
Прайс. Трихологія

Послуга Ціна

Консультація головного лікаря (Хобзей К.М.) 
з цифровою трихоскопією на апараті FotoFinder, 40 хвл 1 300

Комплексна консультація головного лікаря (Хобзей К.М.) 
з дерматологічних+трихологічних/дерматоонкологічних питань, 60 хвл 2 000

Консультація трихолога з цифровою трихоскопією на апараті 
FotoFinder, 40 хвл 1 000

Миттєва фототрихограма - оцінка параметрів росту волосся без 
виголювання та фарбування (3 досліджувані зони, без консультації) 
*без консультації дана послуга у нашому закладі не надається

1 100

Фототрихограма І етап з первинною консультацією головного лікаря 
(Хобзей К.М.) 1 600

Фототрихограма ІІ етап з консультацією по результатам дослідження 
головного лікаря (Хобзей К.М.) 1 800

Фототрихограма І етап з первинною консультацією трихолога 1 200

Фототрихограма ІІ етап з консультацією трихолога по результатам 
дослідження 1 500

Дослідження TrichoLAB (3 досліджувані зони, без консультації) 1 600

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Плазмотерапія

Послуга Ціна

Плазмотерапія класична, (волосиста частина голови) 
1 пробірка/2 пробірки

  2 800/ 
3 200

Плазмотерапія PRP - плазма збагачена тромбоцитами, (волосиста 
частина голови) 
1 пробірка/2 пробірки

  3 200/ 
3 600

Плазмотерапія класична, (волосиста частина голови + обличчя/шия/
декольте/тулуб) 
1 пробірка/2 пробірки

  3 400/ 
4 400

Плазмотерапія PRP - плазма збагачена тромбоцитами, (волосиста 
частина голови + обличчя/шия/декольте/тулуб) 
1 пробірка/2 пробірки

  3 800/ 
4 800

Плазмотерапія класична, 1 пробірка (обличчя, декольте, руки) 3 100

Плазмотерапія PRP - плазма збагачена тромбоцитами, 1 пробірка 
(обличчя, декольте, руки) 3 400

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Трихологія. Ін’єкції

Послуга Ціна

 Контрольний огляд з цифровою трихоскопією перед ін’єкцією  
 *проводиться перед кожним введенням ін’єкції

300

 Ін`єкція внутрішньовогнищева (з препаратом клініки - ДИПРОСПАН) 1200

 Ін`єкція внутрішньовогнищева (з препаратом клініки - КЕНАЛОГ) 1100

 Ін`єкція внутрішньовогнищева (без вартості препарата) 700

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Біопсія

Послуга Ціна

Панч/шейв-біопсія шкіри голови (без консультації) 1 950

+ Гістологічне дослідження (біоптат шкіри при алопеціях)* 1 650

Панч/шейв-біопсія шкіри тіла, 1  рівень складності (без консультації) 
(тулуб, проксимальні ділянки кінцівок) 1 650

Панч/шейв-біопсія шкіри 2 рівень складності (без консультації) 
(обличчя, шия, статеві органи, долоні, стопи)

1 950

+ Гістологічне дослідження (біоптат шкіри при запальних дерматозах)* 1 650

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Консультування Онлайн

Послуга Ціна

Онлайн консультація головного лікаря Кузьми Хобзея 1 300

Онлайн консультація дерматолога/дитячого дерматолога/трихолога 1 000

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Дерматологія

Послуга Ціна

Консультація головного лікаря (Хобзей К.М.) 1 300

Консультація дерматолога/дитячого дерматолога 1 000

Цифрова дерматоскопія (Skin Check) утворень шкіри на апараті 
FotoFinder з консультацією головного лікаря (Хобзей К.М.) 2 000

Цифрова дерматоскопія утворень (Skin Check) на апараті FotoFinder  
з консультацією 1 500

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Дерматологія.  
Мікологія. Бакпосів. Ін’єкції

Послуга Ціна

Взяття матеріалу на паразитарні гриби (без консультації) 400

Виявлення (мікроскопія+посів) міцеліальних та дріжджоподібних грибів 
(до 200 видів) зі шкіри, нігтів та волосся  
14-30 діб (базовий), IMD Lab

900

Виявлення (мікроскопія+посів) грибів + чутливість до антимікотиків  
20-35 діб (повний), IMD Lab 1 150

Ревізія 1 запального елемента 500

Взяття матеріалу для бакпосіву з везикул, пустул, фурункулів (без 
консультації) 450

