
 

 

 

Естетична гінекологія 

 

       Лазерне вульво-вагінальне омолодження                          5000 грн 

       Лазерне видалення ерозії шийки матки                             4000 грн 

       Лазерне видалення поліпа шийки матки                            3000 грн 

       Лазерна конізація шийки матки                                           5000 грн 

       Лікування нетримання сечі                                                  5000 грн 

       Лікування атрофії і гіплотрофії піхви                                 5000 грн 

       Лікування пролапса піхви                                                    5000 грн 

 Лазерне лікування гіперпігментації (висвітлення) 

 інтимної зони                 4000 грн 

       Фраксельне шліфування післяпологових рубців (1см)      500 грн 

       Фраксельне шліфування післяпологових рубців (3 см) у комплексі 

       з плазмоліфтингом 1 пробірка                               3500 грн      

       Лазерна корекція малих статевих губ                                 3000 грн 

       Фраксельне омолодження великих статевих губ               4000 грн 

       Фраксельне омолодження вульви      5000 грн 

Фраксельне омолодження вульви в комплексі з  

плазмоліфтингом       1 пробірка     6200 грн   

 Фраксельне омолодження вульви в комплексі з  

плазмоліфтингом       2 пробірки     7000 грн    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Плазмотерапія інтимної зони 

 

 

Плазмоліфтинг інтимної зони 1 пробірка                         

Плазмоліфтинг інтимної зони 2 пробірки                         

Плазмоліфтинг інтимної зони 3 пробірки                                    

 

 

Корекція великих 

статевих губ філерами 

гіалуронової кислоти 

 

Teosyal RHA 2        2 мл                                                   13000 грн 

Teosyal RHA 3        2 мл                                                   14000 грн  

Канюля                                                                                500   грн  

 

Аугментація точки G філерами гіалуронової 

кислоти  

 

Teosyal RHA 2     1 мл                                                    7500 грн                                                       

Teosyal RHA 3     1 мл                                                    8000 грн                                                     

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Пакет №1 

Лазерне вагінальне омолодження  

Курс 3 процедури 

 

Повна вартість             15 000 грн       

Вартість пакета          12 000 грн 

 

 

 Пакет №2 

Лазерна вапоризація ерозії шийки матки 

Лазерне вагінальне омолодження 1 процедура 

 

Повна вартість                9 000 грн 

Вартість пакета             8 000 грн 

 

 

Пакет №3 

Лазерна вапоризація шийки матки  

Лазерне вагінальне омолодження курс 3 процедури 

 

Повна вартість                 19 000 грн 

Вартість пакета              15 000 грн 

 

**Примітка! Вартість пакета актуальна лише за умови повної 

оплати! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пакет №4 

Лазерне вагінальне омолодження 1 процедура 

Фракційний термоліз  ( лазерне шліфування) вульви 1 процедура 

 

Повна вартість                                        10 000 грн 

Вартість пакета                                     8 000 грн 

 

Пакет №5 

Лазерне вагінальне омолодження курс 3 процедури 

Фракційний термоліз вульви ( лазерне шліфування) 3 процедури 

 

Повна вартість                                      30 000 грн 

Вартість пакета                                  21 000 грн 

 

Пакет №6  

Лазерна вапоризація шийки матки  

Лазерне вагінальне омолодження курс 3 процедури 

Фракційний термоліз курс 3 процедури 

 

Повна вартість                                       34 000 грн 

Вартість пакета                                    24 000 грн 

 

**Примітка! Вартість пакета актуальна лише за умови повної 

оплати! 

 

 


