
 

CENNIK / PRICE LIST 

 - obowiązuje od 02.2020 

www.drpaul.pl 

Konsultacja/ Consultation - 150 zł 

Płatność - gotówką, przelewem/ Payment - cash, wired transfer 

MODELOWANIE TWARZY / FACIAL SURGERY 

4000 zł Korekcja powiek górnych / Upper blepharoplasty   

5000 zł Plastyka powiek dolnych / Lower blepharoplasty

8000 zł  Plastyka powiek górnych i dolnych / Upper+Lower 

blepharoplasty

9000 zł  Lifting szyjny bez liftu twarzy / Neck lift

15000 zł Lifting twarzy / Face lift

20000 zł  Lifting twarzy + nanografting / Face lift + nanografting

8000 zł  Mini lift twarzy / Mini face lift

10000 zł Lift czoła / Brow lift

od/from 6000 zł Przeszczep tkanki tłuszczowej na 

twarz (NANOFATGRAFTING) / Facial lipotransfer

4000 zł Korekcja odstających uszu / Otoplasty

6000 zł Plastyka / korekcja nosa chrzęstnego / Tip rhinoplasty



10000 zł Plastyka nosa z osteotomią / Full rhinoplasty

MODELOWANIE PIERSI / BREAST SURGERY

12000 zł Podniesienie piersi (mastopeksja) / Mastopexy

18000 zł Podniesienie piersi + TiLOOP BRA / Mastopexy + TiLOOP 

BRA 

14000 zł Powiększenie piersi implantami okrągłymi / Breast 

augmentation with round implants

22000 zł Powiększanie piersi implantami BLite /  Breast 

augmentation with Lite implants

10000 zł Powiększanie piersi tłuszczem własnym /  

Breast augmentation with lipotransfer only

17000 zł Powiększenie piersi + przeszczep tłuszczu do piersi / Breast 

augmentation with round implants + lipo transfer

16000 zł Powiększenie piersi implantami anatomicznymi / Breast 

augmentation with anatomic implants

18000 zł Podniesienie piersi z powiększeniem Breast augmentation 

with mastopexy

15000 zł Redukcja z podniesieniem piersi / Breast reduction

10000 zł Usunięcie implantów piersi / Breast implants removal

16000 zł Wymiana implantów piersi / Breast implants exchange

20000 zł Wymiana implantów z podniesieniem piersi / Breast 

implants exchange + mastopexy

12000 zł Wstawienie męskich implantów piersi / Male 

pectoral implants

8000 zł Ginekomastia (liposukcja + wycięcie gruczołu) / Male breast 

reduction (liposuction + excision)

12000 zł Ginekomastia olbrzymia / Male breast reduction with nipple 

transposition



PLASTYKA POWŁOK 
BRZUSZNYCH

ABDOMINOPLASTY

8000 zł 

14000 zł

Mini plastyka powłok brzusznych / Mini abominoplasty 

Pełna plastyka powłok brzusznych / Full abdominoplasty

16000 zł Pełna plastyka powłok brzusznych + liposukcja / Full 

abdominoplasty + liposuction

LIPOSUKCJA/Modelowanie 
ciała

LIPOSUCTION

5000 zł Liposukcja podbródka i szyi / Submental liposuction

6000 zł Liposukcja ramion / Arm liposuction

6000 zł Liposukcja brzucha / Abdominal liposuction

6000 zł Liposukcja bioder / Flanks liposuction

7000 zł Liposukcja pośladków / Buttocks liposuction

7000 zł Liposukcja pleców / Back liposuction

6000 zł Liposukcja ud / Thighs liposuction

5000 zł Liposukcja kolan / Knee area liposuction

12000 zł Przeszczep tkanki tłuszczowej na pośladki, podudzia 

(jedna okolica) / Buttocks lipotransfer

12000 zł Wycięcie nadmiaru skóry ramion + liposukcja / Arm lift + 

liposuction

12000 zł Wycięcie nadmiaru skóry ud - lift / Thighs lift + liposuction 

(outer or inner)

4500 zł Zmniejszenie warg sromowych w znieczuleniu ogólnym / 

Labiaplasty in general anesthesia

1500 zł Usunięcie zmian skórnych, blizn / Skin tumor/scar surgery 

(per area)



