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УРОЛОГИЯ
Амбулаторни прегледи: Цена

Първичен преглед 50 лв.
Вторичен преглед 40 лв.
Консултация с хабилитиран специалист - уролог 90 лв.
Вторична консултация с хабилитиран 
специалист - уролог 45 лв.

Предоперативна консултация 200 лв.
Консултация чуждестранен специалист - уролог 300 лв.

Манипулации, изследвания и диагностика: Цена
Пакет Диагностика на Простатна жлеза - вкл. 
ПСА, ехография, консултация 50 лв.

Ехография на ПОС (пикочо-отделителна система) 30 лв.
Ехография на коремни органи 10 лв.
Ехография на повърхностни структури 10 лв.
Ехография на простатна жлеза 10 лв.
Трансректална ехография на простатата 10 лв.
Вземане на простатен секрет 60 лв.
Определяне кол. на остатъчна урина с катетър 35 лв.
Определяне кол. на остатъчна урина ехографски 45 лв.
Венозна инжекция 10 лв.
Мускулна или подкожна инжекция 10 лв.
Включване на система 10 лв.
Дермална апликация с кондилин 15 лв.
Обработка на рана 15 лв.
Изрязване и шев на голяма рана 50 лв.
Обработка на голяма рана 25 лв.
Изрязване и шев на малка рана 30 лв.
Обработка на малка рана / 
Превръзка на рана / Промивка на рана 15 лв.
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Отстраняване на хирургични материали 20 лв.
Сваляне на конци 15 лв.
Фиксиране на уретрален катетър тип силикон 100 лв.
Фиксиране на уретрален катетър тип Фолий 30 лв.
Смяна на постоянен уретрален катетър 60 лв.
Промивка или инстилация през поставен 
катетър - не включва цената на медикамента 35 лв.

Вземане на уретрален секрет 20 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от областта на 
мъжки гениталии без инцизия 100 лв.

Неоперативно отстраняване на парафимоза 100 лв.
Дилатация манипулация 90 лв.
Уретротомия интерна 850 лв.
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от 
мъжка уретра 1 200 лв.

Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от
женска уретра 1 200 лв.

Промивка на пикочен мехур 230 лв.
Урофлоуметрия 40 лв.
Уродинамика 500 лв.

Амбулаторни и оперативни интервенции: Цена
МЛТ (1 процедура) 150 лв.
Смяна на нефростома 350 лв.
Поставяне на цистофикс 290 лв.
Промивка на цистостома 15 лв.
Смяна на цистостома 80 лв.
Перкутанна нефростома 900 лв.
Хирургично отстраняване на парафимоза 100 лв.
Електрокоагулация на кондиломи 120 лв.
Лазерно премахване на кондиломи 240 лв.
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Инцизия на меки тъкани в областта на 
гениталиите 90 лв.

Шев при повърхностни разкъсвания в областта 
на гeниталиите 90 лв.

Инцизия и дренаж на скротума и туника 
вагиналис 90 лв.

Инцизия на пениса 90 лв.
Инцизия на тестис 90 лв.
Вземане на биопсичен материал от скротум и 
туника вагиналис 200 лв.

Биопсия на простатата 600 лв.
Fusion биопсия без да включва ЯМР 1 500 лв.
Fusion биопсия с включено ЯМР 2 000 лв.

Контролна цистоскопия 400 - 
800 лв.

Цистоскопия 600- 
1200 лв.

Цистоскопия с ретроградна катетеризация
/едностранно/

650 -  
1300 лв.

Спермограма-обикновена 90лв.
Спермограма-разширена 150 лв.
Цистоскопия с ретроградна катетеризация
/двустранно/

700 - 
1400 лв.

Вазектомия 1 500 лв.
Аблацио на препуциум при фимоза 600 лв.
Лазерно обрязване при фимоза 1 200 лв.

Поставяне на слинг при незадържане на урина 6 000 - 
8 000 лв.

Комбинирана операция - меш при пролапс и 
слинг при незадържане

8 500 -
10 000 лв.

Микрохирургия - стерилитет 4 800 лв.
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Хидроцеле 1 500 лв.
Висока резекция на вена тестикуларис при
варикоцелe 1 800 лв.

Микрохирургия - варикоцеле 1 500 лв.

Лазерно разбиване на камъни в мехур 2 500 - 
4 000 лв.

Лазерно разбиване на камъни в уретер 2 500 - 
4 000 лв.

Лазерно разбиване на камъни в бъбреци 7 000 - 
9 000 лв.

Лазерна вапоризация/енуклеация на
доброкачествено увеличена простата

4 500 - 
10 000 лв.

Оперативно лечение при болест на Пейрони 10 000 - 
12 000 лв.

Поставяне на пенилен имплант 20 000 - 
35 000 лв.

Лапароскопска радикална простатектомия 12 000 - 
16 000 лв.

Лапароскопски операции на бъбреци, уретер и
мехур

12 000 - 
16 000 лв.

Радикална ексцизия на лимфни възли 2 000 -  
4 000 лв.

Лечение на инконтиненция с гел 2 000 - 
4 000 лв.

