Dr Aleksandra Zamaro jest lekarzem medycyny estetycznej oraz międzynarodowym
specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii z dyplomem EDAIC uzyskanym
w Zurychu w 2016 roku. Absolwentka i wieloletni pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Universita’ degli Studi di Milano
we Włoszech. Autorka publikacji i wystąpień podczas sympozjów i kongresów
towarzystw naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w trakcie
staży w Mediolanie, Lecco i Bergamo oraz podczas licznych szkoleń i konferencji naukowych poświęconych medycynie estetycznej w kraju i zagranicą.

Obecnie, w ramach doktoratu, realizuje badania naukowe we współpracy
z włoskim Instytutem Badań Farmakologicznych Mario Negri. Jako pracownik
akademicki prowadzi wykłady ze studentami z Polski i z zagranicy. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA), International
Master Course on Aging Science (IMCAS), Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii (PTAiIT) oraz European Society of Anaesthesiology (ESA).
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precyzji w wykonywanych zabiegach oraz uzyskiwanie efektów zgodnych
z oczekiwaniami pacjentów. W swojej pracy dr Aleksandra Zamaro kieruje się
zasadą zachowania naturalnego wyglądu nie poddającego się presji czasu.

Konsultacja
Medycyna estetyczna (koszt odejmowany od ceny zabiegu w przypadku wykonywania zabiegu)
Chirurgia plastyczna
Chirurgia
Ginekologia
Dietetyczna
Holistyczna, ocena ogólnego stanu zdrowia i odżywienia

200 zł
250 zł
200 zł
250 zł
200 zł
200 zł - 300 zł

Odmładzanie i ujędrnianie twarzy
Peelingi chemiczne
Mezoterapia
kwas hialuronowy nieusieciowany + koktajl witaminowy
SkinBooster (kwas hialuronowy usieciowany)
SkinBooster PLUS (kwas hialuronowy usieciowany + nieusieciowany +koktajl witaminowy)
Zabiegi Dermapenem
Stymulacja wytwarzania kolagenu
Volite
Profhilo
Osocze bogatopłytkowe
Zabiegi laserowe
Peelingi laserowe (resurfacing)
Fotoodmładzanie
Lifting twarzy Fotona 4D (cała twarz)
Endolifting + PIANO zabieg nieablacyjny
Endolifting + Superficial zabieg ablacyjny
Lifting twarzy + Endolifting powiek Fotona 6D
Zamykanie naczynek i redukcja rumienia
Laserowa redukcja rumienia (cała twarz)
Laserowa redukcja rumienia (policzki)
Zamykanie naczynek (pojedyncze naczynko)
Zamykanie naczynek (cała twarz)
Zamykanie naczynek (policzki)

250 zł - 350 zł
600 zł
800 zł 1 amp. - 1400 zł 2 amp.
od 900 zł
od 600 zł
1000 zł 1 amp - 1800 zł 2 amp.
950 zł (2 ml)
od 600 zł
600 zł (z osoczem bogatopłytkowym 800 zł)
600 zł
2500 zł
1400 zł
1400 zł
3300 zł
600 zł
500 zł
120 zł
800 zł
700 zł

Modelowanie twarzy kwasem hialuronowym
Modelowanie policzków
Korekta brody i linii żuchwy
Wypełnienie doliny łez
Korekta linii marionetek
Rewitalizacja/nawilżanie ust
Modelowanie ust
Korekta opadających kącików ust
Wyszczuplanie podbródka
Liposukcja wspomagana laserowo
Liposukcja
Nieinwazyjna lipoliza laserowa
Lipoliza chemiczna
Likwidacja chomików
Zabiegi laserowe
Nici Aptos

900 zł - 1000 zł za 1 ml/ 1600 zł - 1900 zł (2 ml)
1000 zł - 2500 zł
1300 zł
900 zł (1 ml)
800 zł
700 zł - 1200 zł
700 zł - 1900 zł
3500 zł
3000 zł
400 zł
600 zł
400 zł
2200 zł