*Dodatkowa doba pobytu w klinice 500 PLN

**Wszystkie zabiegi w znieczuleniu ogólnym zabierają koszt 
pobytu jednodniowego

*Additional night at the Clinic 500 PLN

** All general anesthesia procedures include 1 night at the 
Clinic


CHIRURGIA 
REKONSTRUKCYJNA

RECONSTRUCTIVE SURGERY

22000 zł Rekonstrukcja piersi płatem pLD+implant Motiva/Polytech / 

Breast reconstruction with pedicled LD flap + Breast 

Expander

10000 zł Rekonstrukcja piersi ekspanderem tkankowym Mentor / 

Breast reconstruction with tissue expander

3000 zł Rekonstrukcja brodawki piersi / Nipple Areola Complex 

(NAC) reconstruction

MEDYCYNA ESTETYCZNA NON SURGICAL TREATMENT

Pelleve – redukcja zmarszczek 
i modelowanie twarzy

Pelleve – radiofrequency thermal lifting

1100 zł Cała twarz / Full face

700 zł Górna część twarzy / Upper face

700 zł Dolna część twarzy / Lower face

500 zł Kurze łapki / Crow’s feet

500 zł Zmarszczki między brwiami / Forehead wrinkles

500 zł Zmarszczki wokół ust / Lip wrinkles

Toksyna botulinowa Botulinum Toxin

500 zł Jedna okolica / One area

850 zł Dwie okolice / Two areas

2000 zł Leczenie migreny / Migraine treatment

Kwas Hialuronowy Hialuronic Acid



800 zł Ampułka 0,8 ml / Syringe 0,8 ml

1100 zł Ampułka 1 ml / Syringe 1 ml

Powiększanie i modelowanie 
ust kwasem hialuronowym 
(Juvederm)

Lip augmentation and modeling (Juvederm)

800 zł Ampułka 0,55 ml / Syringe 0,55 ml

1100 zł Ampułka 1 ml / Syringe 1 ml

LASEROTERAPIA I 
KRIOTERAPIA

LASER THERAPY/CRYOSURGERY 

Laserowy resurfacing – 
peeling, Fotona Fidelis Pixel 
Screen Technology

Laser resurfacing – peeling, Fotona Fidelis Pixel Screen 

Technology

800 zł Cała twarz / Full face

500 zł Górna część twarzy / Upper face

500 zł Dolna część twarzy / Lower face

300 zł Kurze łapki / Crow's feet

250 zł Zmarszczki między brwiami / Forhead wrinkles

300 zł Zmarszczki wokół ust / Lip wrinkles

Laserowa korekcja blizn po 
trądzikowych

Laser scar correction

800 zł Cała twarz / Full face

800 zł Dekolt / Clevage

1000 zł Plecy / Back

300 - 1500 zł Laserowa korekcja blizn pooperacyjnych, pourazowych, 

pooparzeniowych / Laser scar correction afer burn injury, 

trauma or surgery

od 150 zł Wymrażanie zmian skórnych / Cryosurgery (per area)

od 200 zł Laserowa korekcja przebarwień / Laser skin discoloration 

correction



Stosujemy wyłącznie produkty renomowanych firm 
Implanty piersi Motiva Implants i Polytech Implants 

Siatki do mastopeksji TiLOOP Bra 

Produkty Kwasu Hialuronowego Juvederm, Surgiderm (Allergan) 

Toksyna Botulinowa Botox/Vistabel/Azzlure 

We use only the best certified products and suppliers 
Breast Implants -  Polytech, Motiva Implants 
Mastopexy mesh - TiLOOP Bra 
Hialuronic acid products - Juvederm, Surgiderm (Allergan) 
Botulinum toxin -  Botox/Vistabel (Allergan) / Azzalure (Galderma)


* Zabiegi przy użyciu lasera frakcyjnego 

muszą być wykonane 3-5 razy celem uzyskania efektu 

* All laser correction surgeries should be repeated 3-5 times 
to achieve best results

ZABIEGI MEZOTERAPII -  
DERMAPEN

MESOTHERAPY

500 zł Mezoterapia twarzy + Serum z kwasem hialuronowym oraz 

Wit. C+E / Facial Mesotherapy with hialuronic acid and 

vitamins C+E

500 zł Mezoterapia szyi + Serum z kwasem hialuronowym oraz 

Wit. C+E / Neck Mesotherapy with hialuronic acid and 

vitamins C+E


