HENNA:
• komplet (brwi + rzęsy + regulacja)
• brwi / rzęsy
• regulacja

40
20 / 25
20

MANICURE:
• biologiczny(bez użycia cążek)
• klasyczny (cążki)
• spa (cążki + peeling)
ŻELOWY:
• paznokcie żelowe na formie (krótkie / średnie)
• paznokcie żelowe na formie (długie)
• paznokcie żelowe na naturalnej płytce + 1 kolor
• paznokcie żelowe uzupełnienie do 3 tygodni
• zdobienie 1 paznokieć
• odbudowa na żelu 1 paznokieć
• usunięcie żelu z paznokci + manicure

150
160
150
80
10
40
80

PEDICURE:
• biologiczny(bez użycia cążek)
• klasyczny (cążki + frezarka)
• spa (cążki + frezarka + peeling)

75
100
110

malowanie lakierem
malowanie lakierem o przedłużonej trwałości
malowanie lakierem hybrydowym
ściągnięcie hybrydów + manicure

10
25
45
70

40
50
60

C
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I
K

ZABIEGI NA CIAŁO & SPA
ENDERMOLOGIA LPG:
• pojedynczy zabieg
• pakiet 5 zabiegów
• pakiet 10 zabiegów
• pakiet 15 zabiegów + kostium gratis
MEZOTERAPIA IGŁOWA RRS HA CELLUTRIX
INNO ROLLER

120
550
980
1320
1 / 3 amp.
400 / 800
od 200 do 400
(osobisty roller 250)

FALE RADIOWE

od 150 do 400

MEZOTERAPIA‚ „EXCELLDERM’’

od 300 do 500

DEPILACJA WOSKIEM

od 20 do 90

RYTUAŁ ODŻYWCZO-REGENERUJĄCY ORGANIQUE
kozie mleko lychee

180

ZABIEG NA CIAŁO KANU
do wyboru mango, zielona herbata, grejpfrut

150

FIRMOWY MASAŻ LADIES CLINIC

bez peelingu 130 /
z peelingiem 180

PEELING CIAŁA

80 / jako dodatek
do masażu 60

MASAŻ

jako dodatek
do zabiegu 100

MASAŻE mgr ﬁzjoterapii Małgorzata Choynowska
• LECZNICZY 30 MIN 80 • LECZNICZY 40 MIN 100
• SPORTOWY CAŁE CIAŁO 55 MIN 130 • KARK + GŁOWA 60
• STOPY Z ELEMENTAMI REFLEKSOLOGII 60
• RELAKSACYJNY Z TWARZĄ 150
• RELAKSACYJNY Z AROMATERAPIĄ 160

*podane ceny
w złotówkach

30–033 Kraków, ul. Sienkiewicza 34
12 631 91 26 recepcja@ladiesclinic.pl
www.ladiesclinic.pl
OTWARTE
poniedziałek-piątek 8-20
sobota 8-15

MEDYCYNA ESTETYCZNA
KONSULTACJA – dr Łukasz Ordynowski
/ dr Alina Graczyk-Pawlik

KOSMETOLOGIA
80

LASEROTERAPIA ALMA HARMONY XL – ponad 20 procedur medycznych:
odmłodzenie skóry (resurfacing), likwidacja zmarszczek, terapia na naczynka,
usuwanie zmian skórnych, redukcja rumienia, trądziku i przebarwień
posłonecznych, redukcja blizn i rozstępów
IPIXEL™ – ablacyjny resurfacing (odmładzanie)
skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni
• twarz
• szyja / dekolt / dłonie
• oczy
• twarz/szyja
• twarz/szyja/dekolt
ACNE PRO – leczenie aktywnego trądziku
ND:YAG™ 1064 NM – laserowe zamykanie naczynek
• twarz
• nogi