Слагане на стент 400 лв.
Сваляне на стент 350 лв.
Ту-ТУР 2000 лв.
ТУР-П 2000 лв.
NBI на пикочен мехур 500 лв.
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Други Цена
Избор на екип 900 лв.
Избор на лекар 500 лв.
Издаване на болничен лист за временна
нетрудоспособност 10 лв.

Издаване на медицински документ/
епикриза, сертификат, мед.бележка, протокол / 10 лв.

Местна анестезия 80 лв.
Венозна анестезия 200 лв.
Спинална анестезия 200 лв.
Пълна анестезия 500 лв.
Предоперативни изследвания 350 лв.
Леглоден 250 лв.
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УШИ, НОС, ГЪРЛО
Амбулаторни прегледи: Цена

Първичен преглед от хабилитиран специалист- 
вкл. риноманометрия (изследване на носно 
дишане)

100 лв.

Вторичен преглед (до 1 месец след първичен 
преглед) 50 лв.

Диагностика хъркане: Цена
Ендоскопско изследване с локална упойка 250 лв.
Ендоскопско изследване с пълна упойка 550 лв.

Амбулаторни и оперативни интервенции*: Цена
Промивка на уши 50 лв.
Диагностична биопсия с местна анестезия 300 лв.
Диагностична биопсия от ларингс с обща 
упойка 1 000 лв.

Лечение на затруднено носно дишане с 
радиочестотна термотерапия- амбулаторно с 
местна анестезия

800 лв.

Лечение на затруднено носно дишане с 
радиочестотна термотерапия- амбулаторно с 
обща анестезия

1000 лв.

Лечение на небце с радиочестотна 
термотерапия - амбулаторно 1000 лв.

Радиочестотна увулопалатопластика 1 200 лв.
Лечение на затруднено носно дишане + 
небце - амбулаторно с местна анестезия 1 200 лв.

Лечение на затруднено носно дишане + 
небце - амбулаторно с обща анестезия 1 500 лв.

Лазерно лечение на хъркане с СО2 лазер с 
локална анестезия 1 500 лв.

Лазерно лечение на хъркане с СО2 лазер с обща 
анестезия 2 500 лв.
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Лазерно лечение на хъркане + радиочестотна
термотерапия на носа 2 800 лв.

Лечение на сънна апнея - 
Увулопалатопфаринголастика 2 800 лв.

Лазерно лечение на хъркане + септопластика** 3 500 лв.
Септопластика** 2 250 лв.
Септопластика + уволопластика** 2 500 лв.
Септопластика с имплантиране на хрущяли в 
мекото небце** 2 500 лв.

Ринопластика** 4 300 лв.
Аденотомия (махане на трета сливица) 1 000 лв.
Tонзилектомия** 1 700 лв.
Tонзилектомия - частична резекция на сливици 
с лазер 1 700 лв.

Микроларингохирургия (класическа): полипи, 
контактни грануломи, кисти на гласните гънки; 
левкоплакия, фиброми, едем на Райнке**

1 800 лв.

Микроларингохирургия (с лазер): полипи, 
контактни грануломи, кисти на гласните гънки, 
левкоплакия, фиброми, едем на Райнке**

2 500 лв.

Ендоскопска хирургия на синуси** 3 000 лв.
Двустранна парализа на гласни връзки 2 500 лв.
Хордектомия с лазер при рак на ларинкса 2 500 лв.
Декортикация на гласните гънки и изпаряване 
на папилом с лазер 2 500 лв.

Предоперативни изследвания 250 лв.
*в цената на манипулациите/операциите са включени два безплатни контролни прегледа в 
рамките на до два месеца след изършване на манипулацията / операцията

**В цената на манипулациите / операциите не са включени предоперативни изследвания.

- болничен престой 1 ден 250 лв.
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АЛЕРГОЛОГИЯ
Цена

Първична консултация 50 лв.
Вторична консултация 40 лв.
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ДИЕТОЛОГИЯ
Цена

Тримесечна програма
Първичен преглад + 2 вторични консултации 225 лв.

Първичен преглед 120 лв.
Вторичен преглед 80 лв.
Изготвяне на индивидуален хранителен режим 90 лв.
Импедансометрично изследване 40 лв.
Кръвен тест за непоносимост към храни
(откриване на имуноглобулини) 280 лв.

Пакет:
“Метаболитен синдром”  
+ консултация с диетолог
+ индивидуален хранителен режим
Включва:
ПКК + СУЕ
АСАТ
АЛАТ
GGT
Креатинин
Пикочна киселина
Липиден профил
(холестерол, триглицериди, HDL, LDL)
ОГТТ(четирикратен)
TSH

350 лв.
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EНДОКРИНОЛОГИЯ
Цена

Първичен преглед + консултация 50 лв.
Преглед и ултразвук на щитовидна жлеза 70 лв.
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ЛАБОРАТОРИЯ
Цена

ПКК 10 лв.
СУЕ 5 лв.
ПКК + Диференциално броене на левкоцити - 
микроскопски 16 лв.

ПКК + Морфология на еритроцити - 
микроскопски 16 лв.

