wolumetria, 

 Fałdy nosowo-wargowe, 

 Korekta kształtu nosa, 

 „Zmarszczki palacza”, 

 Linie marionetki, 

 Żuchwa – wolumetria, 

 Broda – wolumetria, 

 Usta – modelowanie, 

 Płatki uszu - regeneracja , 

 Szyja, 

 Dłonie, 

 Wypełnianie blizn. 

 

 

8.8. MEZOTERAPIA INIEKCYJNA 

CYTOCARE / DERMAHEAL  

 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. 

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 choroby nowotworowe, 

 choroby pęcherzowe skóry, 

 ciąża i okres karmienia piersią, 

 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 
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 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 skłonność do bliznowacenia, 

 infekcje bakteryjne/wirusowe/grzybicze, 

 choroby ogólnoustrojowe, 

 kolagenozy. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Twarz od 400 zł 

Ciało od 450 zł 

Rozstępy 400 zł/każda rozpoczęta ampułka 

 

 

8.9. MEZOTERAPIA INIEKCYJNA 

NEAUVIA ORGANIC/JUVEDERM 

 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. 

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 choroby nowotworowe, 

 choroby pęcherzowe skóry, 
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 ciąża i okres karmienia piersią, 

 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 

 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 skłonność do bliznowacenia, 

 infekcje bakteryjne/wirusowe/grzybicze, 

 choroby ogólnoustrojowe, 

 kolagenozy. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Nazwa preparatu  Cena 

Neauvia Organic Hydro Deluxe  od 450 zł  

Juvederm Hydrate 700 zł (~1 ml) 

 

 

8.10. SKIN BOOSTER’Y  

 

 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. 
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PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 choroby nowotworowe, 

 choroby pęcherzowe skóry, 

 ciąża i okres karmienia piersią, 

 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 

 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 skłonność do bliznowacenia, 

 infekcje bakteryjne/wirusowe/grzybicze, 

 choroby ogólnoustrojowe, 

 kolagenozy. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Nazwa preparatu  Cena 

Juvederm Volite  1200 zł (~1 ml) 
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8.11. PEPTYDOWA TERAPIA WŁOSÓW  

 

 

1. Zabiegi wykonuje lekarz. 

2. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. 

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 choroby nowotworowe, 

 choroby tarczycy (do konsultacji z lekarzem), 

 choroby pęcherzowe skóry, 

 ciąża i okres karmienia piersią, 

 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 

 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 skłonność do bliznowacenia, 

 infekcje bakteryjne/wirusowe/grzybicze, 

 choroby ogólnoustrojowe, 

 kolagenozy. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

Nazwa preparatu  Cena 

Dr. Cyj Hair Filler – 1 zabieg 700 zł  

Dr. Cyj Hair Filler – pełna seria 4 zabiegów 

(zalecana) 
2200 zł 

mailto:CENTRUM@BEJDA.PL


18. września 2017 roku 

 

31 | S t r o n a  
UL. SOKOŁOWSKA 9 LOK. U28, 01-142 WARSZAWA  

+48 22 370 29 60 / BEJDA.PL / CENTRUM@BEJDA.PL  
NR KSIĘGI REJ. PODMIOTU LECZNICZEGO: 000000165700 

9. KOSMETOLOGIA 

9.1. FALA AKUSTYCZNA/UDERZENIOWA 

ASCLEPION ACOUSTIC WAVES 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii. 

3. Ilość potrzebnych zabiegów determinowana jest konkretnym przypadkiem. 

PRZECIWWSKAZANIA 

 zaburzenia krzepnięcia krwi (hemofilia), 

 zastosowanie leków przeciwzakrzepowych (np. aspiryna), 

 zakrzepica, 

 choroby nowotworowe, 

 ciąża, 

 polineuropatia z cukrzycą, 

 ostre / ropne zapalenie w obszarze proponowanego leczenia, 

 dzieci w fazie wzrostu, 

 zakończona terapia kortyzonem mniej niż sześć tygodni przed zabiegiem. 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Ciało od 200 zł 
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9.2. FALA RADIOWA 

ASCLEPION BIPOLAR RADIOFREQUENCY 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii. 

3. Ilość potrzebnych zabiegów determinowana jest konkretnym przypadkiem. 

PRZECIWWSKAZANIA 

 rozrusznik serca, 

 choroby nowotworowe, 

 cukrzyca, poważne choroby serca , padaczka , choroby neurologiczne , aktywne zapalenie, 

 implanty w okolicach obszaru zabiegowego, 

 stosowanie retinoidów, 

 zaburzenia odporności , korzystanie z leków immunosupresyjnych, 

 historia złej hemostazy , stosowanie leków na rozrzedzenie krwi (np. aspiryna), 

 zanik skóry lub historia zaniku skóry, 

 problematyczne gojenie się ran, 

 ciąża, laktacja. 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Twarz od 150 zł 

Ciało od 200 zł 
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9.3. ZABIEGI ŁĄCZONE FALĄ AKUSTYCZNĄ I RADIOWĄ 

 

ASCLEPION ACOUSTIC WAVES + ASCLEPION BIPOLAR RADIOFREQUENCY 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii. 

3. Ilość potrzebnych zabiegów determinowana jest konkretnym przypadkiem. 

PRZECIWWSKAZANIA – ŁĄCZONE (PATRZ: 9.1. i 9.2.) 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Ciało od 550 zł 

 

 

9.4. MEZOTERPIA MIKROIGŁOWA ROLLERAMI 

 

 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii. 

3. Ilość potrzebnych zabiegów determinowana jest konkretnym przypadkiem. 

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE 

 choroby nowotworowe, 

 choroby pęcherzowe skóry, 

 ciąża i okres karmienia piersią, 
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 łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, 

 nowotworowe i przednowotworowe zmiany na skórze, 

 ogólny zły stan zdrowia np. przeziębienie, 

 opryszczka, 

 przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

 stany zapalne skóry, 

 skłonność do bliznowacenia, 

 infekcje bakteryjne/wirusowe/grzybicze, 

 choroby ogólnoustrojowe, 

 kolagenozy. 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 

 zaburzenia krzepnięcia, 

 stosowanie leków antykoagulacyjnych (np. aspiryna). 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena 

Roller 120 zł* 

Twarz od 100 zł 

Ciało od 200 zł 

Pakiety (po 4 zabiegi na dany obszar) 

Ilość obszarów zabiegowych w pakiecie Bonus 

1 Roller gratis 

2 Roller gratis + zniżka 10% 

3 Roller gratis + zniżka 15% 

4 Roller gratis + zniżka 20% 

5 i więcej Roller gratis + zniżka 25% 
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9.5. PEELINGI CHEMICZNE  

MEDIDERMA by SESDERMA 

 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii. 

3. Ilość potrzebnych zabiegów determinowana jest konkretnym przypadkiem. 

PRZECIWWSKAZANIA 

 ekspozycja skóry na słońce (bardzo słoneczne lato), 

 alergie skórne, 

 aktywna opryszczka, 

 skłonność do powstawania bliznowców, 

 stan po zabiegu chirurgicznym w obrębie twarzy (do 2 miesięcy), 

 ciąża, karmienie piersią, 

 liczne znamiona melanocytowe, 

 liczne teleangiektazje, 

 stan po krioterapii (do 6 miesięcy), 

 choroby autoimmunologiczne (kolagenozy, pęcherzyce), 

 skóra podrażniona, uszkodzona (nadżerki, przeczosy, otarcia), 

 ciężkie postacie trądziku (liczne krosty, torbiele ropne) - wymagają wcześniejszej terapii 

farmakologicznej, 

 doustna terapia pochodnymi wit. A (Roaccutane) - wymagana co najmniej półroczna 

przerwa; 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 
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Peeling 

Obszar             

Azelac SPA Peel Classic Mandelac C  

Twarz 170 zł 150 zł 150 zł  

Twarz, szyja 190 zł 170 zł 170 zł  

Twarz, szyja, 

dekolt 
220 zł 200 zł 200 zł  

Dłonie 170 zł 150 zł 150 zł  

Góra/dół pleców - - -  

Całe plecy 240 zł 220 zł 220 zł  

Do zabiegu 

Dermalogica® 
100 zł 100 zł 100 zł  

 

          

Peeling 

Obszar             

Ferulac 
DNA Recovery 

Peel 

Nomelan 

Cafeico 

Retises CT Retinol 

Yellow Peel 

Twarz 200 zł 200 zł 260 zł 200 zł 

Twarz, szyja 230 zł 230 zł 290 zł 230 zł 

Twarz, szyja, 

dekolt 
300 zł 300 zł 360 zł 300 zł 

Dłonie 200 zł 200 zł 260 zł 150 zł 

Góra/dół pleców 300 zł 300 zł 360 zł - 

Całe plecy 350 zł 350 zł 410 zł 300 zł 

Do zabiegu 

Dermalogica® 
- - - - 
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9.6. MIKRODERMABRAZJA KORUNDOWA 

 

 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii. 

3. Ilość potrzebnych zabiegów determinowana jest konkretnym przypadkiem. 

4. *Cena samodzielnego zabiegu; w przypadku łączenia z innym zabiegiem (np. jednym z 

zabiegów Dermalogica®) cena wyniesie 100 zł. 

PRZECIWWSKAZANIA 

 ekspozycja skóry na słońce (bardzo słoneczne lato), 

 alergie skórne, 

 aktywna opryszczka, 

 skłonność do powstawania bliznowców, 

 stan po zabiegu chirurgicznym w obrębie twarzy (do 2 miesięcy), 

 ciąża, karmienie piersią, 

 liczne znamiona melanocytowe, 

 liczne teleangiektazje, 

 stan po krioterapii (do 6 miesięcy), 

 choroby autoimmunologiczne (kolagenozy, pęcherzyce), 

 skóra podrażniona, uszkodzona (nadżerki, przeczosy, otarcia), 

 ciężkie postacie trądziku (liczne krosty, torbiele ropne) - wymagają wcześniejszej terapii 

farmakologicznej, 

 doustna terapia pochodnymi wit. A (Roaccutane) - wymagana co najmniej półroczna 

przerwa; 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 
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Obszar Cena*  
Czas trwania zabiegu  

w minutach 

Twarz 150 zł 120 zł 30 

Twarz, szyja i dekolt 190 zł 160 zł 40 

Plecy 220 zł 180 zł 60 

 

 

9.7. MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA 

 

 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii. 