Odmładzanie szyi i dekoltu
Mezoterapia
Kwas hialuronowy nieusieciowany + koktajl witaminowy
SkinBooster
Stymulacja wytwarzania kolagenu
Volite
Profhilo
Likwidacja zmarszczek na szyi za pomocą toksyny botulinowej
Nici rewitalizujące
Osocze bogatopłytkowe
Peeling laserowy (resurfacing)
Fotoodmładzanie

600 zł
800 zł 1 amp. - 1400 zł 2 amp.
1000 zł 1 amp. - 1800 zł 2 amp.
950 zł (2 ml)
500 zł - 800 zł
1300 zł - 2200 zł
od 500 zł
500 zł - 1000 zł
400 zł

Usuwanie przebarwień i blizn
Peelingi chemiczne

250 zł - 350 zł

Laserowe usuwanie przebarwień
Laserowe usuwanie przebarwień (pojedyncza zmiana)
Laserowe usuwanie przebarwień (cała twarz)
Laserowe usuwanie przebarwień (dekolt)
Laserowe usuwanie przebarwień (twarz + dekolt lub szyja)
Laserowe usuwanie przebarwień (ręce)
Laserowe usuwanie blizn
Pojedyńcza blizna (po urazie, operacji, cięciu cesarskim)
Cała twarz (np. blizny potrądzikowe)
Policzki

200 zł - 350 zł
700 zł
700 zł
1000 zł
700 zł
400 zł
800 zł
700 zł

Niechirurgiczny lifting twarzy
Nici liftingujące Aptos
Lifting twarzy Fotona 4D (cała twarz)
Wolumetria
Softfill - boczny lifting (2,2 ml)
Wyszczuplanie podbródka
Liposukcja wspomagana laserem
Nieinwazyjna lipoliza laserowa
Lipoliza chemiczna
Likwidacja chomików
Zabiegi laserowe
Nici Aptos
Modelowanie owalu twarzy - zabieg Profhilo

1200 zł - 5500 zł
2500 zł
1000 zł (1 ml) - 1800 zł (2 ml)
2200 zł
3500 zł
400 zł
500 zł
500 zł
2200 zł
950 zł (2 ml)

Odmłodzenie okolicy oka
Laserowy endlifting powiek górnych/dolnych
Laserowa korekcja powiek górnych i dolnych
Korekcja cieni i worków pod oczami
Laserowa
Iniekcyjna
Nano soft oko
Global Eyecon (oczy + dłonie)
Dolina łez

800 zł
500 zł
400 zł
400 zł
500 zł
500 zł
1100 zł

Zmarszczki pod oczami
Zabiegi z kwasem hialuronowym
Zabiegi stymulujące wytwarzanie kolagenu
Nici rewitalizujące Aptos Nano Vitis
Zabiegi laserowe
Osocze bogatopłytkowe
Kurze łapki
Korekta za pomocą toksyny botulinowej
Korekta kwasem hialuronowym
Korekta laserowa
Plastyka powiek górnych
Plastyka powiek dolnych

od 400 zł
od 1700 zł
400 zł
300 zł
500 zł
900 zł
300 zł
3500 zł / 4000 zł
od 5000 zł

Modelowanie ust
Rewitalizacja/nawilżanie ust
Modelowanie ust
Korekta opadających kącików ust
Belotero Lips Shape And Contour

800 zł
700 zł - 1200 zł
600 - 2000 zł
1300 zł (1,2 ml)

Niechirurgiczna korekcja nosa
Korekta nosa kwasem hialuronowym
Podniesienie czubka nosa toksyną botulinową

Usuwanie zmarszczek mimicznych
Kurze łapki
Korekta za pomocą toksyny botulinowej
Korekta kwasem hialuronowym
Korekta laserowa
Lwia zmarszczka
Korekta za pomocą toksyny botulinowej
Korekta kwasem hialuronowym
Zmarszczki poprzeczne czoła
Korekta za pomocą toksyny botulinowej
Korekta kwasem hialuronowym
Korekta laserowa

1400 zł
400 zł

500 zł
900 zł
300 zł
500 zł
od 1000 zł
500 zł
1000 zł - 4000 zł
300 zł

Zmarszczki palacza (nad ustami)
Korekta za pomocą toksyny botulinowej
Korekta kwasem hialuronowym
Korekta laserowa