ПКК + Ретикулоцити (Rt) - микроскопски 16 лв.
ПКК + ДКК + СУЕ 20 лв.
Гликиран хемоглобин – HbA1С (%) 25 лв.
Глюкоза 10 лв.
Креатинин 10 лв.
Урея 10 лв.
Пикочна Киселина 10 лв.
Общ белтък 10 лв.
Албумин 10 лв.
Билирубин – общ и директен 15 лв.
Холестерол 10 лв.
HDL - холестерол 10 лв.
LDL - холестерол 10 лв.
Триглицериди 10 лв.
АСАТ 10 лв.
АЛАТ 10 лв.
ГГТ 10 лв.
АФ 10 лв.
ЛДХ 10 лв.
КК 10 лв.
Алергии пакет кръвен тест 20 IgE 250 лв.
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Калий (K) и Натрий (Na) комплексно 15 лв.
Общ калций (Ca) 10 лв.
Йонизиран калций (iCa++) 15 лв.
Магнезий (Mg) 10 лв.
Неограничен фосфат 10 лв.
Желязо (Fe) 10 лв.
ТЖСК 10 лв.
Протромбиново време (INR) 10 лв.
aPTT 10 лв.
Фибриноген 10 лв.
Кръвно захарен профил – 4 кратен 25 лв.
ОГТТ с инсулинови нива 90 лв.
ОГТТ 25 лв.
КК – МВ 15 лв.
CRP 25 лв.
TSH 20 лв.
FT4 20 лв.
FT3 20 лв.
Anti-TG/TAT/ 25 лв.
Anti-TPO/MAT/ 25 лв.
Anti -ТSH рецепторни анитела (TRAb)* 60 лв.
Тиреглобулин* 40 лв.

 Амилаза 10 лв.

Прогестерон* 30 лв.
B-hCG* 30 лв.
LH (лутеинизиращ хормон)* 30 лв.
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)* 30 лв.
Пролактин* 30 лв.

*Изследването се прави при партньор
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Естрадиол* 30 лв.
Тестостерон 30 лв.
DHEA-S* 30 лв.
Алдостерон* 65 лв.
ACTH* 35 лв.
Кортизол – серум* 35 лв.
PSA – total 25 лв.
PSA – free 25 лв.
AFP* 35 лв.
CA – 19-9* 35 лв.
CA 15-3* 35 лв.
CA125* 35 лв.
CEA* 35 лв.
CA 72-4* 65 лв.
C - пептид* 55 лв.
Инсулин* 25 лв.
Фолиева киселина* 25 лв.
Витамин В 12* 25 лв.
Трансферин* 25 лв.
Феритин* 25 лв.
Кръвна група (АВО/Rh) по кръстосан метод* 35 лв.
Химично изследване със сухи тестове 
комплексно 10 параметъра с тест лента*: pH, 
Специфично тегло, Билирубин, Уробилиноген, 
Глюкоза, Кетотела, Белтък, Хемоглобин, Нитрити

15 лв.

Човешки папилома вирус* (HPV типизиране на 
19 високорискови генотипа + генотип 6 и 11) - 
уретрален/цервикален секрет, секрет от лезии , 
урина, еакулат

150 лв.

*Изследването се прави при партньор
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Панелен пакет* - Половопредавани болести 
(Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Mikoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, 
Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, 
Micoplasma hominis, Herpes simplex 1&2, Trepo-
nema pallidum)

150 лв.

Хламидия* (Chlamydia trachomatis) уретрален/
цервикален секрет 45 лв.

Трихомони* (Trichomonas vaginalis) - уретрален/
цервикален секрет 45 лв.

Гонорея* (Neisseria gonorrhoeae) - уретрален/
цервикален секрет 45 лв.

Бактериална вагиноза* (Gardnerella vaginalis + 
M. hominis) 55 лв.

Херпес симплекс вирус* (HSV тип 1и 2) 65 лв.
Микоплазми и Уреаплазми* 65 лв.
Кандида *( Candida albicans) 45 лв.
Микоплазми + Хламидия + Уреаплазма* (Chla-
mydia trachomatis, Mikoplasma genitalium, 
Micoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, 
Ureaplasma parvum)

85 лв.

Гърлен секрет* 30 лв.
Носен секрет* 30 лв.
Ушен секрет* 30 лв.
Урина – стерилна (урокултура)* 30 лв.
Уретрален секрет* 40 лв.
Простатен секрет* 40 лв.
Еякулат* 45 лв.
Хемокултура* 40 лв.
Раневи секрет* 30 лв.
Хистология на биопсичен материал 200 лв.

*Изследването се прави при партньор
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Хистология на биопсичен материал фюжън 350 лв.
Хистология след радикална простатектомия 350 лв.
Имунохистохимия 150 лв.
Сифилис– експресен тест 15 лв.
HbsAg – експресен тест 15 лв.
HCV – експресен тест 15 лв.
СПИН (HIV1/2) – експресен тест 15 лв.
Непоносимост към храни (откриване на 
имуноглобулини) 280 лв.