3. Ilość potrzebnych zabiegów determinowana jest konkretnym przypadkiem. 

4. *Cena samodzielnego zabiegu; w przypadku łączenia z innym zabiegiem (np. jednym  

z zabiegów Dermalogica®) cena wyniesie 70 zł. 

 

PRZECIWWSKAZANIA 

 ekspozycja skóry na słońce (bardzo słoneczne lato), 

 alergie skórne, 

 aktywna opryszczka, 

 skłonność do powstawania bliznowców, 

 stan po zabiegu chirurgicznym w obrębie twarzy (do 2 miesięcy), 

 ciąża, karmienie piersią, 

 liczne znamiona melanocytowe, 

 liczne teleangiektazje, 

 stan po krioterapii (do 6 miesięcy), 

 choroby autoimmunologiczne (kolagenozy, pęcherzyce), 

 skóra podrażniona, uszkodzona (nadżerki, przeczosy, otarcia), 

 ciężkie postacie trądziku (liczne krosty, torbiele ropne) - wymagają wcześniejszej terapii 

farmakologicznej, 
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 doustna terapia pochodnymi wit. A (Roaccutane) - wymagana co najmniej półroczna 

przerwa; 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Obszar Cena*  
Czas trwania zabiegu w 

minutach 

Twarz 120 zł 90 zł 30 

Twarz, szyja i dekolt 160 zł 130 zł 40 

Plecy 180 zł 150 zł 60 

 

 

9.8. INNE ZABIEGI APARATUROWE  

 

 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi wykonuje się w serii. 

3. Ilość potrzebnych zabiegów determinowana jest konkretnym przypadkiem. 

PRZECIWWSKAZANIA 

 ekspozycja skóry na słońce (bardzo słoneczne lato), 

 alergie skórne, 

 aktywna opryszczka, 

 skłonność do powstawania bliznowców, 

 stan po zabiegu chirurgicznym w obrębie twarzy (do 2 miesięcy), 

 ciąża, karmienie piersią, 

 liczne znamiona melanocytowe, 

 liczne teleangiektazje, 

mailto:CENTRUM@BEJDA.PL


18. września 2017 roku 

 

40 | S t r o n a  
UL. SOKOŁOWSKA 9 LOK. U28, 01-142 WARSZAWA  

+48 22 370 29 60 / BEJDA.PL / CENTRUM@BEJDA.PL  
NR KSIĘGI REJ. PODMIOTU LECZNICZEGO: 000000165700 

 stan po krioterapii (do 6 miesięcy), 

 choroby autoimmunologiczne (kolagenozy, pęcherzyce), 

 skóra podrażniona, uszkodzona (nadżerki, przeczosy, otarcia), 

 ciężkie postacie trądziku (liczne krosty, torbiele ropne) - wymagają wcześniejszej terapii 

farmakologicznej, 

 doustna terapia pochodnymi wit. A (Roaccutane) - wymagana co najmniej półroczna 

przerwa; 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

ZABIEG CENA 

Peeling kawitacyjny (samodzielny zabieg) 

demakijaż, peeling kawitacyjny twarzy, szyi i dekoltu, aplikacja kremu 90 zł 

Peeling kawitacyjny (do innego zabiegu) 

Twarz 50 zł 

Twarz, szyja, dekolt 60 zł 

Sonoforeza (do innego zabiegu) 40 zł 

Darsonwalizacja (samodzielny zabieg) 

Twarz 20 zł 

Twarz, szyja, dekolt 50 zł 

Plecy 20 zł 

Skóra głowy 20 zł 

Darsonwalizacja (do zabiegów kosmetologicznych na twarz) - GRATIS 
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9.9. RZĘSY I BRWI – NOBLE LASHES® 

 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Zabieg Cena 

Henna rzęs i masaż 25 zł 

Henna brwi i masaż 25 zł 

Regulacja brwi 25 zł 

Komplet (rzęsy + brwi + regulacja + masaż) 60 zł 

Zaawansowana maska Dermalogica + 15 zł do zabiegu 

Henna brwi i rzęs do dowolnego zabiegu na twarz gratis 

Przedłużanie rzęs 1:1 315 zł 

Uzupełnienie małego ubytku (do 30%) 149 zł 

Uzupełnienie dużego ubytku (powyżej 30%) 245 zł 

Uzupełnienie ubytku powyżej 75% 315 zł 

Zdjęcie rzęs 60 zł 

 

 

9.10. ZABIEGI  L’AZEL  ACTIVE  PROFESSIONAL® 

 

1/ ZABIEG ŁAGODZĄCO-WYCISZAJĄCY (cena: 125 zł) 

Wpływa łagodząco na głębsze warstwy naskórka; silne działanie przeciwzapalne, zapewnia także 

odpowiedni poziom wody w naskórku. Zabieg przeznaczony dla osób w każdym wieku. Również do 

pielęgnacji skóry atopowej. 

Przeznaczenie: cera alergiczna, atopowa, łuszcząca się, zaczerwieniona oraz z trądzikiem różowatym 

(wczesne stadium bez zmian ropnych). 

 

2/ ZABIEG NAWILŻAJĄCO-ODMŁADZAJĄCY (cena: 155 zł) 
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Silnie i głęboko nawilża oraz odżywia skórę; zapewnia odpowiednią elastyczność. Zabieg 

przeznaczony dla osób w każdym wieku. Polecany po opalaniu. 

Przeznaczenie: cera przesuszona, sucha, mieszana z tendencją do przesuszania. 

3/ ZABIEG ROZŚWIETLAJĄCO – WITALIZUJĄCY (cena: 155 zł) 

Przywraca cerze blask i odwraca skutki starzenia, rozświetla, napina, uelastycznia; zapobiega 

pigmentacji skóry i zmniejsza ilości powstałej już w tym procesie melaniny, zmniejsza drobne 

zmarszczki i odmładza cerę. Zabieg doskonały przed wyjściem (efekt zrelaksowanej twarzy)  

lub w serii 4-6 zabiegów raz w tygodniu (działanie napinające i silnie dotleniające). Proponowany 

osobom po 30. roku życia w serii; jako pojedynczy zabieg może być stosowany  

u osób w każdym wieku. 

Przeznaczenie: cera dojrzała, ze zmarszczkami, odwodniona, szara, zmęczona, naczyniowa. 

 

4/ ZABIEG ŁAGODZĄCY PRZEZNACZONY DO CER Z TRĄDZIKIEM RÓŻOWATYM W FAZIE OSTREJ 

(cena: 100 zł) 

Łagodzenie zaczerwienienia skóry powstałe w skutek rozszerzających się naczyń krwionośnych 

(rumień okresowy lub trwały), silne działanie przeciwzapalne i łagodzące zmiany ropne  

i grudkowe, uszczelnianie ściany naczyń krwionośnych, zmniejszanie reakcji na zmiany temperatur 

oraz inne niekorzystnie wpływające na cerę naczyniową czynniki zewnętrzne. Wykonywać w serii co 

7- 10 dni, w zależności od stanu skóry od 4 do 8 zabiegów. Zapobiegawczo lub po serii zabiegów 

zaleca się stosowanie zabiegu raz na miesiąc. 

Przeznaczenie: cera naczyniowa z widocznymi rozszerzonymi i popękanymi naczyniami  

z trądzikiem różowatym ze zmianami ropnymi i grudkowymi. 

 

5/ ZABIEG ŁAGODZĄCY PRZEZNACZONY DO CER Z TRĄDZIKIEM RÓŻOWATYM W I FAZIE (cena: 150 

zł) 

Łagodzenie zaczerwienienia skóry powstałe w skutek rozszerzających się naczyń krwionośnych 

(rumień okresowy lub trwały), silne działanie przeciwzapalne i łagodzące, uszczelnianie ściany naczyń 

krwionośnych, zmniejszanie reakcji na zmiany temperatur oraz inne niekorzystnie wpływające na 

cerę naczyniową czynniki zewnętrzne. Wykonywać w serii co 7- 10 dni,  

w zależności od stanu skóry od 4 do 8 zabiegów. Zapobiegawczo lub po serii zabiegów zaleca się 

stosowanie zabiegu raz na miesiąc. 

Przeznaczenie: cera naczyniowa z widocznymi rozszerzonymi i popękanymi naczyniami  

z trądzikiem różowatym bez zmian ropnych i grudkowych. 
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6/ ZABIEG PIWNY (cena: 230 zł) 

W widoczny sposób zmniejsza już istniejące zmiany ropne i zapobiega powstawaniu nowych, zwęża 

rozszerzone ujścia gruczołów łojowych, reguluje wydzielanie sebum.  

Przeznaczenie: cery tłuste, mieszane, skłonne do powstawania wykwitów ropnych, trądzik 

młodzieńczy i u osób dorosłych (hormonalny); jako zabieg oczyszczający, zwężający ujścia gruczołów 

łojowych i regulujący wydzielanie sebum; zalecany do stosowania na twarz, plecy, dekolt lub w razie 

potrzeby na inne partie ciała. 

 

7/ ZABIEG USZCZELNIAJĄCY NACZYNIA KRWIONOŚNE (cena: 195 zł) 

W widoczny sposób łagodzi zaczerwienienia skóry powstałe wskutek rozszerzających się naczyń 

krwionośnych (rumień okresowy lub trwały), uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, rozjaśnia, 

zmniejsza reakcja na zmiany temperatur oraz inne niekorzystnie wpływające na cerę naczyniową 

czynniki zewnętrzne. Wykonywać w serii co 7–10 dni, w zależności od stanu skóry od 4 do 8 

zabiegów. Zapobiegawczo lub po serii zabiegów zaleca się stosowanie zabiegu raz  

na miesiąc. 

Przeznaczenie: cera naczyniowa z widocznymi rozszerzonymi i popękanymi naczyniami 

krwionośnymi, z rumieniem okresowym lub trwałym. 

 

8/ ZABIEG ZWĘŻAJĄCY UJŚCIA GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH I REGULUJĄCY WYDZIELANIE SEBUM 

(cena: 175 zł) 

W widoczny sposób zmniejsza już istniejące zmiany ropne i zapobiega powstawaniu nowych, zwęża 

ujścia gruczołów łojowych, reguluje wydzielanie sebum. Zabieg polecany w serii 4-8 zabiegów co 7-10 

dni lub jako uzupełnienie zabiegu oczyszczania manualnego. Może być również stosowany po 

mikrodermabrazji. 