Бакпосів з везикул, пустул, фурункулів (базовий) 
5-10 діб, IMD Lab 950

Бакпосів з везикул, пустул, фурункулів з попереднім результатом 
(комплексний)  
2-5-10 діб, IMD Lab

1 350

Внутрішньовенна інфузія 1 200

Ін’єкція Дексаметазону (1 ампула) 500

Ін’єкція імунобіологічного препарату пацієнта з оглядом на цифровому 
дерматоскопі 
(Хуміра, Стелара, Хайрімоз, Скафо)

500

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Електрохірургія. Папіломи

Послуга Ціна

Огляд перед видаленням на цифровому дерматоскопі FotoFinder, без 
консультації 
*обов’язково перед видаленням в нашій клініці, якщо не було консультації у лікаря

400

Аплікаційна анестезія 400

Електрохірургічне видалення папіломи, 1шт 500

Електрохірургічне видалення папіломи (складна зона), 1шт 600

Електрохірургічне видалення папіломи, 2шт 700

Електрохірургічне видалення папіломи (складна зона), 2шт 800

Електрохірургічне видалення папіломи, 3шт 900

Електрохірургічне видалення папіломи (складна зона), 3шт 1 000

Електрохірургічне видалення папіломи, 4шт 1 100

Електрохірургічне видалення папіломи (складна зона), 4шт 1 200

Електрохірургічне видалення папіломи, 5шт 1 300

Електрохірургічне видалення папіломи (складна зона), 5шт 1 400

Електрохірургічне видалення папілом з анестезією, 1 зона (5шт+) 
(декольте/пахвові ями/спина) 1 700

Електрохірургічне видалення папілом з анестезією, 1 зона (5шт+) 
(шия) 1 900

Електрохірургічне видалення папілом з анестезією, 1 зона (5шт+) 
(повіки) 2 400

Гістологічне дослідження 
(біоптат шкіри при новоутвореннях шкіри, до 3-ьох утворень включно) 1 100

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Електрохірургія. Невуси. Бородавки

Послуга Ціна

Огляд перед видаленням на цифровому дерматоскопі FotoFinder, без 
консультації 
*обов’язково перед видаленням, якщо не було попередньої консультації

400

Аплікаційна анестезія 400

Електрохірургічне видалення невуса з інфільтраційною анестезією, 1 шт 1 200

Електрохірургічне видалення невуса з інфільтраційною анестезією в 
складній зоні, 1 шт 
(повіки, пахвові ями, обличчя)

1 500

Електрохірургічне видалення бородавки з інфільтраційною анестезією, 
1 шт 1 400

Гістологічне дослідження 
(біоптат шкіри при новоутвореннях шкіри, до 3-ьох утворень включно) 1 100

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Електрохірургія. Молюск 

Послуга Ціна

Огляд перед видаленням на цифровому дерматоскопі FotoFinder, без 
консультації 
*обов’язково перед видаленням, якщо не було попередньої консультації

400

Аплікаційна анестезія 400

Електрохірургічне видалення контагіозного молюска, 1 шт (до 3 шт) 400

Електрохірургічне видалення контагіозного молюска, 1 шт (від 4 до 6 шт) 300

Електрохірургічне видалення контагіозного молюска, 1 шт (від 7 до 9 шт) 280

Електрохірургічне видалення контагіозного молюска, 1 шт (більше 10 шт) 260

Електрохірургічне видалення контагіозного молюска, 1 зона,  
з анестезією 3 400

Гістологічне дослідження 
(біоптат шкіри при новоутвореннях шкіри, до 3-ьох утворень включно)

1 100

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Електрохірургія

Послуга Ціна

Огляд перед видаленням на цифровому дерматоскопі FotoFinder, без 
консультації 
*обов’язково перед видаленням, якщо не було попередньої консультації

400

Аплікаційна анестезія 400

Електрохірургічне видалення піогенної гранульоми з інфільтраційною 
анестезією, 1 шт 3 000

Електрохірургічне видалення канділом урогенітальної зони, 1 шт 1 200

Електрохірургічне видалення канділом урогенітальної зони, 1 зона 3 500

Електрохірургічне видалення кератоми/ангіоми, 1 шт, з інфільтраційною 
анестезією 1 150

Електрохірургічне видалення ксантелазми повік, 1 шт (до 5 мм), з 
інфільтраційною анестезією 2 500

Електрохірургічне видалення ксантелазми повік, 1 шт (більше 5 мм), з 
інфільтраційною анестезією від 2 500

Електрохірургічне видалення кератом/ангіом на ділянці спини, з 
анестезією, 1 зона 3 800