1000
800
700
1600
2000
od 200-600
200-600
200-800

KWAS HIALURONOWY STYLAGE – francuska gama preparatów do
mezoterapii, korekcji drobnych, średnich i głębokich zmarszczek; korekcji
objętościowych oraz korekcji ust, oparta jest na przełomowej technologii
IPN-like, która zapewnia wyjątkową plastyczność produktu i zwiększa
komfort pacjenta w trakcie zabiegu. Preparaty posiadają certyfikat jakości
ISO oraz CE i są stosowane w najlepszych klinikach medycznych na świecie.
• wypełnianie zmarszczek i bruzd różnego typu
• korekta, wypełnianie i nawilżanie ust
• korekta okolicy oczu (dolina łez)
• korekta owalu twarzy – lifting
wolumetryczny
• korekta nosa / brody
Ilość zużytego preparatu jest kwestią indywidualną
i zależną od konsultacji lekarskiej
TOKSYNA BOTULINOWA
usuwanie zmarszczek
• poziome czoła
• kurze łapki
• lwia zmarszczka
leczenie nadpotliwości
• dłonie
• stopy
• pachy
leczenie bruksizmu
Ilość zużytego preparatu jest kwestią indywidualną
i zależną od konsultacji lekarskiej

od 1100 / 1 ml
od 1100 / 1 ml
od 1100 / 1 ml
od 1300 / 1 ml

CELLULAR MATRIX – osocze bogatopłytkowe
+ kwas hialuronowy w jednym zabiegu! Kompozycja
pozwala na osiągnięcie optymalnych efektów
poprawy jakości skóry (osocze) oraz skutecznego
i długotrwałego jej odmłodzenia (kwas hialuronowy)
MEZOTERAPIA IGŁOWA
• anti-aging – gama AESTHETIC DERMAL
• kwasem hialuronowym HYDROMAX STYLAGE
• okolic oczu RRS HA EYES
• dłoni HYDRO STYLAGE

50

DERMOKOSMETYKA
DERMAPEN™
mezoterapia mikroigłowa
+ ampułka AESTHETIC DERMAL
SILK PEEL

SILK PEEL + MIRAROLLERS
FALE RADIOWE

LIFTMASSAGE „LPG’’ TWARZ
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA „EXCELLDERM”

MIKRODERMABRAZJA

ULTRADŹWIĘKI (kawitacja + ampułka + sonoforeza)

od 1200 / 1 ml

600

od 270 do 330
w zależności
od rodzaju maski
450
od 150-350
w zależności
od wielkości obszaru
50
od 150-300
w zależności
od wielkości obszaru
160-220
w zależności
od rodzaju maski / jako
dodatek
w zabiegu 60
100-160
w zależności od rodzaju
maski / jako dodatek
w zabiegu 50

PEELINGI CHEMICZNE
450
450
450
1800
2000
1600
od 1200

REGENERIS – stymulująca mezoterapia osoczem (wampirzy lifting).
Długotrwałe efekty w regeneracji i rewitalizacji skóry, absolutnie naturalna
i biokompatybilna z Twoim ciałem, bez ryzyka nietolerancji, alergii czy reakcji
immunologicznych.
• mezoterapia twarz
• mezoterapia twarz + szyja
• wolumetria twarz + szyja + dekolt

KONSULTACJA KOSMETOLOGICZNA
oraz przygotowanie indywidualnego programu
terapeutycznego – mgr Małgorzata Firlejczyk,
mgr Beata Surma

900
1400
1800
ampułka / 1300

600
800
od 500
od 500

MEZOTERAPIA IGŁOWA RRS HA CELLUTRIX
redukcja cellulitu / ujędrnienie
Ilość zużytego preparatu jest kwestią indywidualną
i zależną od konsultacji lekarskiej

1 / 3 amp.
400 / 800

TERAPIA LAMPĄ LED – po zabiegach medycznych,
trądzik, fotoodmładzanie

1 sesja 80 / pakiet 10
zabiegów – 400

EASY DROXY COMPLEX PEEL – (koktajl kwasów:
glikolowy, mlekowy, salicylowy, cytrynowy, kojowy)

250

EASY PHYTIC SOLUTIONS – (koktajl kwasów:
glikolowy, mlekowy, migdałowy, fitowy)

150

EASY TCA – terapia złuszczająca na problemy
fotostarzenia, ostudy, trądziku i blizn potrądzikowych,
skóry palacza, zmarszczek)

400

DOTTORE RETINO BOOSTER – peeling z retinolem
– rozjaśnia skórę, przeciwdziała powstawaniu
przebarwień

