
 

 لیست قیمت

 کلینیک پوست، مو و الغری گلشید

 
 

 
 

 گروه عنوان قیمت توضیحات

فایلووپر 500ملیون و  5هر جلسه  دوجلسه با فاصله یک ماه  

 

 پوست

 و مو

 

روز مناسب افراد زیر  10با فاصله 

سال 40  

میلیون 4200دو جلسه   جالپرو آبی 

با فاصله یک ماه مناسب افراد 

سال 40باالی   
3900هر جلسه   HMWجالپرو صورتی 

صورت فیلر 2500 برند روفیل  

 فیلر زیر چشم 2500 برند نورامیس

 فیلر لب  2500 برند نورامیس
 فیلر برند زیشل  1500 همه نواحی

 فیلر بلترو  3900 زیر چشم             
 فیلر هیابل و نئوویا 3500 هیابل لب/ نئوویا لب و صورت

 هیرفیلر 2200 

 تزریق آنزیم 900 

 پالسما 850 فقط پلک انجام می شود

 هایفو 2500 

(600)سوزن  1900جلسه اول    

میلیون 1بقیه جلسات   
 آرف ونوس ویوا

  
میلیون  5  

 لیفت نخ سیلوئت آمریکا 

نخ        2هر طرف   

با  مزو درماهیل 008   

با مزو رویتا 0021  میکرو نیدلینگ 

ناحیه پیشانیسه 750   

میلیون زیر بغل 0031  
 بوتاکس مصبورت

زئومینبوتاکس  2700   

هر ناحیه 750   سابسیژن 

گوشتی 005   

سطحی 100  

اسکین تگ 100  

 خال

 009  

150هر کیت اضافه   
PRP 

600نصف درما     

1200نصف رویتا   

درماهیل 008  

رویتا 0081 و صورت مزومو   

  007 فیوژن مرو غبغب   

رویتا مزو دور چشم 700   

 ویزیت پزشک 100 

 ویزیت و رژیم افراد معمولی 150 

رژیم و  ویزیت و رژیم بیمار و ورزشکار 200 

   تغذیه

250 

ویزیت و رژیم افراد بیماری 

 های متعدد

  
 

 گروه عنوان قیمت

 شکم و پهلو 500

 الغری

 ران و باسن 500

 بازو 400

 پشت سینه 400

 غبغب 300

 

 گروه عنوان قیمت 

005   فول بادی   

  تمام بدن

 ( 1400)سال 
504 ساق پا، ساعد دست، خط باسن، بیکینی و زیر بغل(کاربردی)   

  کل صورت 120

 

 

 جزئیات صورت

 

 پیشانی 30

04 و خط ریش گونه   

 چونه و گردن  40

 بینی 20

 گوش 30

 پشت لب  30

  گان 7

 جزئیات

بهداشتیپک   

 

 حوله 7

 روتختی 7

 ژیلت 10

 زایالپی 15
 

012   بیکینی 

 

 

 

 

 

جزئیات 

 بدن

 

07  پایین بیکینی 

08  زیر بغل 

013  ساق پا 

04  زانو 

013  ران 

06  کشاله ران 

 ساعد دست  110

04  آرنج 

02  انگشت ها 

04  گودی کمر 

 کمر 45

024  هر دو پا کامل  

 هر دو دست کامل  200

03  دور سینه  

03  دور ناف 

 شکم 45

 باسن  45

03  خط باسن  

 گروه عنوان قیمت

008  VIP  

 

تعرفه 

 فشیال

 

 تخصصی 500

052  دور چشم 

052  دست 

055  فشیال با مواد کربوکسی 

  

 گروه عنوان قیمت

 فیبروز)میکروبلیدینگ( میلیون 1

 فیبروز

هرجلسه(ترمیم)  250  

 بن مژه 900

 ریمو 1200

 ریمو جلسه دوم 600

 



 