ПАКЕТ „ЗДРАВЕ” 130 лв.
ПКК+ДКК+СУЕ
Урина (общо хим. изследване и седимент)
Глюкоза
Общ белтък
Албумин
Уреа
Креатинин
Пикочна киселина
Общ /директен билирубин
Липиден профил
(холестерол, триглицериди, HDL, LDL)
АСАТ
АЛАТ
GGT
Алкална фосфатаза
K/Na
Ca/P
ПАКЕТ „ЖЕНИ”* 150 лв.
LH
FSH
Пролактин
Естрадиол
Тестостерон
Прогестерон

*Изследването се прави при партньор
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ПАКЕТ „МЪЖЕ” 80 лв.
Тестостерон
Пролактин
PSA-total
ПАКЕТ “ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА” 135 лв.
TSH
FT3
FT4
anti-TPO
anti-TG
ПАКЕТ „МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ” 100 лв.
ПКК + СУЕ
АСАТ
АЛАТ
GGT
Креатинин
Пикочна киселина
Липиден профил (холестерол, триглицериди, 
HDL, LDL)
ОГТТ(четирикратен)
TSH
Спермограма* 120 лв.
ПАКЕТ “ЛАБ. АКЦЕНТ" 90 лв.
Липиден профил
Инсулин
TSH
Витамин D
ПАКЕТ “ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ” 50 лв.

СПИН 
WASSERMAN 
HbsAg 
HCV

*Изследването се прави при партньор
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ПАКЕТ “КОВИД - 19” 75 лв.
CRP
феритин
ПКК диференциално 
Експресен тест “Ковид -19” антитела 25 лв.
PCR* 130 лв.
Бърз тест  “Ковид -19” антигени 40 лв.
Бърз тест  “Ковид - 19” антигени за всеки 
следващ член на семейството 37 лв.

Бърз тест  “Ковид - 19” антигени за група от 
15 и повече души 35 лв.

Бърз тест за грипни вируси тип А и В 20 лв.
Бърз тест  “Ковид - 19” антигени + 
Бърз тест за грипни вируси тип A и В 60 лв.

Бърз тест “Ковид - 19” антигени + 
Бърз тест за грипни вируси тип A и В за всеки 
следващ член на семейството

56 лв.

ПАКЕТ “ПОСТКОВИД - 19” 140 лв.
ПКК
АСАТ
АЛАТ
ГГТ
Феритин
Желязо
ЦРП
Магнезий
Витамин Б12
Витамин D
Д-димер

*Изследването се прави при партньор
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Витамин D (25-OH) 65 лв.
Пакет битови и поленови алергени 130 лв.
Пакет дерма алергени 190 лв.
Пакет хранителни алергени 165 лв.
Алергологично тестване отрицателна контрола 10 лв.
Алергологично тестване положителна контрола 10 лв.
Алергологично тестване Убестезин 10 лв.
Алергологично тестване Дентакаин 10 лв.
Алергологично тестване Скандонест 10 лв.
Алергологично тестване Лидокаин 10 лв.
Алергологично тестване Йомерон 10 лв.
Алергологично тестване Сканлукс 10 лв.
Алергологично тестване Магнивист 10 лв.
Сифилис* (Treponema pallidum) 50 лв.
Токсоплазмоза* (Toxoplasma gondii) 70 лв.

*Изследването се прави при партньор
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ДЕРМАТОЛОГИЯ
Амбулаторни прегледи

Първична консултация бр. 50 лв
Вторична консултация бр. 40 лв

Естетични процедури
Clear Lift и Accent Prime - Подмладяване на кожата

Clear Lift 
Лице бр. 500 лв.
Лице при пакет 4 процедури бр. 400 лв.
Шия бр. 200 лв.

Деколте бр. 200 лв.

Лице и шия бр. 650 лв.
Лице и шия при пакет 4 
процедури бр. 550 лв.

Ръце-длани/китки/мишници - 
всяка зона отделно бр. 150 лв.

Клепачи бр. 120 лв.
Процедура Clear Lift+Clear Skin 
лице бр. 600 лв.

Процедура Clear Lift+Clear Skin 
лице при пакет 4 процедури бр. 500 лв.

Accent Prime
Неоперативен лифтинг и 
стягане лице бр. 500 лв.

Неоперативен лифтинг и стягане 
лице при пакет 4 процедури бр. 400 лв.

Неоперативен лифтинг и 
стягане шия бр. 200 лв.

Неоперативен лифтинг и 
стягане клепачи бр. 120 лв.
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ELOS *SRA (skin rejuvenation) -  
при фотоувредена и старееща кожа

Комбинирана терапия лице, 
шия, деколте бр. 250 лв.

Комбинирана терапия лице, шия, 
деколте при пакет 6 процедури бр. 200 лв.

Лице SRA бр. 150 лв
Лице при пакет 6 процедури бр. 130 лв.
Шия бр. 120 лв
Шия при пакет 6 процедури бр. 100 лв.
Деколте бр. 120 лв.
Деколте при пакет 6 процедури бр. 100 лв.
Гръб на ръцете бр. 120 лв.
Гръб на ръцете при пакет 6 
процедури 100 лв.