300

PEELING MIGDAŁOWY – delikatna regeneracja skóry

150

PEELING SALICYLOWY – terapia skóry trądzikowej

200

Rodzaj peelingu jest dobierany indywidualnie po konsultacji kosmetologicznej
lub lekarskiej. W celu przedłużenia działania zabiegu zachęcamy do zakupu
dermokosmetyków do pielęgnacji domowej.
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
AUTORSKI ZABIEG LADIES CLINIC – konsultacja
kosmetologiczna + peeling migdałowy (wymiennie
ultradźwięki) + mezoterapia bezigłowa „Excellderm”
+ ampułka Reparestim Relax + maska hialuronowa
w płacie

400

AUTORSKI ZABIEG LADIES CLINIC OKOLICY OKA
– peeling peptydowy + płat hialuronowy

200

DERMAQUEST – amerykańska marka dermokosmetyczna gwarantująca
ponadprzeciętne rezultaty w specjalistycznej pielęgnacji skóry
– www.dermaquest.pl.

• NOWOŚĆ! Peeling VIT.C z kwasem
L-askorbinowym, mlekowym i ferulowym
• zabieg rewitalizujący o działaniu
przeciwstarzeniowym
• peeling peptydowy z pochodną toksyny
botulinowej – działanie przeciwzmarszczkowe
i ujędrniające skórę
• resurfacing na bazie kwasu azelainowego (10%)
i kwasu kojowego (5%) przeciw przebarwieniom
i trądzikowi różowatemu
• peeling dyniowy enzymatyczno-chemiczny dla
skóry z trądzikiem, przebarwieniami pozapalnymi
dla skóry dojrzałej
• terapeutyczny zabieg dyniowy, program
normalizujący dla skór mieszanych, z problemem
zaskórników oraz dla skór przetłuszczających się
• peeling mango, enzymatyczno-chemiczny zabieg
dla skóry z problemem rozszerzonych naczynek
oraz przebarwieniami

220
330
340
220
220
200
220

W celu przedłużenia działania zabiegu zachęcamy do zakupu
dermokosmetyków do pielęgnacji domowej DERMAQUEST
PREMIERA! ZO® SKIN HEALTH by ZEIN OBAGI
- amerykańska autorska marka dr Zeina Obagi, najbardziej innowacyjne
na świecie rozwiązania dla zdrowia skóry, oparte na wieloletnich badaniach
klinicznych i zaawansowanych technologiach.
• ZO® OSSENTIAL REJUVENATION TREATMENT
– silna terapia przeciwstarzeniowa
• ZO® OSSENTIAL ULTRA HYDRATION TREATMENT
– silna terapia nawilżająca

400
380

W celu przedłużenia działania zabiegu zachęcamy do zakupu
dermokosmetyków do pielęgnacji domowej ZO® SKIN HEALTH.
ERICSON LABORATOIRE francuski lider na rynku
kosmetyki profesjonalnej, działający na pograniczu
kosmetologii i dermatologii.
• zabieg luksusowy z organicznym kawiorem silnie
rewitalizujący

330

DOTTORE – polska marka założona przez
dr Waldemara Jankowiaka to gama profesjonalnych
i pielęgnacyjnych preparatów o najwyższej możliwej
skuteczności dla kosmetyków.
• zabieg dla skóry z problemami naczyniowymi
i z trądzikiem różowatym i przeciwdziałający
powstawaniu przebarwień
• zabieg wielopoziomowej stymulacji nawilżenia
skóry
• zabieg odżywienie i regeneracja

200
200
150

W celu przedłużenia działania zabiegu zachęcamy do zakupu
dermokosmetyków do pielęgnacji domowej DOTTORE

MAKIJAŻ PERMANENTNY
TAFFY system – metoda pigmentacji brwi i kresek,
tzw. „piórkowa” lub „microblading”
• brwi / kreska

800 / 600

KOSMETYKA
OCZYSZCZANIE MANUALNE:
• twarz + maska kremowa / algowa
• twarz + peeling migdałowy + maska algowa
• masaż twarz / szyja / dekolt
• masaż twarz / szyja / dekolt + ampułka
• przedłużanie rzęs 1:1
• uzupełnianie

160 / 180
250
50
60
300
120 / cotygodniowe 50