Przeznaczenie: cery problematyczne z tendencją do występowania rozszerzonych ujść gruczołów 

łojowych i stanów zapalnych, wymagające regulacji wydzielania sebum; może być również 

wykonywany po zabiegach oczyszczania manualnego. 

 

9/ ZABIEG PRZECIWTRĄDZIKOWY (cena: 180 zł) 

W widoczny sposób zmniejsza już istniejące zmiany ropne i zapobiega powstawaniu nowych. Zabieg 

dodatkowy w zabiegach: czyszczenia mechanicznego, czyszczenia peelingiem kawitacyjnym, 

mikrodermabrazji. Po zabiegach czyszczenia w serii 5-8 zabiegów raz w tygodniu jako zabieg 

poprawiający wygląd cery trądzikowej. 
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Przeznaczenie: cery tłuste, mieszane z tendencją do trądziku grudkowego, młodzieńczego, 

różowatego, skłonne do powstawania wykwitów ropnych, zalecany do stosowania na twarz, plecy, 

dekolt lub w razie potrzeby na inne partie ciała. 

 

10/ L’AZELOZYM – ZABIEG PIELĘGNUJĄCY CERĘ TRĄDZIKOWĄ (cena: 350 zł) 

Silnie reguluje wydzielanie gruczołów łojowych; działa wybitnie przeciwzapalnie; niszczy bakterie 

beztlenowe i tlenowe, które nasilają powstawanie zmian ropnych; efekt widoczny  

po jednorazowym zabiegu po 2 – 4 dniach.  

Przeznaczenie: cery z czynnym trądzikiem różnego pochodzenia , zalecany do stosowania  

na twarz, plecy, dekolt lub w razie potrzeby na inne partie ciała. 

UWAGA: Zabieg wraz z zestawem dedykowanych kosmetyków wartym 500 zł za 350 zł (200 zł 

oszczędności w komplecie). 

 

SPERSONALIZOWANE ZABIEGI ANTY AGING DO CER PROBLEMATYCZNYCH: 

 

11/ CERA DOJRZAŁA Z PROBLEMEM TRĄDZIKOWYM (cena: 205 zł) 

Poprawa napięcia i jędrności skóry, silne działanie przeciwzapalne, regulujące wydzielanie sebum, 

zmniejsza ilość wyprysków.  

Przeznaczenie: cera wiotka, ze zmniejszoną elastycznością, skłonna do wyprysków i zmian ropnych, z 

nadmiernym wydzielaniem sebum w niektórych partiach twarzy. 

 

12/ CERA DOJRZAŁA Z PROBLEMEM NACZYNIOWYM (cena: 215 zł) 

Zabieg poprawia ogólne napięcie skóry oraz zmniejsza rumień; działa przeciwzmarszczkowo  

i rozświetlająco. Stosować jako jednorazowy zabieg lub w serii 4-7 zabiegów co 7-10 dni. 

Przeznaczenie: cera z utratą elastyczności, z oznakami starzenia, naczyniowa z widocznymi 

rozszerzonymi i popękanymi naczyniami krwionośnymi. 

 

13/ CERA DOJRZAŁA Z TRĄDZIKIEM RÓŻOWATYM (cena: 155 zł) 

Silne łagodzenie i wyciszenie skóry, działanie odżywcze, ujędrniające i liftingujące. 

Przeznaczenie: cera z trądzikiem różowatym wiotka ze zmarszczkami. 
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9.11. ZABIEGI  DERMALOGICA® 

 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi Dermalogica® są komponowane indywidualnie dla każdego klienta pod kątem 

specyficznych wymagań jego skóry. Podstawą terapii jest konsultacja i profesjonalna analiza 

skóry twarzy techniką Face Mapping®, obrazująca stan zdrowia i kondycję cery. Dzięki 

opracowaniu Mapy Twarzy klienta, specjalista Dermalogica® tworzy kurację celującą w sedno 

potrzeb.  

3. Unikalne techniki zabiegowe i wysoka zawartość olejków esencjonalnych tworzą wyjątkową 

atmosferę relaksu, która towarzyszy klientom podczas całej terapii. 

4. Istotnym elementem kuracji Dermalogica® jest prawidłowa pielęgnacja codzienna 

wspomagająca efekty kuracji. W związku z tym po zabiegu kosmetolog opracowuje  

dla klienta specjalny program pielęgnacji („recepta Face Mapping®”), polecając preparaty 

pomagające rozwiązać konkretne problemy skóry. 

 

1/ ZABIEG REGENERUJĄCY (czas: ok. 80 min, cena: 250 zł) 

Zabieg intensywnie regenerujący, który stymuluje naturalne procesy odnowy w skórze  

nie dopuszczając do jej przedwczesnego starzenia się. Dostarcza aktywnych substancji  

o działaniu odżywczym i regenerującym, odświeżając zmęczoną skórę i nadając jej zdrowy koloryt. 

Aktywna eksfoliacja stymuluje produkcję kolagenu i elastyny poprawiając napięcie tkankowe. 

 

2/ ZABIEG REGENERUJACY WZBOGACONY (ok. 90 min, 290 zł) 

Zabieg uaktywnia przemiany komórkowe, wygładza zmarszczki przyspiesza procesy regeneracji skóry. 

Składniki aktywne o ukierunkowanym działaniu sprawiają, że skóra staje się bardziej elastyczna, 

gładka, napięta i widocznie odświeżona.  

 

3/ ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY Z CZYSZCZENIEM MANUALNYM (ok. 100 min, 200 zł) 

Profesjonalna kuracja oczyszczająca. Zabieg skierowany do osób ze skórą problematyczną, skłonną do 

stanów zapalnych i zmian ropnych. Skutecznie redukuje zmiany trądzikowe, wygładza i regeneruje 

naskórek oraz zapobiega powstawaniu nowych zmian. 
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4/ ZABIEG NAWILŻAJĄCO - ODŻYWCZY (ok. 80 min, 150 zł) 

Odświeżająca terapia nawilżająco-odżywcza z wykorzystaniem kojących zmysły olejków 

esencjonalnych. Dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom roślinnym o działaniu 

pielęgnacyjnym i aromaterapeutycznym, zabieg przeniesie Cię w świat relaksu, odprężenia  

i ukojenia zmysłów. Po zabiegu skóra jest nawilżona, a organizm odzyskuje naturalną równowagę.  

 

5/ ZABIEG NAWILŻAJĄCY (ok. 80 min, 120 zł) 

Zabieg przywraca komfort skórze odwodnionej, zapewniając jej właściwy poziom nawilżenia  

poprzez odbudowę naturalnej bariery hydrolipidowej. Redukuje płytkie zmarszczki, szorstkość skóry i 

uczucie ściągnięcia. Dodatkowo działa chłodząco, odświeżająco i energetyzująco. 

 

6/ ZABIEG NAWILŻAJĄCY-WZBOGACONY (ok. 90 min, 250 zł) 

Ekskluzywny zabieg intensywnie nawilżający opracowany dla potrzeb skóry odwodnionej, 

uszkodzonej przez słońce. Głęboko nawilża, odżywia i regeneruje skórę, jak również poprawia 

funkcjonowanie jej naturalnej bariery ochronnej. Jest on niezwykle efektywnym połączeniem 

złuszczających hydroksykwasów, witamin, naturalnych ekstraktów roślinnych  

oraz energetyzujących technik masażu Dermalogica®. 

 

7/ ZABIEG POPRAWIAJĄCY OWAL TWARZY (ok. 100 min, 400 zł) 

Zadaniem terapii jest odnowa powierzchni skóry, wygładzenie zmarszczek, a także poprawa napięcia 

tkankowego celem korekty owalu twarzy. W wykorzystywanych do zabiegu preparatach możemy 

znaleźć bogactwo silnie nawilżających i odżywczych substancji. Nadadzą one skórze gładkość i 

jedwabistość, chroniąc ją jednocześnie przed szkodliwym wpływem środowiska. 

 

8/ MULTIWITAMINOWY ZABIEG REGENERUJĄCY (ok. 90 min, 250 zł) 

Multiwitaminowa terapia, która skutecznie przywróci siły witalne zmęczonej skórze. Zabieg 

wyjątkowo efektywnie zregeneruje skórę uszkodzoną pod wpływem negatywnego działania 

czynników środowiskowych. Dzięki wykorzystaniu witamin, roślinnych antyoksydantów, substancji 

higroskopijnych i ochronnych, zabieg ten doskonale nawilża, koi i odżywia skórę. Terapia doda blasku 

nawet najbardziej poszarzałej, uszkodzonej przez słońce i starzejącej  

się skórze. 
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9/ ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY (ok. 90 min, 130 zł) 

Profesjonalna kuracja oczyszczająca. Zabieg skierowany do osób borykających się ze skórą 

problematyczną, skłonnością do stanów zapalnych i zmian ropnych. Skutecznie redukuje zmiany 

trądzikowe, wygładza, regeneruje naskórek oraz zapobiega powstawaniu nowych zmian. 

 

10/ ZABIEG ODŻYWCZO-ODNAWIAJĄCY (ok. 90 min, 210 zł) 

Zabieg przeciwdziałający trzem biochemicznym przyczynom widocznego starzenia się skóry. 

Stymuluje produkcję kolagenu, nawilża, wygładza, odżywia, jak również znacząco uelastycznia skórę. 

Skutecznie regeneruje skórę i przywraca jej witalność, młodzieńczy blask i jednolity koloryt. 

 

11/ ZABIEG KOJĄCO-OCHRONNY (ok. 80 min, 130 zł) 

Wyjątkowa terapia kojąco-ochronna dedykowana skórze wrażliwej i podrażnionej. Podczas zabiegu 

wykorzystuje się skoncentrowane mieszanki substancji pochodzenia roślinnego  

o działaniu łagodzącym, przeciwzapalnym, redukującym zaczerwienienia oraz przywracającym skórze 

jej naturalną barierę ochronną.  

 

12/ TERAPIA ULTRA CALMING (ok. 90 min, 200 zł) 

Wysoce skuteczne antidotum na wrażliwą skórę. Terapia niezwykle efektywnie łagodzi pieczenie i 

zaczerwienienia. Natychmiast zapewniania ulgę u osób z trądzikiem różowatym,  

czy podrażnioną w wyniku eksfoliacji skórą. Połączenie kompleksu Ultra Calming™ z wyciągami 

roślinnymi zapewnia wyjątkowo skuteczną osłonę przed dalszymi podrażnieniami skóry.  