Електрохірургічне видалення кератом/ангіом на ділянці шиї/декольте, з 
анестезією, 1 зона 4 200

Гістологічне дослідження 
(біоптат шкіри при новоутвореннях шкіри, до 3-ьох утворень включно) 1 100

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Гістологія

Послуга Ціна

Гістологічне дослідження 
(біоптат шкіри при новоутвореннях шкіри, до 3-ьох утворень включно)

1 100

Гістологічне дослідження 
(запальні дерматози, 1 елемент) 1 650

Гістологічне дослідження 
(з оцінкою країв резекції, 1 елемент)

1 300

Гістологічне дослідження 
(шкіра голови, 1 елемент)

1 650

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Дерматоонкологія

Послуга Ціна

Консультація головного лікаря (Хобзей К.М.) 1 300

Консультація дерматолога/дитячого дерматолога/хірурга 1 000

Цифрова дерматоскопія (Skin Check) утворень шкіри на апараті 
FotoFinder з консультацією головного лікаря (Хобзей К.М.) 2 000

Цифрова дерматоскопія утворень (Skin Check) на апараті FotoFinder  
з консультацією 1 500

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Дерматохірургія

Послуга Ціна

Хірургічне видалення новоутворення шкіри, 1-ий рівень складності 
(класичне еліпсовидне висічення, за 1 утворення 3 600

Хірургічне видалення новоутворення шкіри, 2-ий рівень складності 
(класичне еліпсовидне висічення), за 1 утворення

4 800

Хірургічне видалення новоутворення шкіри, 3-ий рівень складності 
(класичне еліпсовидне висічення), за 1 утворення від 4 500

Хірургічне видалення новоутворення шкіри великих розмірів, або 
розташованих у складних зонах, за 1 утворення від 5 000

Гістологічне дослідження (ексцизійний матеріал при новоутвореннях 
шкіри) з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) 1 300

Перев’язка після видалення в нашій клініці 350

Зняття швів після панч/шейв-біопсії чи хірургічного видалення в нашій 
клініці 350

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Патч-тестування

Послуга Ціна

Патч-тест, Європейська серія (S-1000, 30 гаптенів) 
набір пластирів замовляється під конкретного пацієнта (2-3 дні)

3 400

Патч-тест, Перукарська серія (Н-1000, 38 гаптенів) 
набір пластирів замовляється під конкретного пацієнта (2-3 дні)

4 400

Патч-тест, Косметична серія (S-1000, 63 гаптени) 
набір пластирів замовляється під конкретного пацієнта (2-3 дні)

6 400

Патч-тест, Сонцезахисна серія (SU-1000, 21 гаптен) 
набір пластирів замовляється під конкретного пацієнта (2-3 дні)

3 000

Патч-тест, Побутова хімія (СН-1000, 20 гаптенів) 
набір пластирів замовляється під конкретного пацієнта (2-3 дні)

2 500

Патч-тест, ТОП -3 Метали (МН-1000, 3 гаптени) 
набір пластирів замовляється під конкретного пацієнта (2-3 дні)

1 050

Консультація лікаря за результатими патч-тестування 1 600

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Естетична трихологія

Послуга Ціна

Медичний пілінг шкіри голови 1 800

Реконструкція волосся  
(вартість не залежить від довжини волосся) 2 800

Експрес-реконструкція волосся 
(вартість не залежить від довжини волосся)

1 600

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Флебологія

Послуга Ціна

Склеротерапія судин, 1 зона 6 000

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Трансплантація волосся

Послуга Ціна

Консультація хірурга-трансплантолога, головного лікаря (Хобзей К.М.) 1 300

Планування трансплантації волосся: кількісний аналіз донорської і 
рецепієнтної зони (TrichoLAB Trans Planner), без консультації 1 800

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Трансплантація волосся

Послуга Ціна

Забезпечення операції з трансплантації волосся (розхідні матеріали) 5 200

Забезпечення операції з трансплантації волосся (PRP, замочування 
графтів) від 3 600

FUE Метод, модифікація Classic (з повним вистриганням донорської і 
реципієнтної зони), вартість 1 графта від 45

FUE Метод, модифікація Partial shave (з вистриганням тільки донорської 
зони), вартість 1 графта від 55

FUE Метод, модифікація No shave (з мінімальним вистриганням 
донорської зони, в місцях забору графтів), вартість 1 графта від 65

FUE Метод, модифікація Long Hair (трансплантація довгого волосся без 
вистриганням), вартість 1 графта від 85

