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KONSULTACJE 

KONSULTACJE CENA 

 
dermokonsulacja z kosmetologiem przed zabiegami na twarz + wielopłaszczyznowa 
analiza skóry LUMISCAN 

 
200 zł 

konsultacja przed zabiegami na ciało i twarz (kosmetologiczna) 
(jeśli zdecydujesz się na zabieg w ciągu 2 tyg. konsultacja jest bezpłatna) 

100 zł 

konsultacja z lekarzem medycyny estetycznej 150 zł 

konsultacja (kosmetologiczna) przed makijażem permanentnym bezpłatna 

 
 

KOSMETOLOGIA 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

FALA UDERZENIOWA  STORZTM 

1 zabieg seria 5 

-7% 

seria 8 

-7% 

twarz 300 zł 1395 zł 2232 zł 

1 dowolny obszar (pośladki, przód ud (z wewnętrzną stroną), tył ud 

(z wewnętrzną stroną), brzuch, łydki, ramiona, bryczesy (boki ud)) 

300 zł 1395 zł 2232 zł 

całe uda 400 zł 1860 zł 2976 zł 

 

ICOONETM 

 

1 zabieg 

 
seria 10 – 

rabat 7% 

 

seria 15 – 

rabat 10% 

Icoone zabieg na twarz 180 zł 1674 zł 2430 zł 

Icoone base + 2xFocus + kostium 50zł 200 zł 1860 zł 2700 zł 

Icoone Base + 3xFocus + kostium 50zł 240 zł 2232 zł 3240 zł 

Icoone base + 4xFocus + kostium 50zł 280 zł 2600 zł 3780 zł 

Icoone base + 5xFocus + kostium 50zł 320 zł 2976 zł 4320 zł 

 

KRIOIPOLIZA COOLTECH® 

 

1 zabieg 

 
 seria 2 – 

rabat 7% 

 
 seria 3 – 

rabat 10% 

kriolipoliza (1 głowica - 1 przyłozenie) 
(mały brzuch lub inny asymetryczny obszar) 

600 zł 1116 zł 1620 zł 

kriolipoliza (2 głowice - 2 przyłożenia) 

(bryczesy, wewnętrzna strona du, kolana, ramiona, pod pośladkami, 

plecy, brzuch, boczki) 

800 zł 1488 zł 2232 zł 

https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1584161
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1579794
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1734012
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763639
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763640
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763641
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763643
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KARBOKSYTERAPIA TM 

 

1 zabieg 

 

seria 6 – rabat 10% 

Mały obszar (cienie pod oczami, drobne zmarszczki, podbródek, 

rozstępy, kolana, skóra dłoni) 

170 zł 918 zł 

Duży obszar (szyja, dekolt, twarz, skóra głowy, uda, pośladki, brzuch, 

biorewitalizacja skóry twarzy, wiotkość skóry, blizny) 

220 zł 1188zł 

 

 

 

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA (dermapen) 

 

1 zabieg 

 
seria 3 – rabat 10% 

twarz 400 zł 1080 zł 

zabieg kompleksowy ( twarz, szyja, dekolt) 500 zł 1350 zł 

duży obszar wielkości A4 500 zł 1350 zł 

mały obszar wielkości 1 dłoni 200 zł 540 zł 

 

NANOBRAZJA 

 

1 zabieg 

 
seria 3 – rabat 7% 

zabieg kompleksowy (twarz, szyja dekold) 400 zł 1116 zł 

 

 

PRX- T33 

 

1 zabieg 

 
 seria 3 – rabat 7% 

twarz 400 zł 1116 zł 

zabieg kompleksowy (twarz+szyja+dekolt) 550 zł 1535 zł 

wybrany duży obszar wielkości A4 550 zł 1535 zł 

wybrany mały obszar (wielkość dłoni) 300 zł 837  zł 

 

 

RETI PEEL 

 

1 zabieg 

 
 seria 3 – rabat 7% 

RETI PEEL 1 350 zł 977 zł 

RETI PEEL 2 200 zł 558 zł 

 

 

 

BANDAŻE AROSHA 

 

1 zabieg 

 
 seria 4 – rabat 7% 

Aqua Drain (zabieg drenujący 230 zł 855 zł 

Slim Cel (zabieg wyszczuplający) 230 zł 855 zł 

Lipho Cel (zabieg antycellulitowy i wyszczuplający) 230 zł 855 zł 

Crio Tonic (zabieg ujędrniająco- nawilżający) 230 zł 855 zł 

Szczotka z włókien Tampico (do zabiegu) 50 zł  GRATIS 
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MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA 

1 zabieg  

 seria 4 – rabat 10% 

mikrodermabrazja diamentowa  (twarz+szyja+dekolt) 200 zł 720 zł 

mikrodermabrazja diamentowa (twarz+szyja+dekolt+maska) 230 zł 828 zł 

 

 

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA 

 

1 zabieg 

 

 seria 4 – rabat 10% 

zabieg kompleksowy 200 zł 720 zł 

zabieg kompleksow z maską 230 zł 828 zł 

 

 

PEELING KAWITACYJNY 

 

1 zabieg 

 

 seria 5 – rabat 10% 

peeling kawitacyjny (twarz) 100 zł 450 zł 

peeling kawitacyjny (twarz+szyja+dekolt+maska) 150 zł 675 zł 

 

 

 

PEELING CHEMICZNY 

 

1 zabieg 

 

 seria 6 – rabat 7% 

Twarz: 

peeling chemiczny migdałowy 

peeling chemiczny pirogronowy 

peeling chemiczny azelainowy 

peeling chemiczny askorbinowy 

peeling chemiczny salicylowy 

peeling chemiczny szikimowy 

peeling chemiczny fitowy 

 

250 zł 

 

 

