
Tiszteletdíjak 

 

 

Általános bőrgyógyászat  

- bőrgyógyászati vizsgálat: 26.000 Ft  

- anyajegy vizsgálat (kérdéses anyajegyek dermoscopy vizsgálata): 26.000 Ft 

- kontroll vizsgálat: 16.000 Ft (az egy hónapon belüli, ugyanazon problémával 

kapcsolatos vizsgálat számít kontrollnak!)  

- receptírás vizsgálat nélkül: 6.000 Ft  

- FotoFinder Total Body Mapping anyajegy-és bőrrák szűrés teljes testen, 

fotodokumentációval: 36.000 Ft  

- kedvezményes családi anyajegy szűrés (FotoFinder) csomag: 2 felnőtt és 1, 2, 

3 kiskorú gyermekük esetében csak a felnőttek vizsgálati díját kell fizetni, a 

gyermekek vizsgálata ingyenes  

- étel intolerancia vizsgálat 50 anyagra: 39.000 Ft  

- contact allergia vizsgálat (4 napos vizsgálat) (európai standard vagy fogászati 

sorozat): 39.000 Ft  

- hajhullás mikroinjekciós kezelése: 30.000 Ft/alkalom, 250.000 Ft/10 alkalom  

- Gardasil oltás: 59.000 Ft  

 

Bőrsebészeti és lézersebészeti kisműtétek  

- növedékek, szemölcsök eltávolítása: 16.000 - 48.000 Ft  

- anyajegyek eltávolítása: 26.000 – 48.000 Ft 

- condyloma eltávolítása: 26.000 - 48.000 Ft  

- benőtt köröm műtéte: 36.000 Ft/1 körömszél, 48.000 Ft/2 körömszél  

- szövettani vizsgálat: 16.000 Ft/db  

- tetoválás lézeres eltávolítása: 30.000 Ft-tól  

 

 



Esztétikai bőrgyógyászat  

- rövid esztétikai konzultáció: 16.000 Ft (ha aznap kezelés követi, nem kell 

fizetni érte, csak a kezelésért)  

- ZO Skin Health bőrápolási konzultáció: 16.000 Ft (ha vásárlás követi, nem kell 

fizetni érte, csak a termékekért)  

- esztétikai konzultáció arcelemzéssel, kezelési tervvel: 26.000 Ft  

- botox ránctalanítás (strong): 50.000 - 120.000 Ft (1 - 3 régió) (2 hét múlva 

ingyenes kontroll lehetőséggel, a később kért kontroll már nem ingyenes) 

- baby botox: 30.000 Ft/régió (az utókezelés nem ingyenes) 

- botox kezelés fokozott verejtékezés esetén: 139.000 Ft  

- ránc és ajaktöltés hyaluronsavval: 90.000 – 110.000 Ft/ fecskendő 

- más által beadott hyaluronsav eltüntetése: 70.000 Ft-tól  

- skin booster kezelés: 80.000 Ft/ml, 180.000 Ft/ 3 ml   

- Profhilo bioremodelling: 100.000 Ft (arc, vagy nyak, vagy dekoltázs)  

- Gouri folyékony szálazás: 210.000 Ft 

- EJAL40 hyaluronsavas biorevitalizáció: 80.000 Ft 

- Karisma collagen és hyaluronsav kezelés: 150.000 Ft 

- NCTF szemkörnyék ránctalanítás: 60.000 Ft  

- thread lifting: 50.000 - 300.000 Ft  

- arcemelés ARTE szálakkal: 260.000 Ft-tól 

- GUNA biolifting: 25.000 Ft/alkalom, 200.000 Ft/10 alkalom  

- injekciós zsírbontás: 49.000 Ft-tól  

- cellulit injekciós kezelése: 40.000 Ft-tól 

- RF érkezelés: 26.000 Ft-tól  

- pigmentfoltok lézerkezelése: 26.000 -48.000 Ft 

- SkinTech középmély orvosi hámlasztás: 29.000 Ft  

- ZO 3 Step Peeling: 100.000 Ft  

- Plasmage szike nélküli szemhéjplasztika: 100.000 Ft, alsó és felső szemhéjon 

összesen 150.000 Ft, szarkalábak, vagy cigarettaráncok területén: 50.000 Ft  



- frakcionált CO2 lézeres arc kezelés: 120.000 Ft 

- Scarlet mikrotűs RF arc kezelés: 120.000 Ft/alkalom, 300.000 Ft/3 alkalom  

- orvosi HIFU 3D kezelés: 240.000 Ft a teljes arcon, 50.000 Ft kisebb területen, 

pl. szemkörnyék vagy toka 

- SkinPen kezelés teljes arcon: 80.000 Ft, arc-nyak-dekoltázs-kézfejek együttes 

kezelése 150.000 Ft 

- lézeres szőrtelenítés: 9.000 Ft-tól, területtől függően  

- heg kezelése injekcióval: 16.000 Ft, injekciós és lézeres kombinált  

kezelés: 26.000 Ft-tól 

 

Esztétikai kezelési csomagok 

- Gyors ragyogás program („azonnal jobban akarok kinézni”) 

- Supermodel Look  

- Szájkörnyék fiatalítása program 

- Szemkörnyék fiatalítása program 

- Főnix Program (teljes rejuvenáció nem műtéti eljárásokkal)  

- Férfias vonások (férfi páciensek arc harmonizációja) program 

- Pillangó program (pattanásos bőr kezelése és teljes megújítása) 

- Befektetés a bőrömbe program (bőrszépítő kezelések és bőrápolási rutin 

tervezés)  

 

A fenti kezelési programokat az egyéni adottságok alapján lehet ideálisan 

összeállítani, az arc egészének harmonikussá tétele a cél. Személyes 

konzultációt és esztétikai bőrgyógyászati szakmai tervezést igényelnek, a 

kezelési árak ez alapján pontosíthatók.  

 

 

 

 



Klinikai kozmetika 

- Dr. Derm mikrodermabrázió: 12.000 Ft  

- lunch time peeling: 19.000 Ft 

- ZO anti-aging kezelés: 39.000 Ft 

- ZO Red Carpet Hollywood: 39.000 Ft 

- ZO enzymatic peel kezelés: 39.000 Ft 

- ZO ultra hidratáló kezelés: 39.000 Ft 

- Skinceuticals anti-aging protocol: 39.000 Ft 

- Skinceuticals anti-pigment protocol: 39.000 Ft 

- Thesera L koreai lifting kezelés: 59.000 Ft 

- Thesea H koreai hidratáló kezelés: 39.000 Ft 

- Institut Esthederm intensive hyaluronic kezelés: 39.000 Ft 

- DoctorLife gépi nyirokmasszázs: 12.000 Ft 

 

 

Kezelési áraink személyre szabottan változhatnak, hitelnyújtással nem 

foglalkozunk.  

 

 