ELOS *ST (skin tightening) -  
неоперативен лифтинг и стягане

Комбинирана терапия за  
стягане лице, шия бр. 250 лв.

Комбинирана терапия за  
стягане лице, шия при пакет 6 
процедури

бр. 200 лв.

Стягане лице бр. 170 лв
Стягане лице при пакет 6 
процедури бр. 150 лв.

*ST и SRA- комбинирана процедура подмладяване и 
неоперативен лифтинг

Комбинирано стягане лице, 
шия бр. 350 лв

Комбинирано стягане лице, 
шия при пакет 6 процедури бр. 300 лв.
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Фракционирана радиочестотна процедура за 
премахване на бръчки

Малка зона (около очи, уста) бр. 150 лв.
Цяло лице бр. 700 лв.
Impact лице след RF pixel бр. 500 лв.
Шия бр. 200 лв
Деколте бр. 200 лв

Премахване на хиперпигментации с лазер или РФ
Цяло лице бр. 500 лв.
Цяло лице + козмелан бр. 600 лв.
Зона - 1/3 от лицето бр. 200 лв.
Пилинг бр. 80-150 лв.
Pixel+Melano out (зоново) бр. 200-250 лв.
Pixel+избелваща мезотерапия бр. 300 лв.

Неаблативен лазер устни
Лазерна процедура за 
дефиниция, обем и цвят на 
устните

4 процедури 400 лв.

Мезоконци и конци със силен лифтинг ефект

Тредлифтинг шия 
с гладки мезоконци

минимум 
бр. конци 

- 30
600-800 лв.

Тредлифтинг шия и брадичка с 
гладки мезоконци

минимум 
бр. конци 

- 50

1000-1200 
лв.

Тредлифтинг лице 
с гладки мезоконци

минимум 
бр. конци 

- 50

1000-1200 
лв.

Корекция на нос с мезоконци бр. 1300 лв.

Тредлифтинг с конци Barb или 
Ancor 6-8 бр. 1200-1500 

лв.
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Silhouette Soft 2 набора 2 000 лв.

Double Needle 1 зона 1000 -1200 
лв.

Aptos 1 зона 1 500 лв.
Aptos HA 1 зона 1800 лв.

Foxy eyes лифтинг 700 - 1500 
лв.

Spidernet butt лифтинг 5000 лв.
PDO butt лифтинг 4000 лв.

Мезотерапия
Teosyal Pure Sense Redensity 1 - 3ml бр. 500 лв.
Belotero hydro бр. 280 лв.
Celluform - целулит бр. от 150 лв.
Celluform plus - двойна 
брадичка бр. 300 лв.

Teosyal Redencity 1 бр. 280 лв.
Мезотерапия при целулит - 1 
флакон бр. от 150 лв

Мезо Saypha® RICH бр. 250 лв.
Избелващи мезотерапии бр 150 лв.
Conjonctyl бр. 100 лв.
Hyalift 75 Proactive - 3ml бр. 550 лв.
LISSANT-YAL 1,6% бр. 400 лв.
LISSANT-YAL 2,2% бр. 450 лв.
Мезотерапия за очи RRS, Raphaello бр. от 150 лв.
Коса (мезо на скалпа при 
косопад) бр. 150 лв.

Мезо стрии бр. 150 лв
Мезо акне бр. 150 лв
Hydryal 4% (концентрирана HA) бр. 280
Mesolinehair, Haircare бр. 150
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Инжекционна липолиза
Desoface, Facecontour, Michelan-
gelo, Desobody бр. 300 лв.

Belkyra бр. 1200 лв./
амп.

Belkyra бр. 2000 лв./ 
2 амп.

Филъри за коса
Филър 1 терапия 300 лв.
Филър 5 терапии 1 200 лв.

Дермални филъри
Контур и обем на устни на 9-12 
месеца бр. 500 лв.

Умерени бръчки, лице на 9-12 
месеца бр. 450-600 лв.

Фини бръчки на 9-12 месеца бр. 400-500 лв.
Дълбоки бръчки и 
назолабиални гънки на 9-12 
месеца

бр. 550 лв.

Обем и скули на 9-12 месеца бр. 550-650 лв.
Voluma Juvederm бр. 600 лв.
Vollbela Juvederm бр. 600 лв.
Volift Juvederm бр. 600 лв.
Volitе Juvederm бр. 500 лв.
Volux Juvederm бр. 650 лв.

MD Codes
8 точков лифтинг на Маурицио 
Де Майо VYCROSS технология

3 ампули 
Juvederm 1 300 лв.

10 точков лифтинг на Маурицио 
Де Майо VYCROSS технология

4 ампули 
Juvederm + 
темпорална 

зона
1 800 лв.

ELLANSE S на 12 месеца бр. 500
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ELLANSE M на 20 месеца бр. 650 лв.
ELLANSE L на 3 години бр. 800 лв.
ELLANSE E на 4 години бр. 1000 лв.
TEOSYAL Global action бр. 450 лв.
TEOSYAL Touch up бр. 300 лв.
TEOSYAL Deep lines бр. 500 лв.
TEOSYAL Kiss бр. 500 лв.
TEOSYAL RHA Kiss бр. 380 лв.
TEOSYAL Ultra deep бр. 550 лв.
TEOSYAL Ultimate бр. 1 200 лв.