FUE Метод, брови (трансплантація волосся з голови/тіла на брови) від 35 000

FUE Метод, борода (трансплантація волосся з голови на бороду), 
вартість 1 графта від 65

FUE Метод BHT (body hair transplantation) - (трансплантація волосся з 
тіла на голову), вартість 1 графта від 70

FUE Метод BHT (body hair transplantation) - (трансплантація волосся з 
тіла на бороду), вартість 1 графта від 110

Перев’язка з миттям голови після трансплантації волосся 
*на наступний день після пересадки

1 200

Пілінг шкіри голови на 14-ий день після трансплантації волосся 1 600

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Естетика

Послуга Ціна

Консультація косметолога 1 000

Пілінги

Азелаіновий (для чутливої шкіри, антисептичний ефект) 1 100

Поверхнево-серединний (Medi-derma) 1 700

Чистки

Чистка (ультразвукова/механічна/комбінована з маскою і сироваткою 
по типу шкіри) на CASMARA, RENEW 
*без пілінгу

1 600

Чистка спини на CASMARA, RENEW 2 200

Догляд на косметиці CASMARA

Монодозний догляд «Глибоке очищення PURIFYING» CASMARA

2 400
Монодозний догляд «Годжі ANTIOXIDANT» CASMARA

Монодозний догляд «Клітковий еліксир LONGEVITY» CASMARA

Монодозний догляд «Оновлючий REGENERING» CASMARA

Біоревіталізая. Біорепарація. Полінуклеотиди

Belotero Revive, 1 ml 5 100

Nithya 5 600

Juvederm Volite, 1 ml 7 100

*прайс лист від 05.09.2022 опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Естетика

Послуга Ціна

Хіромасаж обличчя з маскою 900

Зволоження губ. Бланшинг

Belotero Soft/Balance, 1 ml 7 500

Губи

Juvederm VOLBELLA 1,0 ml 9 100

Juvederm VOLIFT RETOUCH 1,0 ml 9 100

Juvederm VOLIFT RETOUCH 0,6 ml 6 100

Juvederm ULTRA 3 1,0 ml 8 500

Juvederm Smile 6 100

Контурна пластика

Belotero VOLUME 1,0 ml 9 100

Juvederm VOLUMA 1,0 ml 9 100

Векторний ліфтинг Radiesse 1,0 ml 
(у будь-якій техніці) 11 100

Гіалуронідаза/Колагеназа

Розчинення фіброза чи філлера на основі гіалуронової кислоти (1 фл) 2 100

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Естетика

Послуга Ціна

Ботулінотерапія (ботокс/диспорт/ксеомін)                                                                                                                                                                                                       жін-чол

Чоло 3 100 
 3 400

Міжбрів’я 3 100 
 3 400

Очі («гусячі лапки») 3 100 
 3 400

Зморшки кролика 2 200 
3 400

Крила носа 2 400 
2 800

Ясенна усмішка 1 800 
2 500

Кисетні зморшки 1 800 
2 500

ДАО (кутики рота чи губ) 1 800 
2 500

Підборіддя 1 800 
2 100

Ліфтинг Нефертіті (платизма) 8 000 
8 500

Лікування бруксизму (Массеттер - жувальний м’яз) 6 100 
6 400

Лікування гіпергідрозу (пахви, долоні, стопи) 11 000

Лікування гіпергідрозу (пітливість чола) 4 200

Симптоматичне лікування розацеа 4 200

Лікування мігрені 9 200

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Естетика

Послуга Ціна

Мезотерапія обличчя

Відбілювання (WCPR) 1 300

Антисептична мезотерапія (HSR) 1 300

Сяяння шкіри (NCPR) 1 300

Мезотерапія зони навколо очей

Mesoeye C71 1 ml 3 800

Viscoderm 0,8% 3 400

Rejuran I 4 400

Від рубців/постакне

Rejuran S 1 ml 3 100

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.



Прайс. Естетика

Послуга Ціна

Ферментна ліпосакція

Мезодісоляція ТРІАДА (3 флакона) 3 900

PB Serum medium 9 400

Плазмотерапія

Плазмотерапія класична, 1 пробірка (обличчя, декольте, руки) 3 100

Плазмотерапія PRP - плазма збагачена тромбоцитами, 1 пробірка 
(обличчя, декольте, руки) 3 400

*прайс лист від 05.09.2022, опубліковано на сайті для ознайомлення. Це малоімовірно, але іноді ціни на сайті можуть 
відрізнятись від фактичних. Ви завжди можете взнати поточні ціни на наші послуги за телефоном клініки.


