
Cennik medycyny estetycznej 

Wypełnianie tkanek kwasem hialuronowym
Zabiegi polecane dla osób w każdym wieku chcących uzyskać widoczne zmiany poprawiające 

wygląd twarzy. Efektem terapii jest poprawa owalu, nadanie odpowiednich proporcji oraz 
pozbycie się niedoskonałości.

Zabieg Cena

Modelowanie, nadanie objętości i nawilżenie ust     1100 PLN

Wypełnienie “doliny łez”                                                    700 PLN

Modelowanie, uwypuklanie i podkreślenie policzków  od 1100 PLN

Wypełnienie bruzd nosowo-wargowych i zmarszczek od 1100 PLN

Niechirurgiczna korekta grzbietu i czubka nosa 800 PLN

Wypełnienie ,,zmarszczek palacza”    700 PLN

Wygładzenie zmarszczek na linii ust                      700 PLN

Wypełnienie ,,linii marionetki” (efektem jest wypłycenie linijnych zagłębień od 
kącików ust w dół do linii podbródka) 900 PLN

Niechirurgiczna korekcja brody - Vshape       700 PLN

Poprawa owalu twarzy (wolumetria)       1500 - 1800 PLN 

Biostymulacja i głęboka odbudowa tkanek skóry twarzy (zabieg kolagenowy Linerase) 1200 PLN

Regeneracja i wypełnienie okolicy oka i doliny łez 450 PLN

 Absolwent i Doktorant Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista otorynolar-
yngolog z wieloletnim doświadczeniem chirurgicznym nabytym podczas pracy w Oddziale 
zabiegowym, którym kierował ponad 10 lat. Ukończył renomowaną Podyplomową Szkołę 
Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie uzyskując tytuł 
lekarza medycyny estetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów 
Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, 
aktywnie uczestniczący w Szkoleniach i Kongresach o charakterze Międzynarodowym. 
Minimalizm i wyeksponowanie naturalnego piękna to jego dewiza w planowaniu  

i wykonywaniu zabiegów. Jakość zabiegów chirurgii estetycznej twarzy oraz pełnej gamy zabiegów medycyny  
estetycznej gwarantowana jest wszechstronnym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tej  
dziedzinie. Prywatnie promotor aktywnego trybu życia, sportowiec - wielokrotny Mistrz Polski Lekarzy w Piłce Nożnej, 
Wicemistrz Świata Lekarzy - Medigames Malta 2018.

Zabiegi wykonuje dr n. med.  Andrzej Szpiech

Lipoza iniekcyjna

Zabieg Cena

Podbródek i tzw. „chomiki” (Dermastabilon, Aqualix) 350 PLN



Nici rewitalizujące i liftingujące
Całkowicie rozpuszczalne nici o różnej strukturze w zależności od przeznaczenia, do stosowania  

m.in. na twarzy, okolicy oka, szyi i dekolcie.

Zabieg Cena

Nici liftingująco - rewitalizujące  (PDO)

Genesis Mono, Screw, Twin, Triple, Tornado 600 PLN / 10 szt.

Cannula Eye line (okolice oczu) 700 PLN / 10 szt.

Nici liftingujące (z haczykami) 

Genesis Cog 4D 200 PLN / szt.

Cannula Screw Cog 300 PLN / szt.

360 Superior Cannula Cog 400 PLN / szt.

Usuwanie zmarszczek
Dla osób ze zwiększoną utratą sprężystości skóry oraz z występującymi bruzdami  

i zmarszczkami mimicznymi - zabieg z wykorzystaniem działania toksyny botulinowej.

Zabieg Cena

Wygładzenie zmarszczek poprzecznych czoła            500 PLN

Wygładzenie zmarszczek między brwiami (tzw. „lwiej zmarszczki”)                     500 PLN

Wygładzenie zmarszczek wokół zewnętrznych kątów oczu (tzw. „kurzych łapek”) 500 PLN

Uniesienie brwi (otwarcie oka) 400 PLN

Wygładzenie „zmarszczek palacza”        400 PLN

Pakiet 3 okolice („lwia zmarszczka” + czoło + „kurze łapki”)                           1 300 PLN
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Zabieg Cena

Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową (pachy, dłonie, stopy) 1 600 PLN

Leczenie bruksizmu                                           1 100 PLN

Korekta uśmiechu dziąsłowego („gummy smile” ) 500 PLN

Pozostałe zabiegi 