TEOSYAL PURESENSE (0.3 % Lydocaine)
TEOSYAL Global action бр. 500 лв.
TEOSYAL Deep lines бр. 500 лв.
TEOSYAL Kiss бр. 560 лв.
TEOSYAL Ultra deep бр. 550 лв.
TEOSYAL Ultimate 3 ml бр. 1 350 лв.
TEOSYAL Pure Sense Redensity 2 бр. 500 лв.

TEOSYAL RHA
TEOSYAL RHA 1 бр. 450 лв.
TEOSYAL RHA 2 бр. 550 лв.
TEOSYAL RHA 3 бр. 600 лв.
TEOSYAL RHA 4 бр. 650 лв.
Algeness бр. 700 лв.
Белотеро софт бр. 500 лв.
Белотеро баланс бр. 500 лв.
Белотеро интенс бр. 550 лв.
Белотеро волюм бр. 600 лв.
Белотеро ривайв бр. 500 лв.
Radiesse бр. 700 лв.
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Hydryalix бр. 600 лв.
Hydryal 4% (концентрирана HA) бр. 280 лв.
Mesolinehair, Haircare бр. 150 лв.

Ботокс
Baby botox бр. 300 лв.
Гневна бръчка бр. 240-280 лв.
Очи - пачи крак бр. 350-450 лв
Чело бр. 440-500 лв
Комбинирана терапия - очи, 
гневна бръчка и чело бр. 700 лв.

Ботокс при хиперхидроза бр. 1 000 лв.
Плазмолифтинг

Плазмотерапия лице/тяло 1 епр. бр. 290 лв.
Плазмолифтинг на Regenlab 1 епр. бр. 400 лв.
Cellural Matrix - плазма и 
хиалуронова киселина 1 епр. бр. 600 лв.

Clear Skin - Лечение на активно акне
лице бр. 250 лв.
Impact лице след Clear Skin бр. 30 лв.
зона - 1/3 от лицето бр. 100 лв.
раменен пояс, гръб бр. 400 лв.
гръб, кръст бр. 400 лв.
Impact тяло бр. 60 лв.
процедура Clear Lift+Clear Skin 
на зона 1/3 лице бр. 200 лв.

Третиране на белези от акне (с лазер Clear Skin/Clear 
Lift, RF pixel и радиочестота E-matrix)

Лице - радиочестота бр. 600
Лице - лазер бр. 600
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Трайна епилация
Цяло лице - горна устна, вежди, 
скули, бакенбарди, брадичка и 
бузи

бр. 100 лв

Цяло лице - горна устна, вежди, 
скули, бакенбарди, брадичка и 
бузи - 6 процедури на цената 
на 5

пакет 500 лв.

Горна устна, брада и бакенбарди бр. 80 лв
Горна устна, брада и бакенбарди  
6 процедури на цената на 5 400 лв.

Горна устна бр. 30 лв
Горна устна 6 процедури на 
цената на 5 пакет 150 лв.

Брадичка бр. 50 лв
Брадичка 6 процедури на 
цената на 5 пакет 250 лв.

Вежди бр. 40 лв
Вежди 6 процедури на цената 
на 5 пакет 200 лв.

Скули бр. 30 лв.
Скули 6 процедури на цената 
на 5 пакет 150 лв.

Бузи бр. 50 лв.
Бузи 6 процедури на цената на 5 пакет 250
Шия бр. 50 лв.
Шия 6 процедури на цената на 5 пакет 300 лв.
Врат бр. 90 лв
Врат 6 процедури на цената на 5 пакет 450 лв.
Коремна линия бр. 70 лв
Коремна линия 6 процедури на 
цената на 5 пакет 350 лв.
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Мишници бр. 90 лв
Мишници 6 процедури на 
цената на 5 пакет 450 лв.

Рамене бр. 120 лв.
Рамене 6 процедури на цената 
на 5 пакет 600 лв.

Бикини зона бр. 90 лв
Бикини зона 6 процедури на 
цената на 5 пакет 450 лв.

Пълен интим жени бр. 110 лв
Пълен интим жени  6 процедури 
на цената на 5 пакет 550 лв.

Пълен интим мъже бр. 150 лв
Пълен интим мъже 6 процедури 
на цената на 5 пакет 750 лв.

Седалище бр. 130 лв
Седалище 6 процедури на 
цената на 5 пакет 650 лв.

1/2 ръце жени бр. 120 лв
1/2 ръце жени 6 процедури на 
цената на 5 пакет 600 лв.

1/2 ръце мъже бр. 150 лв
1/2 ръце мъже 6 процедури на 
цената на 5 пакет 750 лв.

Цели ръце жени бр. 220 лв
Цели ръце жени 6 процедури на 
цената на 5 пакет 1 100 лв.

Цели ръце мъже бр. 250 лв.
Цели ръце мъже 6 процедури 
на цената на 5 пакет 1 250 лв.

