
čelo      1 800
vrásky mezi obočím 1 200
kolem očí 1 800
celý obličej 4 800

3 800

4 000
obličej 5 000
dekolt 4 000
horní končetiny 4 000
hyaluronová kyselina + plasma výplň 6 500

1 500
700

cena dle lokalizace
horní 7 000
dolní 9 000

1 500

sklerotizace, sklerotizační  roztoky 500
odstranění metliček laserem na dolních končetinách 700
odstranění metliček laserem v obličeji 800
laserové ošetření křečových žil - EVLT 
(včetně tumescentní anestezie) 14 000

radiofrekvence ClosureFast© 
(včetně tumescentní anestezie) 20 000

Clarivein© – odstranění křečových žil  
(tumsecentní anestezie není u výkonu nutná) 20 000

 lepidlo VenaSeal© 
(tumsecentní anestezie není u výkonu nutná) 40 000

odstranění jednoho kožního znaménka, výrůstku, 
bradavice 700

odstranění každého dalšího znaménka apod. 300
odstranění pigmentace 
(barevných skvrn, po opálení apod.) 1 500

odstranění jizev po akné, operaci, strie                                   2 000
frakční resurfacing obličej                                                      4 500
obličej + dekolt                              7 000
okolo úst 2 500
okolo očí 2 500
čelo 2 500
okolí očí 2 500
tváře 3 000
celý obličej 4 000
dekolt 3 500
krk od 2 500

15 000
Laserová liposukce podbradek 8 000

minimální cena ošetření 500
mezi obočím 500
horní ret 700
brada a horní ret 1 200
tváře 2 000
podpaží 2 500
břicho 3 500
bikiny line 2 000
intimní oblast 3 500
šíje 1 500
hrudník 3 500
hýždě 3 800
horní končetiny (obě) 6 000
ramena 2 000
stehna, lýtka 3 500
dolní končetiny 7 000

Kryoterapie 15 min. 250
jedno sezení 250
celá kůra 10+1 2 500
vyplnění pojistky 300
výpis z dokumentace 300

Laserová epilace

Administrativní úkony

Soudní znalec (chirurgie) MUDr.Shihata – cena dle rozsahu znaleckého posudku, hodinová sazba dle vyhlášky MV

Lymfodrenáže

Ošetření CO2 laserem

Surgimed s.r.o., Estetická chirurgie, Cévní chirurgie - ceník pro rok 2021
 (ceny jsou uvedeny od, ceny uvedeny v CZK)

Botox

Aplikace výplní kyseliny hyaluronové + lokální anestezie emla krém místa aplikace: 
nosoretní rýhy vrásky mezi obočím, čela, okolo očí kontumace rtů, augmentace (zvětšení 
objemu) rtů, cena je závislá od použitého materiálu 

Facelifting bez skalpelu – mesonitě, celková cena záleží na lokalitě

Plasmalifting – Regenplasma 
omlazení vlastní plasmou

Mesoterapie (obličej, dekolt, horní kočetiny)

Žilní zákroky

Chemický peeling (čelo, obličej, dekolt) 
Fatgrafting (přenos vlastního tuku)

Plastika očních víček

Injekční lipolýza 
(rozpouštění tuku – podbradek, obličej, břicho, stehna, záda)

Laserové omlazení
(možnost předplacení celé kůry: 5 
ošetření se slevou)

Laserová liposukce  jedna oblast (břicho, boky, stehna)
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