
       Ceník ošetření CLC 

              platný od 1. 1. 2020 
 
 
Ošetření frakčním laserem vždy spojené s vyšetřením:  
 

– odstranění 1 kožní afekce (znaménka):      500 Kč 
– odstranění více afekcí (znamének):                      300-500 Kč/kus 

(při ošetření mnohočetných afekcí je cena smluvní a je dohodnuta před ošetřením)  
– ošetření jizvy frakcí:        300-500 Kč dle velikosti jizvy 
– Frakce celého obličeje včetně aplikace séra s k. Hyaluronovou a aplikací zklidňující masky:    5000 Kč 
– ošetření drobných žilek v obličeji:      500-1000 Kč dle rozsahu 
– další možnosti ošetření jsou dohodnuta po vyšetření  

 
 
Ošetření picolaserem: 
 

– odstranění tetování – vyšetření a první zkušební ošetření:        500 Kč 
– Dále se cena určuje velikostí ošetřované plochy a počtem impulsů  10 Kč/impuls a je dohodnuta před ošetřením 
– lifting obličeje spojený s aplikací karbonové masky:                  2000 Kč 
– lifting jemných vrásek okolo očí a na víčkách:                           800-1000 Kč 

 
 
Mesoterapie: 
 

– aplikace k. Hyalunové do jemných vrásek jednotlivými vpichy:               od 1000 Kč 
– NOVIKA! - ošetření Aquapenem 

aplikace 5 ml k. hyaluronové mikrojehličkami - Obličej, krk, dorsa rukou:           2500 Kč 
– ošetření vlastní krevní plasmou s kmenovými buňkami (odběr krve, separace, aplikace):  3000 Kč 
– ošetření plasma+k. hyaluronová (10 ml účinných látek):    4000 Kč 
– další možnosti ošetření po klinickém vyšetření  
– výplně k. hyaluronovou (hluboké vrásky, modelace rtů, obličeje):                od 5000 Kč 

 
 
Lipolýza: 

– aplikace 5 ml lipolytického séra do podbradku, břicha atd:     2000 Kč 
 
 
Aplikace botulotoxinu (Dysportu) 

– Čelo:   3500 Kč 
 
 
Sklerotizace: 

– aplikace 1% Aethoxysklerolu: 400 Kč/ampuli 
 
 
Chirurgické operační zákroky: 
 
Konsultace a vyšetření před zákrokem                        200 Kč. 

– excise a další drobné zákroky                        od 1000 Kč. 
– Operace horních víček:                                    10000 Kč 
– operace dolních víček:    12000 Kč 
– operace uší:     12000 Kč 
– operace čela:      20000 Kč 
– liposukce invazivní                     od 15000 Kč 

(břicho, boky, stehna, oblast kolen...)   
– operace karpálního tunelu:         4000 Kč 
– operace Dupuytrenovy kontraktury:   od 5000 Kč 
– operace lupavého prstu:     3000 Kč 
–  lokální anestesie:                        100 Kč 

 
 
Ceny všech zákroků jsou včetně kontrol, převazů a další péče do zhojení.  
 
 
 
         MUDr. Vladimír Krupka 
         Cosmetic Laser Clinic 
         Panorama 359 
         431 11    Jirkov 
 