Корем бр. 200 лв.
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Корем 6 процедури на цената 
на 5 бр. 1 000 лв.

Ареоли (зърна) бр. 70 лв
Ареоли (зърна) 6 процедури на 
цената на 5 пакет 350 лв.

Подбедрици бр. 250 лв.
Подбедрици 6 процедури на 
цената на 5 пакет 1 250 лв.

Цели крака бр. 450 лв.
Цели крака 6 процедури на 
цената на 5 пакет 2 250 лв.

Цели крака и интим бр. 480 лв.
Цели крака и интим 6 
процедури на цената на 5 пакет 2 400 лв.

Гърди мъже бр. 200 лв
Гърди мъже 6 процедури на 
цената на 5 пакет 1 000 лв.

Гръб мъже бр. 400 лв
Гръб мъже 6 процедури на 
цената на 5 пакет 2 000 лв.

Премахване на капиляри, хемангиоми и съдови звезди
Лице, единично съдово 
разширение, съдова звезда бр. 50 лв.

Нос бр. 50-100 лв.
Бузи, скули бр. 50-200 лв.
Съдово разширение на устна 
(Venous lake) бр. 200 лв.

Крака бр. от 100 лв.
Гъбички по ноктите, крака бр. 60 лв.
Гъбички по ноктите, ръце бр. 50 лв.
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Accent Prime
Отслабване, редукция мазнини - 
тяло, по шаблон бр. 150 лв

Неоперативен лифтинг и 
стягане - тяло, по шаблон бр. 150 лв

Starformer
Starformer укрепване и 
изграждане на мускули

10 
процедури 1100 лв.

Редукция на целулит с VelaShape
Комбинирано - корем, ханш, 
бедра бр. 90 лв

Комбинирано - корем, ханш, 
бедра 10 процедури на цената 
на 9

пакет 810 лв.

Комбинирано - ханш и бедра бр. 70 лв
Комбинирано - ханш, бедра 10 
процедури на цената на 9 пакет 630 лв.

Комбинирано - корем и ханш бр. 70 лв
Комбинирано - корем и ханш 10 
процедури на цената на 9 пакет 630 лв.

Частично - корем бр. 40 лв
Частично - корем 10 процедури 
на цената на 9 пакет 360 лв.

Частично - ханш бр. 40 лв
Частично - ханш 10 процедури 
на цената на 9 пакет 360 лв.

Частично - бедра бр. 50 лв
Частично - бедра 10 процедури 
на цената на 9 пакет 450 лв.

Частично -гръб бр. 40 лв
Частично -гръб 10 процедури на 
цената на 9 пакет 360 лв.
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Допълнителна зона - шия, ръце, 
прасци бр. 15 лв

Допълнителна зона - шия, ръце, 
прасци 10 процедури на цената 
на 9

пакет 135 лв.

Премахване на стрии
Зона - по шаблон, 20/10 см бр. 400 лв
Impact след RF pixel или лазер бр. 60 лв
Заличаване на хирургически белези, изгаряния, травми
С лазер/радиочестота бр. 100-400
Impact след RF pixel или лазер бр. 30 лв

Козметични процедури
Почистване на лице бр. 60 лв
Д’арсовал бр. 15 лв
Почистване с ензимен пилинг бр. 60 лв
Почистване с ензимен пилинг и 
буфериран пилинг бр. 70 лв.

Почистване на лице и 
химически пилинг бр. 140 лв

Почистване с ултразвук / четков 
пилинг / йонофореза бр. 65 лв.

Почистване на гръб бр. 60 лв

Химичен пилинг гръб бр. 100 - 200 
лв

Микродермабразио бр. 80 лв.
Микродермабразио + Impact бр. 110 лв.
Микродермабразио с включена 
маска според нуждите на 
кожата

бр. 100 лв.

Т35Р пилинг бр. 130 лв.
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Химични пилинги 
(трихлороцетен, манделов, 
салицилов, JR, Beta Pill (акне), 
Пирувиков, Комбиниран за 
шия и деколте, White Peel 
(избелващ), Аge Peel (анти-
ейдж), Eye Pell (околочна грижа)

бр. 80 лв.

Пилинг Skintech бр. 150 лв.
Пилинг околоочен контур бр. 110 лв.
Мануален масаж за 
фейслифтинг бр. 95 лв.

Мануален масаж за 
фейслифтинг с терапия бр. 130 лв.

PQ Age бр. 150 лв.
Хомеопатична хидратираща 
терапия с лифтинг ефект бр. 130 лв

Хомеопатична кислородна 
терапия бр. 55 лв.

Хомеопатична подмладяваща 
терапия Anti-Age бр. 120 лв.

Хомеопатична лечебна терапия 
при възпалено акне, кожни 
несъвършенства, белези, петна, 
дехидратация

бр. 65 лв.

Хомеопатична скулптурираща 
терапия бр. 100 лв.

Хомеопатична лечебна терапия 
при умерено акне, себорея, 
разширени пори, мазна кожа

бр. 65 лв

Хомеопатична лечебна терапия 
за чувствителна кожа бр. 80 лв

Хомеопатична лечебна 
избелваща терапия за лице бр. 70 лв.



