
 

Szczegółowe informacje dotyczące Pakietów: 
Terapie Łączone Hi-Tech 2022 

  
  

1. Klienci Medicus Uroda mają możliwość zakupienia pakietów na wybrane zabiegi w 
atrakcyjnych cenach.   

  
2. Klient kupuje pakiet na konkretny zestaw usług.   

  
3. Pakiety można zakupić stacjonarnie od 13.06.22 roku do odwołania. 

 
4. Realizacja pakietów odbywać się będzie w placówkach Medicus Uroda Parkowa i 

Mediucus Uroda Clinica w zależności od dostępności danego sprzętu HiTech.   
  

5. Wykupiony pakiet polecamy wykorzystać u jednego specjalisty. Specjalista  ma 
możliwość stworzenia indywidualnego pakietu dla klienta w celu osiągnięcia możliwe 
najlepszych efektów.   
 

6. Pakiety są związane z użyciem sprzętów Hi-Tech takich jak: Icoone Laser /Icoone Laser 
2; Fala uderzeniowa Storz Medical, BTL Unison, Kriolipoliza Cool Tech, Biodermogenesi.  
 

7. W przypadku fali uderzeniowej STORZ MEDICAL koszt jest uzależniony od okolicy 
ciała na którą działamy. Mała okolica to: ramiona, bryczesy, pośladki, boczki. Duża 
okolica to: uda tył, uda przód, brzuch.  
  

8. Dostępne pakiety:  
 

Redukcja tkanki tłuszczowej  
3 x fala uderzeniowa mała okolica + kriolipoliza 1 przyłożenie 1 217 zł  
3 x fala uderzeniowa mała okolica + kriolipoliza 2 przyłożenia 1 727 zł  
3 x fala uderzeniowa mała okolica + kriolipoliza banan 1 477 zł  
    
3 x fala uderzeniowa duża okolica + kriolipoliza 1 przyłożenie 1 415 zł  
3 x fala uderzeniowa duża okolica + kriolipoliza 2 przyłożenia 1 925 zł  
3 x fala uderzeniowa duża okolica + kriolipoliza banan 1 675 zł  



    

Walka z cellulitem  
8x Icoone Laser + 6 x fala uderzeniowa (duża okolica) 3 570 zł  
8x Icoone Laser + 6x BTL Unison 4 200 zł  
5x Icoone Laser  x 3 x fala uderzeniowa (duża okolica) 2 025 zł  
    

Wiotkość i redukcja tkanki tłuszczowej 
6x biodermogeneza +6 x fala (duża okolica) 3 600 zł  
6x biodermogeneza +6 x fala (mała okolica) 3 204 zł  
5x Biodermogeneza + kriolipoliza 1 przyłożenie 2 215 zł  
5x Biodermogeneza + kriolipoliza 2 przyłożenia 2 725 zł  
5x Biodermogeneza + kriolipoliza banan 2 475 zł  
6x BTL Unison + kriolipoliza 1 przyłożenie 2 870 zł  
6x BTL Unison + kriolipoliza 2 przyłożenia 3 380 zł  
6x BTL Unison + kriolipoliza banan 3 130 zł  
    

Modelowanie sylwetki i redukcja  
8x Icoone Laser (3 fokusy)+ Kriolipoliza 1 przyłożenie 2 510 zł  
8x Icoone Laser (3 fokusy)+ Kriolipoliza 2 przyłożenia 3 020 zł  
8x Icoone Laser (3 fokusy)+ Kriolipoliza banan 2 770 zł  

 
 

9. W przypadku, kiedy klient nie będzie mógł wykonać umówionego wcześniej zabiegu ze 
względu na przymusowo nałożoną kwarantannę, ważność pakietu zostanie przedłużona 
o długość kwarantanny (klient musi przedstawić zaświadczenie o terminie odbyciu 
kwarantanny).   
  

10. Pakiet na usługi jest imienny, nie podlega zwrotowi, nie łączy się z innymi akcjami i 
rabatami ani wymianie na inne usługi. 
 

11. Termin ważności pakietu do 5 miesięcy od dnia jego zakupu.   
  

12. Możliwość skorzystania z pakietu odbywa się po przedpłacie kwoty za dany pakiet.    
  

13. Jesteśmy do dyspozycji w razie niejasności pod numerami telefonów:  
Medicus Uroda Clinica 76 728 26 86  
Medicus Uroda Parkowa 76 754 06 87 