 

13/ TERAPIA AGE SMART (ok. 90 min, 250 zł) 

Intensywna terapia przeciwstarzeniowa oparta o system innowacyjnych produktów stworzonych na 

podstawie zaawansowanych badań, skupionych na kontroli reakcji biochemicznych, które prowadzą 

do starzenia się tkanek. Widocznie wygładza, rozświetla i odżywia skórę zwiększając jej napięcie 

tkankowe. 

 

14/ TERAPIA CHROMA WHITE (ok. 90 min, 370 zł) 

Skuteczna terapia redukująca przebarwienia. Terapia Chroma White Trx to bezpieczna forma 

efektywnego zwalczania zmian pigmentacyjnych oraz oznak starzenia. Ta ekskluzywna kuracja jest 

oparta na intensywnej eksfoliacji, bogactwie minerałów, licznych substancjach aktywnych  
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i zaawansowanej technologii peptydów opatentowanej przez Dermalogica®. Takie unikalne 

połączenie zapewnia maksymalną skuteczność w zwalczaniu przebarwień, gwarantując wyraźne 

rozświetlenie i wygładzenie skóry. 

 

15/ TERAPIA MEDIBAC (ok. 90 min, 220 zł) 

Terapia Medibac to profesjonalna kuracja zaprojektowana pod kątem leczenia  

i pielęgnacji skóry osób dorosłych dotkniętej trądzikiem. Produkty MediBac zawierają wyjątkową 

kompozycję substancji o działaniu oczyszczającym, kojącym i regenerującym. Dzięki temu połączeniu 

zabieg skutecznie walczy z trądzikiem, zapobiegając jednocześnie przedwczesnemu starzeniu się 

skóry. 

 

16/ ZABIEG ZŁUSZCZAJĄCY (ok. 90 min, 160 zł) 

Intensywna terapia złuszczająca została zaprojektowana indywidualnie pod kątem wymagań skóry 

każdego klienta. Zabieg o działaniu silnie stymulującym, zwiększa napięcie tkankowe, rozświetla oraz 

wygładza skórę pobudzając ją do produkcji kolagenu i elastyny. Odwraca skutki przedwczesnego 

starzenia.  

 

ZABIEGI EKSPRESOWE DERMALOGICA® (25 min, 99 zł) 

 

1/ ZABIEG ANTI-AGING NA OKOLICE OCZU 

Zabieg dogłębnie odżywia przedwcześnie starzejącą się skórę wokół oczu. Dzięki unikatowej 

mieszance idealnie dobranych składników aktywnych skóra odzyskuje swój naturalny blask  

i witalność. 

 

2/ S.O.S DLA ZMĘCZONYCH OCZU 

Odświeżająca terapia poprawia nawilżenie i redukuje podrażnienia wokół oczu. Drenaż limfatyczny 

minimalizuje opuchliznę i cienie pod oczami. 
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9.12. ZABIEGI  AROSHA® 

 

1. Zabiegi wykonuje kosmetolog. 

2. Zabiegi Arosha® są komponowane indywidualnie dla każdego klienta pod kątem 

specyficznych wymagań jego skóry. Podstawą terapii jest konsultacja i profesjonalna analiza 

skóry twarzy i ciała obrazująca stan zdrowia i jej kondycję. Dzięki przeprowadzonej diagnozie 

specjalista tworzy indywidualną kurację celującą w sedno potrzeb.  

3. Unikalne techniki zabiegowe połączone z profesjonalnym masażem oraz wysoka zawartość 

olejków esencjonalnych tworzą wyjątkową atmosferę relaksu, która towarzyszy klientom 

podczas całej terapii. 

4. W naszym Centrum zabiegi Arosha® łączymy z masażem oraz wykańczamy produktami 

pielęgnacyjnymi z linii Arosha Rescue Body.  

5. Decydując się na zabiegi Arosha® istotnym elementem jest prawidłowa pielęgnacja codzienna 

wspomagająca efekty kuracji. W związku z tym po zabiegu kosmetolog opracowuje dla 

klienta specjalny program pielęgnacji domowej, polecając preparaty pomagające rozwiązać 

konkretne problemy skóry oraz przedłużające i wzmacniające efekty terapii. 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Zabieg Cena 

Program Antycellulitowy (pojedynczy zabieg) 

bandaż + ampułka + masaż *konieczność zakupu szczotki do masażu  220 zł 

bandaż + masaż  *konieczność zakupu szczotki do masażu  190 zł 

Program Wyszczuplający (pojedynczy zabieg) 

bandaż + ampułka + masaż *konieczność zakupu szczotki do masażu 220 zł 

bandaż + masaż  *konieczność zakupu szczotki do masażu 190 zł 

Program Liftingująco – Modelujący (pojedynczy zabieg) 

bandaż + ampułka + masaż *konieczność zakupu szczotki do masażu 220 zł 

bandaż + masaż  *konieczność zakupu szczotki do masażu 190 zł 

Program Push Up na biust (pojedynczy zabieg) 
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bandaż + ampułka + masaż *konieczność zakupu szczotki do masażu  220 zł 

bandaż + masaż  *konieczność zakupu szczotki do masażu  190 zł 

Pakiet 4 zabiegów (dowolny program) 

Bandaż + ampułka + masaż 880 zł  

szczotka gratis 

5% rabatu na kolejne zabiegi Arosha 

5% na zakup kosmetyków w dniu zabiegu 

Pakiet 4 zabiegów (dowolny program) 

Bandaż + masaż 760 zł  

szczotka gratis 

5% rabatu na kolejne zabiegi Arosha 

5% na zakup kosmetyków w dniu zabiegu 

Pakiet 8 zabiegów (dowolny program) 

Bandaż + ampułka + masaż 1500 zł  

szczotka gratis 

10% rabatu na kolejne zabiegi Arosha 

5% na zakup kosmetyków w dniu zabiegu 

Pakiet 8 zabiegów (dowolny program) 

Bandaż + masaż 1400 zł  

szczotka gratis 

10% rabatu na kolejne zabiegi Arosha 

5% na zakup kosmetyków w dniu zabiegu 

*Szczotka do masażu  70 zł 

Przy zakupie pakietów – 5% zniżki na zabiegi aparaturowe na ciało  
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9.13. MASAŻE 

 

 

1. Masaże wykonuje kosmetolog - masażysta. 

2. Masaże są komponowane indywidualnie dla każdego klienta pod kątem specyficznych 

wymagań i potrzeb. Podstawą jest dokładna konsultacja. Dzięki przeprowadzonej diagnozie 

specjalista tworzy indywidualną terapię celującą w sedno potrzeb.  

3. Unikalne techniki zabiegowe połączone z profesjonalnymi kosmetykami oraz wysoka 

zawartość olejków esencjonalnych tworzą wyjątkową atmosferę relaksu, która towarzyszy 

klientom podczas całej terapii. 

4. W naszym Centrum do masaży wykorzystujemy tylko najlepsze produkty o świetnych 

składach. Masaże wyszczuplające wykańczamy produktami pielęgnacyjnymi z linii Arosha 

Rescue Body. Świece 2 SENSES by Marta Rynkiewicz użyte do masażu można również nabyć 

w wersji domowej. 

5. W przypadku masaży wyszczuplających oraz drenujących istotnym elementem jest 

systematyczna, prawidłowa pielęgnacja codzienna wspomagająca efekty kuracji. W związku z 

tym po zabiegu kosmetolog poleca preparaty pomagające wzmocnić efekty terapii. 

 

UWAGA – SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA NASZEJ STRONIE LUB FACEBOOKU ALBO ZADZWOŃ 

DO NAS: +48 22 370 29 60 

 

Zabieg 30 min 60 min 90 min 

Masaż pleców 60 zł - - 

Masaż twarzy, szyi i dekoltu 60 zł - - 

Masaż klasyczny - 120 zł 160 zł 

Masaż relaksacyjny - 120 zł 160 zł 

Masaż wyszczuplający (antycellulitowy) - 140 zł 180 zł 

Masaż dla kobiet w ciąży - 120 zł 160 zł 

Masaż świecą aromatyczną - 160 zł 210 zł 

Masaż hawajski - 160 zł 200 zł 

Drenaż limfatyczny - 140 zł - 
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9.14. PIELĘGNACJA DOMOWA L’AZEL  ACTIVE  PROFESSIONAL® 

 

Nazwa produktu Ilość Cena detaliczna 

PRODUKTY AKTYWNE - AMPUŁKI 

Esencja nawilżająco – łagodząca z ekstraktem z zielonego 

owsa 
30 ml 120 zł 

Esencja rozświetlająca 30 ml 129 zł 

B-Tox-Booster serum dotleniające i rewitalizujące skórę 30 ml 129 zł 

Esencja wygładzająca zmarszczki 30 ml 149 zł 

CERA NIESTABILNA 

Calmena krem 50 ml 149 zł 

Calmena serum 30 ml 129 zł 

PRODUKTY DO SKÓRY Z PROBLEMAMI 

Skóra tłusta, mieszana i trądzikowa 

Krem przeciwtrądzikowy 30 ml 99 zł 

Zestaw przeciwtrądzikowy (krem 30 ml, płyn 200 ml, żel 200 

ml) 
1 szt.  257 zł 

Krem łagodzący 30 ml 119 zł 

Biosulfena (łojotokowe zapalenie skóry, pielęgnacja kruchych 

paznokci) 
30 ml  129 zł 

Skóra naczynkowa 

Esencja z trokserutyną 30 ml 129 zł 

Krem do cery naczynkowej 30 ml 119 zł 

Skóra z przebarwieniami 

Krem rozjaśniający skórę 30 ml 119 zł 

Maska rozjaśniająca 15 ml 49 zł 

KWASY I PEELINGI 

C-OSMO FEEL  

Serum aktywujące reteksturowanie skóry 
30 ml 129 zł 
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Peeling enzymatyczny 30 ml 120 zł 

KREMY I MASKI 

Krem poprawiający owal twarzy 50 ml 149 zł 

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI CIAŁA 

B UP Krem do pielęgnacji biustu 100 ml 99 zł 

PRODUKTY OCZYSZCZAJĄCE 

Nawilżający puder do mycia twarzy 30 g 65 zł 

Żel do mycia twarzy 200 ml 69 zł 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

Płyn do pielęgnacji skóry 200 ml 89 zł 

 

 

9.15. PIELĘGNACJA DOMOWA DERMALOGICA® 

 

