
Cennik

my BEAUTY SCAN ￫ patent my way clinic

autorska metoda pełnej i kompleksowej diagnostyki i analizy 
stanu skóry. To punkt wyjścia do opracowania indywidualnego 
planu pielęgnacji domowej i gabinetowej. 

ankieta + badania 
aparaturowe 

= pełen obraz skóry 390 zł

ZABIEGI STYMULUJĄCE

peelingi medyczne my PEELING

peelingi medyczne najwyższej klasy skuteczności i 
bezpieczeństwa, to skuteczna walka z problemami skórnymi tj. 
trądzik, łojotok, rozszerzone pory, suchość skóry, przebarwienia, 
fotostarzenie itp.

twarz

+ oczyszczanie

twarz + szyja

twarz+szyja+dekolt

dłonie

290 zł

+50-80 zł

350 zł

450 zł

290 zł

resurfacing dermatologiczny my RESURFACING

gdy peeling to za mało… zaawansowane, autorskie programy 
kompleksowej odnowy skóry na poziomie komórkowym.



ACNE – trądzik

MELA – przebarwienia  

REDNESS – naczynka 

ANTY AGE i GLOW – odmłodzenie 

twarz

twarz+szyja

twarz+szyja+dekolt



+aktywator witaminowy

390 zł

450 zł

490 zł 



+ 150zł

dermapen my DERMAPEN®4.0 

najnowsza odsłona znanej od dawna techniki 
dermonakłuwania skóry. Poprawia gęstość i elastyczność, 
spłyca zmarszczki, napina dając efekt liftingu, niweluje 
przebarwienia, zmniejsza pory, poprawia strukturę skóry.



dermapen + mediserum + dermomaska



Do zabiegu stosowane są tylko najwyższej klasy ampułki 
medyczne z certyfikatami

oczy 

twarz + oczy



twarz + oczy + szyja 





twarz + oczy + szyja

+ dekolt 



+ medical peel 

500 zł

700 zł



1200 zł

900 zł



1600 zł

1200 zł 



+200 zł

mezoterapia igłowa my MEZOTHERAPY

mezoterapia igłowa to najpopularniejszy na świecie zabieg 
rewitalizacji skóry. Dawka uderzeniowa witamin i minerałów 
dla intensywnej pielęgnacji i odżywienia. 

Nasza mezoterapia to autorska  technika podawania 
indywidualnie dobranych do potrzeb skóry koktajli. 



Do zabiegu stosowane są tylko najwyższej klasy ampułki 
medyczne z certyfikatami.

twarz

twarz + szyja

oczy 



twarz + szyja + dekolt 





twarz + szyja + dekolt

+ oczy 



skóra głowy


600 zł

800 zł

490 zł 



1200 zł

900 zł



1600 zł

1200 zł 



500 zł


skinboostery my SKINBOOSTERS

hydrolift witaminowy to zaawansowane połączenie najwyższej 
klasy mezoterapii witaminowej z ampułkostrzykawką czystego, 
skoncentrowanego kwasu hialuronowego.

cena za 1 zabieg

pakiet 3 zabiegów

1500 zł

3300 zł



stymulatory tkankowe my BIOSTYMULATION

biorewitalizatory, biostymulatory i  redermalizatory to 
nowoczesna biostymulacja naturalnych procesów odbudowy i 
regeneracji skóry oparta o indywidualnie dobrane i 
wyselekcjonowane preparaty na bazie m.in. hydroksyapatytu 
wapnia, kolagenu, aminokwasów, polinukleotydów,  kwasu 
L-polimlekowego czy kwasu bursztynowego. 

Efekt mikroliftingu i globalnej odbudowy jakości skóry. 

oczy



twarz / szyja / dekolt



dłonie

od 600 zł



od 1200 zł



od 900 zł

lipoliza iniekcyjna my LIPOMAX

wyszczuplenie i modelowanie twarzy, redukcja miejscowej 
tkanki tłuszczowej, podwójnego podróbka, chomików, 
modelowanie żuchwy.