14

Medik8 - терапия проколаген с 
вит. С бр. 100 лв

Ампула dr. Belter - в зависимост 
от нуждите на кожата бр. 20 лв.

Индивидуален дермаролер бр. 115 лв.
Impact след дермаролер бр. 30 лв.
Терапия Анти-Ейч с Grow Fac-
tor (епидермален фактор на 
разтежа)

бр. 70 лв.

Терапия Анти-Ейч с Grow 
Factor (епидермален фактор 
на разтежа) мезотерапия с 
дермаролер

бр. 80 лв.

Терапия против нежелана 
пигментация, за блестяща кожа 
и изравнен тен - White Balance

бр. 60 лв

Терапия против нежелана 
пигментация, за блестяща кожа 
и изравнен тен - White Balance с 
дермаролер

бр. 80 лв.

Хидратираща терапия Hydra 8 бр. 60 лв.
Хидратираща терапия Hydra 8 
мезотерапия с дермаролер бр. 80 лв.

DIBI Milano дълбока хидратация 
Колагенов лист бр. 120 лв.

DIBI Milano fill perfection бр. 150 лв.
DIBI Milano age repair бр. 150 лв.
DIBI Milano gold бр. 150 лв.
DIBI Milano procellular 365 бр. 150 лв.
Японска терапия /4 типа/ бр. 200 лв.
Маска Princess с хиалуронова 
киселина бр. 95 лв.
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Маска Princess със зелен чай бр. 95 лв.
LED терапията бр. 90 лв.
Дълбоко тъканен масаж на лице бр. 45 лв
Лимфен дренаж на лице бр. 40 лв.
Колагенов лист - очи бр. 80 лв.
Колагенов лист - лице бр. 110 лв.
Колагенов лист - лице, шия и 
деколте бр. 200 лв.

Копринени мигли Magic Lashes бр. 100 лв.
Кислороден JET Peel

Лице - първа фаза бр. 150 лв.
Лице - първа и втора фаза със 
серум бр. 250 лв.

Ръце - първа фаза бр. 150 лв.
Ръце - първа и втора фаза със 
серум бр. 250 лв.

Тяло по шаблон А4 бр. 150 - 500 лв.
Поддръжка на мигли бр. 50 лв.
Поставяне на вежди косъм по 
косъм бр. 30-80 лв.

Почистване и оформяне на 
вежди бр. 10-15 лв.

Избелваща терапия - интим, 
мишници бр. 150 лв.

Терапия за стегнат бюст бр. 100 лв.
Нанонидълинг с дермапен

Лице, шия, устни, ръце бр. 195 лв.
Ръце / шия бр. 100 лв.
Лице бр. 150 лв.
Устни / околоочен контур бр. 60 лв.
Безиглена мезотерапия бр. 80 лв.
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Пилинг с меланоаут бр. 130 лв.
Пилинг с меланоаут  
+ нанонидълинг бр. 220 лв.

Пилинг с меланоаут / акнеаут/
антиейдж / + нано мезотерапия бр. 220 лв.

Лазерна мезотерапия  Er: YAG    
+ ултразвук  
+ ампула на лице и шия

бр. 180 лв.

Нано /плазмотерапия/
плазмолифт с дермапен бр. 230 лв.

Масажи
Класически - цяло тяло бр. 60 лв.
Класически - частичен бр. 30 лв.
Релаксиращ бр. 50 лв.
Релаксиращ масаж на очите с 
очен масажор бр. 40 лв.

Премахване на доброкачествени образувания
Криотерапия, 1 третиране бр. 20 лв.
Електрокоагулация - според 
размера бр. 50-100 лв.

Хирургически - необходима е 
консултация за определяне на 
цената

-

КОЛА МАСКА ЖЕНИ
Цели крака бр. 25 лв.
Подбедрици бр. 15 лв.
Ръце бр. 15 лв.
Интим бр. 15 лв.
Мишници бр. 7 лв.
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КОЛА МАСКА МЪЖЕ
Цели крака бр. 30 лв.
Гърди бр. 20 лв.
Гръб бр. 20 лв.
Ръце бр. 20 лв.
Мишници бр. 7 лв.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ И ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ
Електротерапия (терапия с нискочестотни токове)

Галваничен ток – едно поле бр. 15 лв
Галваничен ток – второ поле бр. 10 лв
Интерферентен ток бр. 15 лв
Интерферентен ток – второ поле бр. 10 лв

Диадинамик
Диадинамик – второ поле бр. 10 лв
Руски токове бр. 15 лв
Руски токове  – второ поле бр. 10 лв

Физиотерапия
Ултразвук бр. 15 лв
Ултразвук 5 процедури пакет 60 лв
Ултъразвук 10 процедури пакет 100 лв
Магнит бр. 12 лв
Магнит 5 процедури пакет 50 лв
Магнит 10 процедури пакет 80 лв
Йонофореза бр. 15 лв
Йонофореза 5 процедури пакет 60 лв
Йонофореза 10 процедури пакет 100 лв
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