
Jako 1. v ČR začínáme využívat laser CLARITY II,
LUTRONIC - Alex a Nd:Yag platforma
cévní laser pro rozšířené cévky v obličeji a na dolních končetinách
speciální epilační laser s maximálním výsledkem 
bezpečnostní měření teploty na povrchu kůže
odstranění pigmentací a sjednocení tónu pleti
termoterapie v rámci rehabilitace pohybového aparátu  
další výkony...

Nově využíváme odpařovací laser eCO2, LUTRONIC 
odstranění nežádoucích kožních výrůstků
úprava hypertrofických jizev
rejuvenace kůže
další výkony...

ESTETICKÁ MEDICÍNA
v Nemocnici Frýdlant

Estetická poradna + laserová ošetření
MUDr. Romana Harcubová

pondělí 8:00-12:00  13:00-14:30

Estetická poradna, cévní poradna+laserové ošetření
MUDr. Veronika Petráková

MUDr. Lucie Brzulová

středa 8:00-12:00  13:00-14:30

Estetická poradna, cévní poradna+laserové ošetření
MUDr. Lucie Brzulová

pátek 8:00-12:00  13:00-14:30

NOVĚ OTEVŘENO

482 369 325
(volat každý den do 14 hodin)



CENÍK
ESTETICKÉ MEDICÍNY FRÝDLANT

névy (pihy) – tělo / 1 ks ................................................
névy (pihy) – tělo / 2. a každý další ks ..........................
névy (pihy) – obličej / 1 ks ............................................ 
névy (pihy) – obličej / 2. a každý další ks ......................
fibromy / 5 minut .........................................................
veruky (bradavice) / 1 ks ..............................................
veruky (bradavice) / 2. a každá další ............................. 
veruky (bradavice) / mnohočetné / 5 minut .................
kondylomata / 1. ošetření ............................................
kondylomata / následné ošetření / 5 minut ..................
cévní afekce – hemangiomy / 5 minut ...........................
cévní afekce – metličky / 5 minut .................................
pigmentace - obličej - 5 minut ......................................
pigmentace - tělo - 5 minut ..........................................
úprava jizev - 5 minut ...................................................
epilace – horní ret ........................................................
epilace – podpaží .........................................................
epilace – třísla ..............................................................
epilace – třísla + intimní partie ....................................
epilace – bérce + lýtka .................................................
epilace – krk ................................................................
epilace – záda ..............................................................
epilační balíček (3+1 návštěva zdarma)
léčba onychomykózy ...................................................
termoterapie /  5 minut ...............................................
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KONTAKTUJTE NÁS NA        482 369 325
(volat každý den do 14 hodin)