1 okolica od 800 zł

WYPEŁNIENIA / KWAS HIALURONOWY

USTA

powiększenie i modelowanie ust 

nadanie konturu i jędrności

przywrócenie nawilżenia 

wypełnienie drobnych zmarszczek, odmłodzenie



TECHNIKI:

my way lips, Natural lips, Russion Lips, Angelina Lips, French 
Kiss, Hollywood Lips, Geranova, Micro Dropled, Baby Dols, 
technika na płasko.

ampułkostrzykawka

+

znieczulenie

stomatologiczne



1 ml

1,2ml 

2 ml

1200 zł

1300 zł

1800 zł

DOLINA ŁEZ (okolica oka)

rewitalizacja i wypełnienie doliny łez, korekcja cieni pod oczami, 
odmłodzenie. Kwas hialuronowy + kompleks biorewitalizujący

ampułkostrzykawka

+ dwie wizyty

1 mL 1200 zł

WYPEŁNIENIA

bruzdy  / zmarszczki / skronie / ubytki skóry

kwas hialuronowy: Filmed by Filorga, Teosyal, Juvederm, 
Restylane, Stylage

1 ml

1,2ml 

2 ml

1200 zł

1300 zł

1800 zł

NOS

korekta kształtu nosa kwasem hialuronowym: Filmed by 
Filorga, Teosyal, Juvederm, Restylane, Stylage

1 ml

1,2ml 

2 ml

1200 zł

1300 zł

1800 zł

VOLUMA

wolumetryczna odbudowa objętości twarzy to poprawa 
kształtu polegająca na przywróceniu utraconej objętości i 
korekcie zarysu twarzynajwyższej jakości kwasem 
hialuronowym.

Modelowanie i lifting.

1,2 ml

2,4 ml

3,6 ml

4 ,8 ml

1500 zł

2500 zł

3500 zł

4300 zł

KONTUROWANIE

kąty i linia żuchwy + broda 

poprawa i korekta kształtu twarzy kwasem hialuronowym.

1,2 ml

2,4 ml

3,6 ml

4 ,8 ml

1300 zł

2400 zł

3400 zł

4200 zł

NICI HIALURONOWE

technika podawania kwasu hialuronowego w oparciu o 
wektory napięcia skóry i budowania rusztującej siatki 
hialuronowej.

Naturalny lifting twarzy. 

2,4 ml

3,6 ml

4 ,8 ml 

2500 zł

3500 zł

4300 zł



BOTOKS

BOTOKS

najskuteczniejsza metoda likwidacji zmarszczek mimicznych. 
Działa bezpośrednio na zbyt aktywne mięśnie mimiczne, 
powodując ich czasowe rozluźnienie. 

Ostateczna cena zabiegu zależy od ilości użytego preparatu

i ustalana jest indywidualnie podczas wizyty.

czoło

marszczyciel brwi 

kurze łapki  

kąciki ust 

zmarszczki palacza/

królicze 



cena za 2 okolice

cena za 3 okolice

500-700 zł

500-700 zł

500-700 zł

300-450 zł

300-450 zł





900-1100 zł

1300-1500 zł

TECHNOLOGIE 

radiofrekwencja igłowa my RF MEDICAL LIFT™

autorski termolifting skóry w oparciu o innowacyjną 
technologię radiofrekfencji igłowej z systemem vacu i LED.

Unikatowy, bezpieczny i bardzo skuteczny sposób korekty 
owalu twarzy, poprawy napięcia, gęstości i wielopoziomowego 
odmłodzenia skóry. 

Zagęszcza i ujędrnia skórę, wyrównuje koloryt, rozświetla, 
obkurcza rozszerzone pory i zmniejsza blizny. Przywraca 
utraconą gęstość, stymuluje odbudowę włókien kolagenowych 
i elastylowych. 

twarz + oczy 

pakiet 3 zabiegów 



twarz + oczy + podbródek

pakiet 3 zabiegów 



twarz + oczy + podbródek 
+ szyja

pakiet 3 zabiegów



twarz + oczy + podbródek 
+ szyja + dekolt 

pakiet 3 zabiegów 

1200 zł 

2800 zł



1500 zł

3600 zł





1800 zł

3900 zł





2200 zł

4500 zł

plazma medyczna my PLAZMA MEDICAL LIFT™

autorska technika wykorzystania jedynej na świecie technologii 
prawdziwej, medycznej plazmy frakcyjnej do wykonania 
nieinwazyjnej (bez użycia skalpela) blefaroplazmy, czyli korekty 
powiek, redukcji zmarszczek, liftingu podbródka, ust oraz 
usuwania różnych zmian skórnych.

