
 
 

 

NOWOŚĆ Plastyka opuszka palca / usunięcie osteofitu 1 palec / 2 palce  900 zł / 1500 zł 

NOWOŚĆ Plastyka wałów okołopaznokciowych 1 palec / 2 palce  900 zł / 1500 zł 
Pedicure kosmetyczny (z malowaniem paznokci)  100,00 zł 

Pedicure medyczny  110,00 - 150,00 zł 
Pedicure dla diabetyków   90,00 zł 

Usunięcie odcisku, modzela, kurzajki  40,00 - 90,00 zł 
Terapia usuwania kurzajki + odciążenie  100,00 zł 

Rekonstrukcja płytki paznokciowej (1 paznokieć)  100,00 zł 

NOWOŚĆ Protetyka paznokcia (cena za 1 paznokieć)   150,00 zł 
NOWOŚĆ Jonoforeza - leczenie nadpotliwości stóp i dłoni (cena za 1 zabieg, wymagana 

seria zabiegów max. 10) 
 50,00 zł 

Klamry na wrastające paznokcie: 

Plastikowo-metalowe: 
- klamra B/S (plastikowa) 
- klamra Podofix 

- klamra Onyclip 
- klamra COMBI-Pied 

- klamra Goldstadtspange 
- klamra Podopharm 

- E-klamra 3-częściowej 
- klamra tytanowa 

 

 

. 
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70,00 zł 

110,00 zł 

100,00 zł 
120,00 zł 

150,00-200,00 zł 
150,00-190,00 zł 

170,00 zł 
110,00 zł 
 

Malowanie paznokci  20,00 zł 
Pielęgnacja paznokci   50,00-80,00 zł 

(skrócenie, wycięcie skórek, polerowanie, malowanie)   

Konsultacja  45,00 zł 
Badanie podoskopem  50,00 zł 

Pobranie materiału do badania mykologicznego  150,00 zł 
Pobranie materiału do badania bakteriologicznego  130,00 zł 

Tamponada  30,00 zł 
Żel na paznokcie u stóp  50,00 zł 

Masaż stóp  50,00 zł 
Peeling stóp  30,00 zł 

Maska parafinowa na stopy  40,00 zł 

Wkładki Formthotics (z badaniem podoskopowym)  150,00 - 350,00 zł 
Taping podologiczny - NOWOŚĆ   

- Hallux Valgus (para stóp)  50,00 zł 
- ostroga piętowa  60,00 zł 

- palec młoteczkowaty  45,00 zł 
Ortozy z mas silikonowych, materiałów odciążających  30,00 - 70,00 zł 

(działanie profilaktyczne i korekcyjne przy deformacjach stopy)   

Opracowanie pękającej pięty z założeniem opatrunku (para stóp)  50,00 - 100,00 zł 

Zaopatrzenie stopy (opatrunek, maść)  20,00 - 80,00 zł 

Lunula - terapia laserowa paznokci grzybiczych NOWOŚĆ   

-1 zabieg (2 stopy)  130,00 zł 

Komputerowa diagnostyka stóp  NOWOŚĆ  100,00 zł 
Plastyka wałów okołopaznokciowych NOWOŚĆ   

(zabieg  przy problemach z wrastającymi paznokciami, wykonywany przez lekarza spec. 
chirurga) 

  

- cena za 1 paznokieć  800,00 zł 
- cena za 2 paznokcie  1 600,00 zł 

Terapia Onycholizy - ONYGEN NOWOŚĆ  100,00 zł 

Refleksoterapia stóp NOWOŚĆ  100,00 zł 
Dezynfekcja obuwia, ozonowanie (1 para) NOWOŚĆ  30,00 zł 


