
 

 

Прейскурант  

НА КОСМЕТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ  

 

 
 

 



Ультразвукова чистка обличчя         

(1 година)  

(очищення, тонізація, гель, УЗ, маска, крем на вихід) 

350-420 

Комбінована чистка обличчя 

(1,5 години)  

(очищення, тонізація, гель, УЗ та механічна чистка, маска, 

крем на вихід) 

450-600 

Механічна чистка обличчя 

(1,5 години)  

(очищення, тонізація, гель, механічна чистка, маска, 

Дарсонваль, крем на вихід) 

500 

 

Доглядова процедура для сухої 

шкіри обличчя  

(очищення, тонізація, ензімний пілінг, апаратне 

(електропорація) введення зволожуючої сироватки, геля, 

маска, крем на вихід) 

420 

Доглядова процедура для жирної 

шкіри обличчя 

(очищення, тонізація, АХА пілінг, антибактеріальна маска, 

Дарсонваль, крем на вихід) 

420 

Доглядова процедура для шкіри 

обличчя  ANTI AGE 

(очищення та тонізація з АХА та ВНА кислотами, АХА 

пілінг, апаратне введення ANTI AGE геля, маска з вітаміном 

С, крем на вихід) 

420 

Жива альгінатна маска 

(очищення, сироватка, альгінат, крем на вихід) 

300 



Карбоксітерапія 

(очищення, ензімний пілінг, тонік з АХА 10%, СО2 гель, СО2 

маска, флізелінова маска з АХА, маска після пілінгів та 

чисток, крем на вихід) 

600 

Карбоксітерапія Ribeskin 

(очищення, тонік , СО2 гель, СО2 маска, крем на вихід) 

400-450 

LCAge (аналог PRX-33) 

Ефективне оновлення, прибирає зморшки, пігментні плями 

700 

Ензімний пілінг 

(очищення та тонізація з АХА та ВНА кислотами, ензімний 

пілінг, маска, крем на вихід SPF) 

  400 

АХА пілінг з альфа-гідрокислотами 

(очищення та тонізація з АХА та ВНА кислотами, АХА 

пілінг, маска, крем на вихід SPF) 

400  

Ретіноловий пілінг (жовтий) +35 

(очищення та тонізація з АХА та ВНА кислотами, пілінг, 

нейтралізатор пілінга, маска, крем на вихід) 

 

600  

Саліциловий пілінг 25% 

(очищення та тонізація з АХА та ВНА кислотами, пілінг, 

нейтралізатор пілінга, маска, крем на вихід SPF) 

500  

Азелаїновий пілінг 30%  

(очищення та тонізація з АХА та ВНА кислотами, пілінг, 

нейтралізатор пілінга, маска, крем на вихід SPF) 

 

500 

Дарсонваль по тальку  

(10 хвилин) 

65 



Алмазна мікродермобразія 

(до 30 хвилин) 

(мікрошліфування верхнього шару шкіри, заспокоююча 

маска, крем на вихід) 

300  

Фракційна мезотерапія 

(1-1,5 години) 
(введення сироватки за допомогою дермо штампа) 

Увага! Для кожної процедури – новий стерильний картридж 

від 600 

Мікротокова терапія 

(до 40 хвилин) 

350  

Коагуляція – видалення папілом 

(1 штука) 

50-60  

Фонофорез 

(30 хвилин) 

Введення активних сироваток за допомогою ультразвука 

260 

Масаж обличчя 

(45 хвилин) 

 (класичний, пластичний, для жирної шкіри) 

300 

Масаж обличчя з маскою 

(1 година) 

350 

Маска гіпсова ANTI AGE 

(1 година) 

300 

Глибокий антиакне пілінг 

(30-40 хвилин) 

(очищення, гель-пілінг, нейтралізатор пілінга, маска, 

крем на вихід) 

570 



Пілінг Джеснера 

(30-40 хвилин) 

(очищення, гель-пілінг, нейтралізатор пілінга, маска, 

крем на вихід) 

520 

Пілінг антикуперозний для 

чутливої шкіри обличчя 

(30-40 хвилин) 

(очищення, гель-пілінг, нейтралізатор пілінга, маска, 

крем на вихід) 

450 

 