Nazwa produktu Ilość Cena detaliczna 

Produkty oczyszczające 

Precleanse 150 ml 148 zł 

Dermal Clay Cleanser 250 ml 126 zł 

Special Cleansing Gel 250 ml 126 zł 

Ultra Calming Cleanser 250 ml 140 zł 

Soothing Eye Make-Up Remover 118 ml 108 zł 

Essential Cleansing Solution 250 ml  126 zł 

Skin Resurfacing Cleanser 150 ml 180 zł 

Skin Prep Scrub 75 ml 132 zł 

The Sponge Cloth (Myjka) 1 szt. 68 zł 

Skin Purifying Wipes 1 opak. 66 zł 

Szczoteczka Eskfoliująca Do Twarzy 1 szt. 82 zł 

Tonery 
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Multi Active Toner 250 ml 126 zł 

Produkty Eksfoliujące 

Gentle Cream Exfoliant 75 ml 150 zł 

Daily Microfoliant 75 g 207 zł 

Daily Superfoliant 57 g 293 zł 

Daily Recurfacer Treatment 35 p. 330 zł 

Multivitamin Termafoliant 75 ml 216 zł 

Produkty nawilżające 

Active Moist 50 ml 150 zł 

Active Moist 100 ml 210 zł 

Skin Smoothing Cream 50 ml 160 zł 

Skin Smoothing Cream 100 ml 224 zł 

Intensive Moisture Balance 50 ml 165 zł 

Intensive Moisture Balance 100 ml 235 zł 

Maski 

Skin Hydrating Masque 75 ml 160 zł 

Skin Refining Masque 75 ml 156 zł 

Multivitamin Power Recovery Masque 75 ml 188 zł 

Sebum Clearing Masque 75 ml 178 zł 

Charcoal Rescue Masque 75 ml 225 zł 

Skoncentrowane aktywatory 

Extra Firming Booster 30 ml 215 zł 

Skin Renewal Booster 30 ml 215 zł 

Gentle Soothing Booster 30 ml 215 zł 

Special Clearing Booster 30 ml 189 zł 

Solar Defense Booster Spf 50 50 ml 230 zł 

Skin Hydrating Booster 30 ml 250 zł 

Produkty specjalne 

Total Eye Care 15 ml 175 zł 

Stress Positive Eye Lift  25 ml 255 zł 
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Intensive Eye Repair 15 ml 186 zł 

Climate Control 4,5 g 42 zł 

Multivitamin Power Firm (Eye&Lip) 15 ml 192 zł 

Age Reversal Eye Complex 15 ml 219 zł 

Hydrablur Primer 22 ml 240 zł 

Phyto Replenish Oil 30 ml 375 zł 

Age Smart 

Daily Superfoliant 57 g 293 zł 

Antioxidant Hydramist 150 ml 175 zł 

Multivitamin Power Recovery Masque 75 ml 188 zł 

Multivitamin Power Firm (Eye&Lip) 15 ml 192 zł 

Multivitamin Termafoliant (Peeling) 75 ml 216 zł 

Multivitamin Power Serum 22 ml 322 zł 

Multivitamin Hand&Nails 75 ml 104 zł 

Super Rich Repair 50 g 330 zł 

Power Rich 5x10 ml 685 zł 

Age Reversal Eye Complex 15 ml 219 zł 

Skin Perfect Primer Spf 30 22 ml 235 zł 

Overnight Retinol Repair 30 ml 430 zł 

Dynamic Skin Recovery Spf50 50 ml 300 zł 

Map-15 Regenerator 8 g 364 zł 

Overnight Repair Serum 15 ml 268 zł 

Reneval Lip Complex 1,75 ml 122 zł 

Nightly Lip Treatment 10 ml 265 zł 

Ultra calming 

Ultra Calming Cleanser 250 ml 140 zł 

Ultra Calming Mist 177 ml 147 zł 

Ultra Calming Serum Concentrate 50 ml 245 zł 

Ultra Calming Barier Repair 30 ml 172 zł 

Ultra Calming Redness Relief Spf 20 Primer 22 ml 210 zł 
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Ultra Sensitive Tint Spf 30 50 ml 186 zł 

Ultrasmoothing Eye Serum 15 ml 228 zł 

Super Sensitive Shield Spf 30 50 ml 235 zł 

Daylight Defense 

After Sun Repair 100 ml 138 zł 

Protection 50 Sport Spf 50 156 ml 138 zł 

Body 

Body Hydrating Cream 473ml 206 zł 

Conditioning Body Wash 473 ml 182 zł 

Exfoliating Body Scrub 150 g 142 zł 

Hydro-Active Mineral Salts 284 g 108 zł 

Stress Relief Treatment Oil 100 ml 96 zł 

Ultrarich Body Cream 473 ml 210 zł 

Environmental Control Deodorant 64 g 99 zł 

Daily Cleansing Shampoo 250 ml 95 zł 

Daily Conditioning Rinse 250 ml 105 zł 

Clear start 

Blackhead Clearing Pore Control Scrub 75 ml 75 zł 

Oil Clearing Matte Moisturizer Spf15 60 ml 88 zł 

Breakout Clearing Cooling Masque 75 ml 88 zł 

Breakout Clearing Daytime Treatment 60 ml 86 zł 

Breakout Clearing Emergency Spot Fix 9 ml 75 zł 

Breakout Clearing Foaming Wash 177 ml 75 zł 

Breakout Clearing Overnight Treatment 60 ml 76 zł 

Skin Soothing Hydrating Lotion 60 ml 75 zł 

Breakaout Clearing All Over Toner 120 ml 75 zł 

Medibac 

Concealing Spot Treatment 10 ml 129 zł 

Clearing Mattifier 40 ml 186 zł 

Overnight Clearing Gel 50 ml 180 zł 
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Oil Free Matte Spf 30 50 ml 226 zł 

Sebum Clearing Masque 75 ml 178 zł 

Oil Control Lotion 59 ml 160 zł 

Clearing Skin Wash 250 ml 142 zł 

Breakout Control 30  ml 205 zł 

Shave 

Clean Bar 142 g 89 zł 

Close Shave Oil 30 ml 112 zł 

Daily Clean Scrub 120 ml 115 zł 

Pre-Shave Guard 74 g 114 zł 

Invigorating Shave Gel 180 ml 78 zł 

Post Shave Balm 50 ml 120 zł 

Soothing Shave Cream 180 ml 78 zł 

Daily Defense Block SPF 15 100 ml 164 zł 

Sheer Tint 

Sheer Tint Spf 20  40 ml 201 zł 

Powerbright Trx 

C-12 Pure Bright Serum 50 ml 390 zł 

Pure Light Spf 50 50 ml 268 zł 

Pure Night 50 ml 324 zł 

Zestawy - Kits 

Ultra Calming Treatment Kit 1 szt. 172 zł 

Age Smart Kit 1 szt. 239 zł 

Shave Kit 1 szt. 189 zł 

Medibac Clearing Acne Kit 1 szt. 186 zł 

Oily Skin Kit 1 szt. 178 zł 

Normal/Oily Skin Kit 1 szt. 178 zł 

Normal/Dry Skin Kit 1 szt. 172 zł 

Dry Skin Kit 1 szt. 178 zł 

Power Bright Trx Kit 1 szt. 183 zł 
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Clear Start Breakout Clearing Kit 1 szt. 150 zł 

Produkty Podróżne 

Daily Microfoliant 13g 48 zł 

Daily Superfoliant 13g 76 zł 

Precleanse 30ml 48 zł 

Dermal Clay Cleanser 50ml 52 zł 

Essential Cleansing Solution 50ml 52 zł 

Clearing Skin Wash 50ml 56 zł 

Special Cleansing Gel 50ml 52 zł 

Skin Resufacing Cleanser 30ml 41 zł 

Antioxidant Hydramist 30ml 41 zł 

Mulitiactive Toner 50ml 52 zł 

Ultracalming Cleanser 50ml 52 zł 

Ultracalming Mist 50ml 56 zł 

Phyto Replenish Oil 5 ml 98 zł 

Conditioning Body Wash 75ml 48 zł 

Body Hydrating Cream 75ml 54 zł 

Shine Therapy Shampoo 59ml 38 zł 

Silk Finish Conditioner 59ml 38 zł 

 

 

9.16. PIELĘGNACJA DOMOWA DERMOMEDICA® 

 

DermoMedica® to również specjalistyczna marka przeciwstarzeniowa, przeznaczona do terapii skóry 

w trakcie kuracji dermatologicznych oraz wspomagająca ich efektywność. Receptury preparatów 

zostały opracowane przez amerykańskich naukowców tak, aby zapobiegać przedwczesnemu 

starzeniu się skóry i stymulować procesy odnowy. 

Fundamentem marki jest dogłębne wprowadzeniu do skóry aktywnej formy witaminy C  

w postaci kwasu L-askorbinowego. Substancja ta jest niezbędnym kofaktorem w produkcji kolagenu i 
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elastyny, który może być dostarczony tylko z zewnątrz, gdyż nasz organizm sam nie jest w stanie jej 

wytworzyć. 

DermoMedica® wykorzystuje połączenie witaminy C z innymi antyoksydantami oferując formuły o 

potwierdzonym działaniu klinicznym i niezwykłej skuteczności anti-aging. 

Filozofia marki DermoMedica® opiera się na świadomym podejściu do pielęgnacji skóry,  

dlatego produkty DermoMedica® rekomendowane są i popularyzowane przez uznanych 

dermatologów w USA. 