1395 zł 

zabieg kompleksowy 300 zł 1674 zł 

Twój wybrany duży obszar (wielkość A4) 300 zł 1674 zł 

Twój wybrany mały obszar (wielkości jednej dłoni) 150 zł 837 zł 

 
FACETAPING I AUTORSKI ZABIEG anpaTu 

 

 
cena 

 
seria 3 – rabat 10% 

autorski zabieg anpaTu (zoga face integration, face taping, masaż 

twarzy, maska) 

290 zł  783 zł 

masaz liftingujacy / niwelujacy asymetrie + taping 180 zł 486 zł 

zabieg tapingu (twarz lub inny obszar)  50 zł 135 zł 

nauka masażu autoliftingującego i facetapingu dopasowana do Twoich 

potrzeb + masaż liftingujący 

250 zł 

 

- 

jako dodatek do zabiegu 30-50 zł - 

https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763596
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763597
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763608
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763607
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1696276
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1696276
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MASAŻ TWARZY 

 

cena 

KOBIDO 250 zł 

DERMOPLASTYCZNY 250 zł 

MASAŻ SZKLANYMI KULAMI 200 zł 

 

 

PIELĘGNACJA OPRAWY OKA 

 

cena 

henna brwi 30 zł 

geometria brwi + henna + regulacja 50 zł 

 

MAKIJAŻ PERMANENTNY 

MAKIJAŻ PERMANENTNY CENA 

makijaż permanentny brwi ombre (korekta do 2 miesięcy po zabiegu w cenie) 1100 zł 

makijaż permanentny kreska (korekta do 2 miesięcy po zabiegu w cenie) 600-800 zł 

makijaż permanentny ust (kontur+wypełnienie) (korekta do 2 miesięcy po zabiegu w cenie) 1300 zł 

makijaż permanentny korekta (do roku po pierwszym zabiegu) 600-1000 zł 

 
 

MEDYCYNA ESTETYCZNA 

 

  

ZABIEG CENA 

toksyna botulinowa (BOTOX) 1 okolica (korekta do 2 tygodni po zabiegu w cenie) 500 zł 

toksyna botulinowa (BOTOX) 2 okolice (korekta do 2 tygodni po zabiegu w cenie) 1100 zł 

toksyna botulinowa (BOTOX) 3 okolice (korekta do 2 tygodni po zabiegu w cenie) 1400 zł 

wypełniacz/kwas hialuronowy (cena za ampułkę preparatu) 800-1200 zł 

osocze bogatopłytkowe (twarz) 450 zł 

osocze bogatopłytkowe (twarz+szyja+dekolt) 1000 zł 

osocze bogatopłytkowe (dłonie) 400 zł 

osocze bogatopłytkowe (rozstępy) 450 zł 

osocze bogatopłytkowe (skóra głowy) 400 zł 

mezoterapia igłowa (cena uzależniona od zastosowanego preparatu) 400-1100 zł 

nadpotliwość (pachy, dłonie, stopy) 1600 zł 

leczenie bruksizmu 1500 zł 

https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1881606
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1881607
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763614
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1881608
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763657
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763658
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763659
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763602
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763601
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763598
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763599
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1763600
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1584095
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1584093
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1584123
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leczenie łysienia (autorski program zabiegowy) 170-800 zł 

dr Cyj Hair Filler 700 zł 

kolagen Linerase 1100 zł 

lipoliza iniekcyjna (podbródek) 240 zł 

lipoliza iniekcyjna (ciało – 1 ampułka) 500 zł 

 

DERMATOCHIRURGIA 

ZABIEG CENA 

chirurgiczne usunięcie zmiany (z badaniem histopatologicznym) 500-1000 zł 

 

 

KOSMETYKI 

Avene sunsimed 80 ml 99 zł 

Colway - kolagenowy żel do mycia 250 ml  99 zł  

jadeitowy roller do masażu twarzy  50 zł 

peeli mission AZA tonik 200 ml 90 zł 

płytka gua sha 30 zł  

peel mission Anti Comedo Tonic 200 ml 90 zł 

peel mission asiatic peel cream 50 ml 130 zł 

peel mission AZA gel 30 ml 110 zł 

peel mission B-Like ROLL ON 15 ml 130 zł 

peel mission Block krem 50 m; 150 zł 

peel mission Ferul tonik 200 ml 90 zł 

peel mission Lacto cream 50 ml 150 zł  

peel mission Lacto tonik 200 ml 90 zł 

peel mission Lift Cream 50 ml 150 zł 

peel mission Regener Max 50 ml  150 zł 

Salco - balsam do ciala (acai berry) 200 ml 55 zł 

Salco balsam do ciala mandarine&mango 200 ml 55 zł 

Salco balsam do ciala rhubarbare vanille 200 ml 55 zł 

Salco masło waniliowe 15 g 17 zł 

Salco mleko do kąpieli White SPA 250 g 25 zł 

Salco peeling solny do ciala chocolate 200 ml 55 zł 

Salco peeling solny do ciala lemon tree 200 g 55 zł 

https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1627639
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1627640
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1627644
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1627644
https://www.moment.pl/koszyk/gabinety-anpatu/zawartosc/1824465
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WIQ krem do twarzy (nie tylko po zabiegu PRX), skóra sucha 50 ml 240 zł 

Świeca sojowa Ever Green  40 zł 

Świeca sojowa Say Yes 40 zł 

Oliwka natłuszczająca i odżywiająca skórki  19 zł 

SLAAP Moon Drops wielozadaniowe serum na noc 119 zł 

SLAAP Chill Essence- nawilżająca esencja tonizująca 59 zł 

Szczotaka Arosha (szczotkowanie ciała na uscho,peeling na sucho) 80 zł 

NEUTREA BIO TECH spf 50+ 60 zł 
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