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ÁLTALÁNOS BŐRGYÓGYÁSZAT:
- bőrgyógyászati vizsgálat: 16.000 Ft
- kontroll vizsgálat: 9.000 Ft
- esztétikai konzultáció: 12.000 Ft (ha azonnali kezelés követi, nem kell fizetni érte)
- ZO Skin Health bőrápolási konzultáció: 12.000 Ft (vásárlás esetén ingyenes)
- receptírás vizsgálat nélkül: 5.000 Ft
- anyajegy és bőrrák szűrés teljes testen Dermdoc: 19.000 Ft
FotoFinder: 29.000 Ft
Családi kedvezményről érdeklődjön: +36 42 787 955 / +36 30 554 0848 telefonszámokon
vagy office@dermaart.hu e-mail címen
- étel intolerancia vizsgálat 50 anyagra: 32.900 Ft
- kontakt allergia vizsgálat (4 nap): 29.000 Ft
- allergia vizsgálat fogászati anyagokra (4 nap): 29.000 Ft

BŐRSEBÉSZETI ÉS LÉZERSEBÉSZETI KISMŰTÉTEK:
- növedékek, szemölcsök eltávolítása: 12.000 – 36.000 Ft
- benőtt köröm műtéte 19.000 – 29.000 Ft
- szövettani vizsgálat: 9.000 Ft/db
- körömgomba lézeres kezelése: 15.000 – 25.000 Ft

ESZTÉTIKAI BŐRGYÓGYÁSZAT:
- botox ránctalanítás: 50.000 – 120.000 Ft (1-3 régió)
- baby botox: 30.000 Ft/régió
- botox kezelés fokozott verejtékezés esetén, maximális adag felhasználásával: 130.000 Ft
( 2 hónalj vagy 2 tenyér vagy 2 talp)
- ránctöltés prémium kategóriás, területenként célzott minőségű hyaluronsavval: 80.000 –
90.000 Ft/ ml – márkától függően
- ajaktöltés prémium kategóriás, igénynek megfelelő célzott minőségű
hyaluronsavval: 50.000 Ft/0,6 ml

- belső szemzug feltöltése: 90.000 Ft/ml
- skin booster kezelés: 40.000 – 70.000 Ft/ml
- Profhilo kezelés: 100.000 Ft/2 ml
- NCTF szemkörnyéki ránctalanítás: 50.000 Ft
- thread lifting: 50.000 – 300.000 Ft
- arcemelés ARTE szálakkal: 240.000 Ft
- GUNA biolifting: 25.000 Ft, 135.000 Ft/6 alkalom, 200.000 Ft/10 alkalom
- injekciós zsírbontás: 40.000 Ft-tól
- RF érkezelés: 22.000 – 32.000 Ft
- SkinTech középmély orvosi hámlasztás: 29.000 Ft, 100.000 Ft/4 alkalom
- ZO 3 Step hámlasztás: 100.000 Ft
- Plasmage szike nélküli szemhéjplasztika felső vagy alsó szemhéj: 90.000 Ft
felső + alsó szemhéj: 150.000 Ft
- Scarlet mikrotűs RF arc kezelés: 120.000 Ft, 300.000 Ft/3 alkalom
- Scarlet mikrotűs RF arc, nyak, dekoltázs kezelés: 150.000 Ft, 360.000 Ft/3 alkalom
- orvosi HIFU 3D teljes arc (tokával) kezelés: 240.000 Ft, szemkörnyék: 50.000 Ft,
szájkörnyék: 50.000 Ft, toka: 50.000 Ft
- Drakula terápia: 120.000 Ft, 300.000 Ft/3 alkalom
- heg kezelés: 9.000 Ft-tól
- frakcionált CO2 lézerkezelés: 60.000 Ft
- lézeres szőrtelenítés: 9.000 Ft-tól, területtől függően

Kezelési kúra esetén a kedvezményes bérlet ár egy összegben, a kúra megkezdésekor
fizetendő. Kezelési áraink személyre szabottan változhatnak.