Nazwa produktu Pojemność Cena detaliczna  

Vitamin C+E Serum 30 ml 320 zł 

Phloretin C Serum 30 ml 320 zł 

20% Vitamin C Serum 30 ml 320 zł 

Firming Eye Serum 15 ml 199 zł 

Hydra B5 Serum 30 ml 190 zł 

AHA Serum 30 ml 220 zł 

Maski 

Brightening Nanocellulose Mask 1 szt. 42 zł 

Anti-Aging Growth Factors Mask 1 szt. 52 zł 

Soothing Hands Mask 1 para 35 zł 

AHA Feet Peel 1 para 35 zł 

 

 

 

9.17. PIELĘGNACJA DOMOWA AROSHA® 

 

Nazwa produktu Pojemność Cena detaliczna  

Suche Olejki 

Cell Repair Dry – Touch Oil 

liftingująco/antycellulitowy 

100 ml 160 zł 
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Body Lift Dry – Touch Oil 

nawilżająco/ujędrniający 

100 ml 160 zł 

Pielęgnacja Domowa Body Rescue 

Body Rescue Peeling – peeling enzymatyczny 120 ml 115 zł 

Body Rescue Cellulite – krem 

antycellulitowo/drenujący 

200 ml 175 zł 

Body Rescue Strech Marks – krem na rozstępy 200 ml 175 zł 

Body Rescue Firming – krem 

liftingująco/ujędrniający 

200 ml 160 zł 

Body Rescue Breast & Decolte – krem do 

biustu/dekoltu 

100 ml 145 zł 

Body Rescue Texture – krem 

odżywczo/nawilżający 

200 ml 110 zł 

Akcesoria 

Naturalna szczotka do masażu – suchy peeling 1 sztuka 70 zł 

 

9.18. ŚWIECE DO MASAŻU 2SENSES by Marta Rynkiewicz 

 

1. Świece wykonane są z wosku sojowego, olejku kokosowego z dodatkiem olejków eterycznych, 

2. Wszystkie użyte substancje są naturalne i bezpieczne dla środowiska, 

3. W trakcie spalania wytwarzają znikomą ilość dwutlenku węgla (ok. 90% mniej od świec 

parafinowych), 

4. Wosk sojowy jest nietoksyczny; bez benzyny, węgla, sadzy, które mogą oczernić ściany, sufity i 

meble, zanieczyszczać kanały wentylacyjne w domu, 

5. Nie zawierają toksycznych substancji rakotwórczych, 

6. Świece sojowe są trwalsze od parafinowych (dłuższy czas spalania), 

7. Doskonałe dla alergików. 
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Nazwa produktu Pojemność Cena 

Świeca duża 200ml 60 zł 

Świeca 100ml 40 zł 

Świeca 100ml w mleczniku 100ml 45 zł 

 

 

Wybierz idealny zapach dla siebie: 

 Bergamotka i werbena, 

 Białe kwiaty (róża, konwalia, magnolia), 

 Blackberry – nowość! 

 Dla Niego – nowość!  

 Dyniowe ciasteczko, 

 Kaszmir, 

 Kora cynamonowa i drzewo cedrowe, 

 Pomarańcza i cynamon, 

 Wanilia z nutą cytrusową, 

 Zielona herbata. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – BADANIA 

GENETYCZNE 

 

CENNIK USŁUG  

1. W cenie każdego badania jest: zestaw pobraniowy, pobranie materiału do badania, badanie, 

odbiór wyników. 

2. Pobranie materiału (wymaz z jamy ustnej) odbywa się w Centrum BEJDA MEDICAL. 

3. Czas oczekiwania na wyniki wynosi do 14 dni. 

4. Odbiór wyników odbywa się w Centrum BEJDA MEDICAL. 

 

 

DLA KOBIET 

 

ZAKRZEPICA (geny F2 i F5)                   370 zł 

 Dla kobiet stosujących lub zamierzających stosować antykoncepcję hormonalną  

lub hormonalną terapię zastępczą 

 Badanie genetyczne wykrywają skłonności genetyczne do zaburzeń krzepliwości krwi 

 

Badamy ryzyko: 

 zakrzepicy (trombofilii wrodzonej) 

 

PAKIET PODSTAWOWY (gen BRCA1)                  450 zł 

 Dla kobiet po 20. roku życia, chcących kontrolować ryzyko związane z rozwojem raka piersi i 

raka jajnika 

 Profilaktyka przeciwko rakowi piersi i jajnika poprzez badania genetyczne pozwoli  

na ocenę ryzyka zachorowania i jego istotne ograniczenie 
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Badamy ryzyko: 

 raka piersi  raka jajnika

 

PAKIET VIP ( geny BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN  i CDKN2A)              1530 zł

 Dla kobiet po 20. roku życia, które chcą kontrolować ryzyko związane z potencjalnymi 

chorobami nowotworowymi 

 Profilaktyka raka poprzez badania genetyczne pozwala na określenie ryzyka zachorowania na 

choroby nowotworowe i jego istotne ograniczenie 

 

Badamy ryzyko: 

 raka piersi 

 raka jajnika 

 raka tarczycy 

 raka trzustki 

 raka jelita grubego 

 raka nerki 

 czerniaka 

 raka płuc 

 

ZDROWA ANTYKONCEPCJA  ( geny BRCA1, F2, F5 i FMR1)            1030 zł 

 Dla kobiet używających lub zamierzających używać środki antykoncepcji hormonalnej 

 Badania genetyczne wykryją skłonności genetyczne do zaburzeń krzepliwości krwi, 

nowotworów i przedwczesnego wygasania jajników 

 

Badamy ryzyko: 

 przedwczesnego wygasania jajników 

 nowotworu piersi 

 zakrzepicy (trombofilii wrodzonej) 

 nowotworu jajników 

 

ZDROWE MACIERZYŃSTWO (geny CFTR, PAH, GJB2, FMR1)            1130 zł 

 Przeznaczony jest dla osób planujących potomstwo – pierwsze lub kolejne dziecko 

 Identyfikuje najczęstsze i najgroźniejsze choroby dziedziczone w populacji polskiej  

na podstawie nosicielstwa lub obciążenia genetycznego rodziców 

 

Badamy ryzyko: 

 zespołu łamliwego chromosomu X 

 niedosłuchu wrodzonego 

 mukowiscydozy 

 Fenyloketonurii
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DLA MĘŻCZYZN 

RAK PROSTATY (gen HOXB13)                  320 zł 

 Dla mężczyzn, którzy chcą odpowiednio wcześnie zadbać o ryzyka związane  

z przerostem prostaty 

 Wykrycie predyspozycji genetycznych pozwoli na podjęcie działań profilaktycznych 

odpowiednio wcześnie ograniczających ryzyko raka prostaty 

 

Badamy ryzyko: 

 raka prostaty 

 

PAKIET PODSTAWOWY (geny LRP8 i HOXB13)                830 zł 

 Dla mężczyzn w sile wieku, którzy nie chcą zwalniać tempa życia, ale jednocześnie chcą być 

świadomi ograniczeń, które mogą narzucać ich geny 

 Wykrycie predyspozycji genetycznych pozwoli na odpowiednio wczesne działania 

profilaktyczne w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania 

 

Badamy ryzyko:

 zawału serca  raka prostaty

 

PAKIET ROZSZERZONY (geny BRCA1, CHEK2, NBN, CDKN2A, HOXB13)              1530 zł 

 Dla mężczyzn po 20. roku życia, którzy chcą kontrolować ryzyko związane  

z potencjalnymi chorobami nowotworowymi 

 Profilaktyka raka poprzez badania genetyczne pozwoli na wykrycie zwiększonego ryzyka 

rozwoju nowotworów złośliwych i jego istotne ograniczenie 

 

Badamy ryzyko: 

 raka tarczycy 

 raka trzustki 

 raka jelita grubego 

 czerniaka 

 raka nerki 

 raka prostaty 

 raka płuc
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PAKIET VIP (geny BRCA1, CHEK2, NBN, CDKN2A, HOXB13, LRP8)           1830 zł 

 Dla mężczyzn w sile wieku, którzy chcą kontrolować ryzyka związane z potencjalnymi 

chorobami nowotworowymi i chorobami serca 

 Wykrycie predyspozycji genetycznych pozwoli na odpowiednio wczesne działania 

profilaktyczne w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zachorowania 

 

Badamy ryzyko: 

 raka tarczycy 

 raka trzustki 

 zawału serca 

 raka jelita grubego 

 czerniaka 

 raka nerki 

 raka prostaty 

 raka płuc

 

DLA WSZYSTKICH 

 

ZAWAŁ SERCA  (gen LRP8) 370 zł 

 Dla osób narażonych na stres, które nie chcą zwalniać tempa życia, ale jednocześnie chcą być 

świadome ograniczeń narzucanych im przez geny 

 Dzięki potwierdzeniu występowania skłonności genetycznych można wprowadzić 

odpowiednie działania profilaktyczne 

 

Badamy ryzyko: 

 zawału serca 

 

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (gen CHEK2)                520 zł 

 Dla osób po 20. roku życia, które chcą kontrolować ryzyko związane z potencjalnymi 

chorobami nowotworowymi 

 Profilaktyka raka poprzez wykonanie badań genetycznych pozwoli na wykrycie ryzyka 

związanego z rozwojem chorób nowotworowych i jego istotne ograniczenie 

 

Badamy ryzyko: 
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 raka tarczycy 

 raka jelita grubego 

 raka nerki 

 raka prostaty 

 raka sutka

 

UKŁAD POKARMOWY 

 

NIETOLERANCJA LAKTOZY (gen LCT)                310 zł 

 Dla osób cierpiących z powodu dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takich jak bóle 

brzucha, wzdęcia, biegunka, wymioty o niejasnej przyczynie 

 

Badamy ryzyko: 

 nietolerancji laktozy 

 

CELIAKIA (geny HLA-DQ2 i HLA-DQ8)                460 zł 

 Dla osób, u których występują mało specyficzne objawy o trudnej do wyjaśnienia przyczynie, 

takie jak bóle i wzdęcia brzucha, biegunki czy utrata masy ciała i łaknienia. 

 

Badamy ryzyko: 

 celiakii 

 

NIETOLERANCJE POKARMOWE (geny HFE, LCT, HLA-DQ2 i HLA-DQ8)          1030 zł 

 Dla osób mających mało specyficzne, choć dolegliwe i potencjalnie niebezpieczne objawy o 

trudnej do wyjaśnienia przyczynie, takie jak bóle mięśni i stawów, bóle brzucha, zaburzenia 

funkcji wątroby lub jelit czy zaburzenia rytmu serca. 