300 zł
950 zł
300 zł

Pajączki na nogach
Zamykanie naczynek (jedno naczynko)
Zamykanie naczynek (całe nogi)

150 zł
1400 zł

Leczenie zmian trądzikowych
Peelingi chemiczne
Zabiegi laserowe

250 zł - 350 zł
600 zł - 1000 zł

Leczenie nadpotliwości
Laserowe leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową

3500 zł
1100 zł - 1800 zł

Zabiegi na ciało
Redukcja blizn i rozstępów
Redukcja cellulitu
Modelowanie sylwetki
Nieinwazyjna lipoliza laserowa (tight sculpting)
Brzuch lub uda
Brzuch i uda
Ramiona
Liposukcja ze wspomaganiem laserowym
Brzuch
Biodra
Ramiona
Usuwanie owłosienia
Leczenie nadpotliwości
Laserowe leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową
Leczenie nadpotliwości dłoni i/lub stóp w znieczuleniu regionalnym/analgosedacji

od 500 zł (w zależności od obszaru)
od 500 zł (w zależności od obszaru)

700 zł
1100 zł
500 zł
10 000 zł
od 6000 zł
6000 zł

3500 zł
1100 zł - 1800 zł
plus 400 zł - 800 zł

Leczenie wypadania włosów
Mezoterapia skóry głowy
Dr Cyj
Osocze bogatopłytkowe
Fotona Hair Restoration

Rewitalizacja dłoni
Mezoterapia
Kwas hialuronowy nieusieciowany + koktajl witaminowy
SkinBooster
Wypełnianie zmarszczek i niwelacja widocznych naczyń żylnych
Zabiegi laserowe

500 zł
600 zł
500 zł
400 zł

500 zł
800 zł 1 amp. - 1400 zł 2 amp.
1000 zł - 1800 zł
od 300 zł

Odchudzanie
Detox i kuracja wspomagająca utratę wagi

120 zł (20 dniowa kuracja)

Depilacja laserowa
Wąsik
Pachy
Bikini zwykłe
Bikini głębokie
Łydki
Uda
Klatka piersiowa
Plecy

200 zł
200 zł
200 zł
400 zł
300 zł
350 zł
450 zł
450 zł

Pakiety depilacja laserowa (8 zabiegów)
Wąsik
Pachy
Bikini zwykłe
Bikini głębokie
Łydki
Uda
Nogi
Klatka piersiowa
Plecy

1200 zł
1200 zł
1200 zł
2400 zł
2000 zł
2400 zł
3200 zł
3200 zł
3200 zł

Kosmetologia
Zabieg dla skóry naczynkowej Dottore Rossatore
Zabieg dla skóry odwodnionej Dottore NMF
Zabieg dla skóry zanieczyszczonej Dottore Puratore
Zabieg dla skóry dojrzałej Dottore Retino Booster
Zabieg rozświetlający dla skóry zestresowanej Dottore C-flush Radiance
Zabieg dla skóry naczyniowej z przebarwieniami Mesoestetic Tran3x
Zabieg dla skóry trądzikowej Mesoestetic Acnelan
Zabieg dla skóry tłustej z przebarwieniami Mesoestetic Cosmelan (pakiet z pielęgnacją domową)
Zabieg rozświetlający BB glow
Zabieg bankietowy liftingujący Coolifting
Zabieg likwidujący zaskórniki Black doll
Zabieg rewitalizujący okolicę oczu Retix-C eye
Zabieg intensywnie odmładzający okolicę oczu Global Eyecon
Masaż kobido
Masaż relaksacyjny twarzy (45 min)

250 zł
250 zł
250 zł
250 zł
300 zł
500 zł
350 zł
1400 zł
500 zł
300 zł
500 zł
300 zł
500 zł
250 zł
150 zł

Pełna metamorfoza (indywidualnie dobrany program zabiegowy)

Cena ustalana indywidualnie

Cennik z dnia 1 czerwca 2020 roku
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. Ostateczny koszt usług zostanie określony podczas konsultacji, po dostosowaniu oferty Kliniki do indywidualnych potrzeb Klienta.
Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.

www.clinicazamaro.com
info@clinicazamaro.com
600 993 196
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