Bezpieczna alternatywa leseroterapii i skalpela. Daje efekt 
liftingu i usunięcia zmarszczek z powieki górnej i dolnej, okolicy 
ust, okolic przyusznych itp. Usuwa, włókniaki, kępki żółte, plamy 
soczewicowate, brodawki, blizny potrądzikowe i pooperacyjne, 
rozstępy, zmarszczki.  

powieki górne/dolne

powieki górne + dolne

zmarszczki palacza

lifting ust

lifting podbródka 

usuwanie blizn



stymulacja plazmowa:

twarz + szyja

twarz + szyja + dekolt

1300 zł

1800 zł

1000 zł

1200 zł

1800 zł

od 500 zł





600 zł

800 zł

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE 

pielęgnacja regeneracyjna my REGENERATION CARE™

autorskie procedury zabiegowe dostosowane do potrzeb 
najbardziej wymagającej skóry. Wzmocnienie i regeneracja 
uszkodzeń, odbudowa fizjologii skóry.



ODBUDOWA bariery hydro-lipidowej

REDUKCJA rumienia dla skóry naczynkowej

DOTLENIENIE i rozświetlenie

ANTY-AGE LIFT dla skóry z opadającym owalem

BOMBA WITAMINOWA

twarz 



+ szyja

+ szyja i dekolt 

390 zł



+ 80 zł

+ 150 zł



pielęgnacja onkologiczna my ONCOLOGY CARE™

autorskie procedury zabiegowe dla osób w trakcie lub po 
chorobie nowotworowej / chemioterapii / radioterapii / 
sterydoterapii, dostosowane do potrzeb najbardziej 
wymagającej skóry.



ODBUDOWA bariery hydro-lipidowej 

REDUKCJA rumienia dla skóry naczynkowej

DOTLENIENIE i rozświetlenie 

ANTY-AGE LIFT dla skóry z opadającym owalem

BOMBA WITAMINOWA  

twarz 



+ szyja

+ szyja i dekolt 

390 zł



+ 80 zł

+ 150 zł

pielęgnacja ciążowa my MUM CARE™

certyfikowane i bezpieczne procedury zabiegowe dla kobiet w 
ciąży / karmiących piersią / po porodzie



ANTY ACNE – trądzik

ANTY MELA – przebarwienia  

ANTY REDNESS – naczynka 

GLOW SYSTEM – zmęczenie 

twarz 



+ szyja

+ szyja i dekolt 

390 zł



+80 zł

+150 zł

MY WAY CLINIC PAKIETY VIP *****

my way clinic LUX lift™

autorska metoda 5w1 spektakularnej i kompleksowej 
przebudowy i liftingu twarzy.

Pakiet zawiera 4 zabiegi + krem pozabiegowy:

1 x my PLAZMA medical lift™ podbródek

1 x my DERMAPEN™4.0 peel twarz + szyja

2 x my BIOSTYMULATION twarz + szyja 

1 x krem pozabiegowy



Zabiegi są wykonywane w odstępach 3-4 tygodniowych.

twarz + podbródek

+ szyja

(4 zabiegi+krem)

6900 zł

4900 zł 

my way clinic LUX biostymulate™

autorska metoda 2w1 globalnej biostymulacji i mikroliftingu 
skóry. 

Połączenie my DERMAPEN™4.0 z najwyższej klasy 
biostymulatorami tkankowymi.

twarz + szyja   3300 zł

2500 zł 

my VOUCHER 

voucher na prezent w my way clinic to gwarancja zawsze 
trafionego prezentu.

wybierz kwotę / zabieg / 
kosmetyk od 50 zł  

pielęgnacja domowa my HOME CARE

kompleksowa oferta specjalistycznej pielęgnacji domowej. 
Tylko sprawdzone i najwyższej jakości medikosmetyki.

kup dopasowane 
medikosmetyki od 80 zł