 

Badamy ryzyko:

 celiakii 

 hemochromatozy 

 nietolerancji laktozy
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DIETA GENOWA                 2500 zł  

 Pakiet badań diety genowej to unikalny sposób na ustalenie indywidualnego profilu 

metabolicznego człowieka na podstawie analizy genów 

 Dzięki temu badaniu możliwe jest wprowadzenie diety DNA - zgodnej z potrzebami własnego 

organizmu 

 Dieta DNA pozwoli na uniknięcie takich chorób jak cukrzyca czy nadciśnienie, uzyskanie i 

utrzymanie odpowiedniej masy ciała czy na spowolnienie procesów starzenia 

 

Cena pakietu uwzględnia: 

 Zestaw do pobrania materiału genetycznego 

 Wykonanie badania genetycznego 

 Obszerny raport z badania wraz z zaleceniami żywieniowymi 

 Konsultację z dietetykiem celem spersonalizowania stylu życia i diety 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – BADANIA 

LABORATORYJNE 

 

CENNIK BADAŃ  

Nazwa badania Materiał Czas 
oczekiwania 

na wynik 

Cena 

Hematologia 
   

OB. pełna krew 1 dzień 4,00 zł 

Morfologia z rozmazem + płytki (18 
parametrów) 

pełna krew 1 dzień 8,00 zł 

Rozmaz (wg Schillinga) - manualnie pełna krew 1 dzień 3,00 zł 

Retikulocyty pełna krew 1 dzień 6,00 zł 

Płytki krwi pełna krew 1 dzień 6,00 zł 

Koagulologia 
   

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) osocze 1 dzień 10,00 zł 

PT (czas protrombinowy) osocze 1 dzień 10,00 zł 

Fibrynogen osocze 1 dzień 13,00 zł 

D-dimer osocze 1 dzień 21,00 zł 

Elektrolity 
   

Elektrolity (Na, K, Cl) surowica 1 dzień 8,00 zł 

Sód (Na) surowica 1 dzień 3,00 zł 

Potas (K) surowica 1 dzień 3,00 zł 

Lit surowica 3 dni 33,00 zł 

Analityka ogólna 
   

Mocz - badanie ogólne z osadem (10 
parametrów) 

mocz 1 dzień 8,00 zł 

Kał na krew utajoną (bez diety) kał 1 dzień 13,00 zł 

Kał na pasożyty i cysty lamblii kał 1 dzień 7,00 zł 

Kał na lamblie (test enzymatyczny) kał 1 dzień 17,00 zł 

Badanie ogólne kału kał 1 dzień 17,00 zł 

Kał Rotavirus kał 4 dni 20,00 zł 

Badania serologiczne 
   

ASO surowica 1 dzień 8,00 zł 

WR surowica 1 dzień 8,00 zł 

CRP (białko ostrej fazy) surowica 1 dzień 8,00 zł 

Odczyn Waaler Rosę surowica 1 dzień 8,00 zł 

Odczyn lateksowy (czynnik RF) surowica 1 dzień 8,00 zł 

Serologia grup krwi 
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Grupa krwi + Rh krew na skrzep 3 dni 26,00 zł 

Przeciwciała Rh krew na skrzep 3 dni 26,00 zł 

Chemia kliniczna 
   

Albuminy surowica 1 dzień 5,00 zł 

Amylaza (diastaza) surowica 1 dzień 5,00 zł 

AST (GOT) -aminotransferaza 
asparaginianowa 

surowica 1 dzień 5,00 zł 

ALT (GPT) -aminotransferaza alaninowa surowica 1 dzień 5,00 zł 

Białko całkowite surowica 1 dzień 5,00 zł 

Bilirubina całkowita surowica 1 dzień 5,00 zł 

Bilirubina bezpośrednia surowica 1 dzień 5,00 zł 

Cholesterol całkowity surowica 1 dzień 5,00 zł 

Cholesterol HDL surowica 1 dzień 8,00 zł 

CK - kinaza kreatynowa surowica 1 dzień 13,00 zł 

CK-MB izoenzym sercowy kinazy kreatynowej surowica 1 dzień 21,00 zł 

Fosfataza alkaliczna - ALP surowica 1 dzień 5,00 zł 

Fosfataza kwaśna - ACP surowica 1 dzień 13,00 zł 

Fosfor surowica 1 dzień 5,00 zł 

GGTP -gamma glutamylotranspeptydaza surowica 1 dzień 5,00 zł 

Glukoza surowica/mocz 1 dzień 5,00 zł 

Kreatynina surowica 1 dzień 5,00 zł 

Klirens kreatyniny surowica/mocz 1 dzień 10,00 zł 

Kwas moczowy surowica 1 dzień 5,00 zł 

Lipaza surowica 1 dzień 8,00 zł 

Lipidogram (cholesterol, trójglicerydy, HDL, 
LDL) 

surowica 1 dzień 19,00 zł 

LDH - dehydrogenaza mleczanowa surowica 1 dzień 7,00 zł 

Magnez - Mg surowica 1 dzień 5,00 zł 

Mocznik surowica 1 dzień 5,00 zł 

Trójglicerydy - TG surowica 1 dzień 5,00 zł 

Wapń całkowity - Ca surowica 1 dzień 5,00 zł 

Żelazo - Fe surowica 1 dzień 5,00 zł 

Całkowita zdolność wiązania żelaza -TIBC surowica 1 dzień 13,00 zł 

Immunologuliny i elektroforeza 
   

Immunogiobuliny IgG surowica 3 dni 23,00 zł 

Immunoglobuliny IgM surowica 3 dni 23,00 zł 

Immunogiobuliny IgA surowica 3 dni 23,00 zł 

proteinogram + białko całkowite surowica 7 dni 29,00 zł 

Hormony tarczycy 
   

TSH surowica 1 dzień 15,00 zł 

T3 surowica 1 dzień 20,00 zł 

T4 surowica 1 dzień 20,00 zł 

FT 3 (wolne T3) surowica 1 dzień 21,00 zł 

mailto:CENTRUM@BEJDA.PL


18. września 2017 roku 

 

70 | S t r o n a  
UL. SOKOŁOWSKA 9 LOK. U28, 01-142 WARSZAWA  

+48 22 370 29 60 / BEJDA.PL / CENTRUM@BEJDA.PL  
NR KSIĘGI REJ. PODMIOTU LECZNICZEGO: 000000165700 

FT 4 (wolne T4) surowica 1 dzień 21,00 zł 

P/ciała antyTG (p/ciała przeciw 
tyreoglobulinie) 

surowica 1 dzień 33,00 zł 

P/ciała antyTPO (p/ciała przeciw peroksydazie 
=p/ciała anty- mikrosomalne) 

surowica 1 dzień 33,00 zł 

Tyreoglobulina (TG) surowica 1 dzień 40,00 zł 

Hormony 
   

Prolaktyna PRL surowica 1 dzień 20,00 zł 

Luteotropina LH surowica 1 dzień 20,00 zł 

Folitropina FSH surowica 1 dzień 20,00 zł 

Estradiol -E-2 surowica 1 dzień 20,00 zł 

Progesteron -P surowica 1 dzień 20,00 zł 

Testosteron - T surowica 1 dzień 20,00 zł 

beta HCG surowica 1 dzień 23,00 zł 

SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) surowica 3 dni 34,00 zł 

Dehydroepiandrosteron DHEA surowica 3 dni 34,00 zł 

DHEA 804 surowica 3 dni 34,00 zł 

Androstendion surowica 3 dni 30,00 zł 

170H progesteron surowica 3 dni 34,00 zł 

Hormon wzrostu surowica 3 dni 29,00 zł 

Kortyzol surowica 1 dzień 26,00 zł 

Kortyzol w moczu dobowym mocz 7 dni 26,00 zł 

Parathormon surowica 1 dzień 43,00 zł 

Aldosteron surowica 5 dni 34,00 zł 

ACTH (hormon adrenokortykotropowy) osocze 2 dni 46,00 zł 

Kalcytonina surowica 7 dni 59,00 zł 

Markery nowotworowe 
   

Antygen karcinoembrionalny -CEA surowica 1 dzień 24,00 zł 

CA-125 - marker raka jajnika surowica 1 dzień 24,00 zł 

CA-15-3 surowica 3 dni 33,00 zł 

CA -19-9 surowica 1 dzień 30,00 zł 

Alfafetoproteina- AFP surowica 1 dzień 21,00 zł 

Tps (specyficzny polipeptyd tkankowy) surowica 7 dni 59,00 zł 

PSA surowica 1 dzień 26,00 zł 

FPSA (wolny) surowica 1 dzień 32,00 zł 

Test Roma (Ca125 + HE4 + Algorytm oceny 
ryzyka) 

surowica 5 dni 169,00 zł 

HE4 surowica 5 dni 124,00 zł 

Diagnostyka infekcji 
   

Antygen Hbs - WZW typu B surowica 1 dzień 15,00 zł 

p/c anty HBs surowica 1 dzień 26,00 zł 

Antygen Hbe - WZW typu B surowica 7 dni 49,00 zł 

p/c anty Hbe surowica 7 dni 49,00 zł 

p/c anty HBc- WZW typu B (core) surowica 3 dni 40,00 zł 
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p/c anty HCV - WZW typu C surowica 1 dzień 24,00 zł 

p/c HAV Ig M -WZW typu A surowica 7 dni 59,00 zł 

p/c HAV total -WZW typu A surowica 7 dni 59,00 zł 

HIV Ag/Ab Combo surowica 1 dzień 19,00 zł 

Helicobacter pylori surowica 1 dzień 30,00 zł 

Różyczka IgG ozn. Ilościowe surowica 1 dzień 24,00 zł 

Różyczka IgM ozn. Ilościowe surowica 1 dzień 24,00 zł 

Mononukleoza zakaźna (IgM ) surowica 1 dzień 21,00 zł 

Toksoplazmoza IgG ozn. Ilościowe surowica 1 dzień 24,00 zł 

Toksoplazmoza IgM ozn. Ilościowe surowica 1 dzień 24,00 zł 

p/c anty CMV IgM (cytomegalowirus) surowica 3 dni 24,00 zł 

p/c anty CMV IgG (cytomegalowirus) surowica 3 dni 29,00 zł 

p/c EBV IgG surowica 7 dni 50,00 zł 

p/c EBV IgM surowica 7 dni 50,00 zł 

Chlamydia pneumoniae IgG surowica 7 dni 53,00 zł 

Chlamydia pneumoniae IgM surowica 7 dni 53,00 zł 

Chlamydia pneumoniae IgA surowica 14 dni 79,00 zł 

Chlamydia trachomatis IgG surowica 7 dni 53,00 zł 

Chlamydia trachomatis IgM surowica 7 dni 53,00 zł 

Chlamydia trachomatis IgA surowica 14 dni 79,00 zł 

p/c krztuścowe IgA surowica 7 dni 33,00 zł 

p/c krztuścowe IgG surowica 7 dni 33,00 zł 

p/c krztuścowe IgM surowica 7 dni 33,00 zł 

Borelioza Ig M surowica 7 dni 33,00 zł 

Borelioza Ig G surowica 7 dni 33,00 zł 

Toxocaroza surowica 7 dni 66,00 zł 

Alergologia 
   

IgE całkowite surowica 1 dzień 20,00 zł 

Eoznynofilia: wymaz z nosa wymaz 1 dzień 21,00 zł 

Alergeny w panelach 
   

Panel alergenów - mieszany (20 alergenów) surowica 3-6 dni 210,00 zł 

Panel alergenów - pokarmowych (20 
alergenów) 

surowica 3-6 dni 210,00 zł 

Panel alergenów - oddechowych (20 
alergenów) 

surowica 3-6 dni 210,00 zł 

Panel alergenów - mieszany (10 alergenów) surowica 3-6 dni 118,00 zł 

Panel alergenów - pokarmowych (10 
alergenów) 

surowica 3-6 dni 118,00 zł 

Panel alergenów - oddechowych (10 
alergenów) 

surowica 3-6 dni 118,00 zł 

IgE sp, GP1 - mieszanka traw wczesnych surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. TP9 - mieszanka drzew surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, MP1 - mieszanka pleśni surowica 3-6 dni 72,00 zł 
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IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, 
owoce morza 

surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. EP7 - mieszanka pierza surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny - składniki kurzu, roztocza 
   

IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, D70 - Acarus siro surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny - sierści i pierza 
   

IgE sp. E7 - odchody gołębia surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego 
(Bencard) 

surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp I6 - karaluch - prusak surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. E1 - sierść kota surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. E2 - sierść psa surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. E3 - sierść konia surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. E201 - pióra kanarka surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. E78 - pióra papużki falistej surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. E86 - pióra kaczki surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, E84 - naskórek chomika surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. E82 - naskórek królika surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. E81 - naskórek owcy surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, E6 - naskórek świnki morskiej surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny - trawy i zboża 
   

IgE sp. G3 - kupkówka pospolita surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. G6 - tymotka łąkowa surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. G12 - żyto (pyłki) surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny - drzewa 
   

IgE sp. T3 - brzoza surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, T4 - leszczyna surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. T2 - olcha surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, T14 - topola surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, T12 - wierzba surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny - chwasty 
   

IgE sp W9 - babka lancetowata surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. W6 - bylica pospolita surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. W10 - komosa biała surowica 3-6 dni 72,00 zł 
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Alergeny - pleśnie 
   

IgE sp, M6 - Alternaria tenuis surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. M5 - Candida albicans surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. M4 - Mucor racemosus surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. M1 - Penicillium notatum surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny mleczne 
   

IgE sp, F1 - białko jajka surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F245 - jajko całe surowica 3-6 dni 72,00 zł 

igE sp. F75 - żółtko jajka surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp F76 - alfa laktoalbumina surowica 3-6 dni 72,00 zł 

igE sp. F77 - beta iaktoglobulina surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F78 - kazeina surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F2 - mleko krowie surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, F81 - ser cheddar surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny mączne 
   

IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, F11 - gryka surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F6 - jęczmień surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, F8 - kukurydza surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F7 - owies surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, F4 - pszenica surowica 3-6 dni 72,00 zł 

igE sp, F9 - ryż surowica 3-6 dni 72,00 zł 

SgE sp. F14 - soja surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, F5 - żyto surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny mięsa i ryb 
   

IgE sp, F88 - baranina surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F284 - indyk surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F83 - kurczak surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F26 - wieprzowina surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F27 - wołowina surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, F3 - dorsz surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, F40 - tuńczyk surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny - warzywa 
   

IgE sp F15 - fasola surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F12 - groch surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp F31 - marchew surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F244 - ogórek surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F86 - pietruszka surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F25 - pomidor surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F85 - seler surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F35 - ziemniak surowica 3-6 dni 72,00 zł 
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IgE sp. F48 - cebula surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny - owoce 
   

IgE sp, F92 - banan surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F94 - gruszka surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, F49 - jabłko surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F84 - kiwi surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, F33 - pomarańcza surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F44 - truskawka surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny - przyprawy, używki, orzechy 
   

IgE sp. F105 - czekolada surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, F93 - kakao surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F221 - kawa surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F403 - drożdże browarnicze surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F89 - musztarda surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F277 - koperek surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F280 - pieprz czarny surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F17 - orzech leszczyny surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F256 - orzech włoski surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. F13 - orzech ziemny surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny - owady 
   

IgE sp, I3 - jad osy surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, 11 - jad pszczoły surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp, I5 - jad szerszenia europejskiego surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. 171 - jad komara surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka 
piórkowa) 

surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Alergeny - inne 
   

IgE sp. 01 - bawełna surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. K20 - wełna surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. K82 - latex surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp C204 - amoxycylina surowica 3-6 dni 72,00 zł 

IgE sp. PI - glista ludzka surowica 3-6 dni 72,00 zł 

Mikrobiologia 
   

Posiew moczu mocz 2-3 dni 27,00 zł 

Posiew wymazu z gardła, nosa, nosogardzieli, 
jamy ustnej, języka, migdałków 

wymaz 2-4 dni 48,00 zł 

Posiew wymazu z narządu wzroku wymaz 2-4 dni 47,00 zł 

Posiew wymazu z kanału słuchowego wymaz 2-4 dni 47,00 zł 

Biocenoza pochwy 
rozmaz wydzieliny 

z pochwy 
1 dzień 24,00 zł 

Posiew wymazu z pochwy, sromu, kanału 
szyjki macicy, napletka, 

wymaz 2-5 dni 46,00 zł 

Posiew wymazu z pochwy, kanału szyjki 
macicy, pochwy+odbytu, 

wymaz 2-4 dni 14,00 zł 
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Posiew materiału z pochwy, cewki moczowej 
w kierunku 

wymaz 2-4 dni 21,00 zł 

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych wymaz 2-4 dni 64,00 zł 

Kał - posiew ogólny kał, wymaz z 2-5 dni 33,00 zł 

Kał - posiew w kierunku Salmonella i Shigella 
kał, wymaz z 

odbytu 
2-5 dni 33,00 zł 

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa 
Salmonella i Shigella (SANEPID wpis)-3 próbki 

kał - 3 próbki 14 dni 170,00 zł 

Kał - posiew w kierunku Yersinia 
kał, wymaz z 

odbytu 
2-4 dni 40,00 zł 

Posiew materiału z rany wymaz 2-4 dni 53,00 zł 

Posiew wymazu ze skóry wymaz 2-5 dni 53,00 zł 

Posiew wymazu ze zmian skórnych wymaz 2-4 dni 53,00 zł 

Posiew w kierunku grzybów 
drożdżopodobnych 

wszystkie 
materiały 

2-4 dni 47,00 zł 

Posiew w kierunku dermatofitów 
zeskrobiny ze 

skóry, paznokci, 
włosy 

15-30 dni 111,00 zł 

Histopatologia 
   

Badanie histopatologiczne tkanek i wycinków 
( zmiana do 2 cm)  

14 dni 79,00 zł 

Materiał z biopsji cienkoigłowej (jeden 
preparat +ocena)  

14 dni 47,00 zł 

Badanie immunohistochemiczne (1 odczyn) 
 

14 dni 196,00 zł 

Cytologia ginekologiczna 
 

7 dni 20,00 zł 

Cytologia jednowarstwowa LBC 
 

10 dni 105,00 zł 

Inne 
   

Wit B12 surowica 3 dni 29,00 zł 

Kwas foliowy surowica 3 dni 29,00 zł 

HbA1c krew pełna 3 dni 21,00 zł 

Insulina surowica 3 dni 29,00 zł 

Mikroalbumina mocz DZM 1 dzień 33,00 zł 

Ferrytyna surowica 3 dni 29,00 zł 

Troponina surowica 1 dzień 34,00 zł 

Karbamazepina surowica 3 dni 50,00 zł 

Kwas walproinowy surowica 3 dni 50,00 zł 

Witamina D3 metabolit 25(OH) surowica 1 dzień 73,00 zł 

Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 surowica 14 dni 144,00 zł 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

CENNIK USŁUG  

ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ  

I ESTETYCZNEJ Z ODCINKIEM DLA DZIECI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. 

NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 

 

Usługa Cena (zł) 

Jedna doba dla opiekuna przy dziecku (do 12 lat) 61,50 

Jedna doba pobytu pacjenta w szpitalu 307,50 

Plastyka grzbietu nosa 3 075,00 

Plastyka jednej powieki dolnej 2 460,00 

Plastyka końcowa nosa 4 305,00 

Plastyka kości i przegrody nosa 7 380,00 

Plastyka kości przegrody i/lub końca nosa 8 610,00 

Plastyka napletka (także stulejka) 1 845,00 

Plastyka odstających obu małżowin usznych 3 444,00 

Plastyka powiek dolnych 4 674,00 

Plastyka powłok brzucha 12 300,00 

Plastyka rusztowania kostno-chrzęstnego nosa 6 150,00 

Plastyka skrzydeł nosa 4 305,00 

Plastyka warg sromowych 3 690,00 

Podniesienie obu piersi (małych) 9 840,00 

Powiększenie piersi protezami (z implantami) 11 070,00 

Powiększenie piersi protezami (bez implantów) 6 150,00 

Redukcja piersi męskich 6 765,00 

Rekonstrukcja moszny z warg sromowych 4 920,00 

Rekonstrukcja prącia płatem z brzucha 7 380,00 

Usunięcie protezy prącia lub innej 615,00 
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Wszczepienie jednej protezy jądra (+1 implant) 4 920,00 

Wszczepienie protez jąder (+2 implanty) 7 380,00 

Wszczepienie protezy prącia (z implantem) 3 690,00 

Wycięcie nadmiaru tkanek jednego fałdu skórno-tłuszczowego 7 380,00 

Zmarszczki twarzy 7 380,00 

Zmarszczki twarzy i szyi 9 840,00 

Zmniejszenie i podniesienie jednej piersi 8 610,00 

Zmniejszenie i podniesienie obu piersi 14 760,00 

Zmniejszenie lub podniesienie jednej piersi 6 150,00 

Znieczulenie ogólne 1 476,00 

Podniesienie i powiększenie piersi z implantem 15 500,00 

Podniesienie i powiększenie piersi bez implantu 11 080,00 

Podskórna amputacja piersi z rekonstrukcją przy użyciu implantów 25 000,00 
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