
 
 لیست قیمت کلینیک پوست و مو فیروزه                                  

 گروه عنوان قیمت گروه عنوان قیمت گروه عنوان قیمت

 گودی کمر 40

ت بدن
 جزئیا

 بیکینی 120

ت بدن
 جزئیا

تمام  فول بادی 470
 کاربردی 420 پایین بیکینی 70 کمر 45 بدن

 کل صورت 120 زیر بغل 80 پا کامل 240

ت
ت صور

 جزئیا

 پیشانی 30 ساق پا 130 دست کامل 200

 گونه و خط ریش 40 زانو 40 دور سینه 30

 چانه و گردن 40 ران 130 دور ناف 30

 کشاله 60
 بینی 20 ساعد دست 110 شکم 45
 گوش 30 آرنج 40 باسن 45
 پشت لب 30 انگشت ها 20 خط باسن 30

 

057  VIP 

 فیشیال

م1  فیبروز 

 فیبروز

 گان 7

ک بهداشتی
ت پ

 جزئیا

 حوله 7 ترمیم 250 تخصصی 400

 روتختی 7 ریمو 1200 دور چشم 200

 ژیلت 10 ریمو جلسه دوم 400 دست 200
 زایالپی 15 بن مژه 900 فیشیال با کربوکسی 500

2001         پکیج ترکیبی زیر چشم 

)درماهیل( 600  
800 full 

م)رویتا( 1  

1600 ful   

 

گوشتی 500 مزو مو  
 زگیل 500
سطحی 100  

اسکین تگ 100  

 خال

 

 

 

 پروفایلو)هر جلسه( 4500
 چالپرو آبی )دوجلسه( 3900

روز 10با فاصله   
سال 40افراد زیر   

(درماهیل) 700  800 مزو غبغب 

950 

 پی آر پی
مزوبه همراه   

) هر  3900
 جلسه(

ماه مناسب  1چالپرو صورتی )با فاصله 
سال( 40افراد باالی  )رویتا( 800   مزو غبغب 

)دماهیل( 600  
800 full 

 م )رویتا( 1 
1600 full 

200سر  مزو صورت  
250زیر چشم   
350صورت   

 کربوکسی
 

 ماندگاری

 ماه 10تا 6

 لیفت نخ
م یک جفت5سیلوئت آمریکا   

م  2500مدیترونیک کره  

 هیر فیلر 2200 کیت پی آر پی 150 مزو زیر چشم )رویتا( 700
 هایفو 1900 پالسما 850  

م 12م و  10 آلمان بلترو برند چشم ریز ژل 3900  
م 10  

 کاشت مو
 کاشت ابرو

)جلسه اول(1460  
750 

 )جلسات بعد(

 آر اف

ایتالیا اینئوو برند لب و صورت ژل 3200  )درماهیل(800 
 )رویتا( 1200

 
 میکرو نیدلینگ

 آر اف با مزو 850
زیشلژل  1200 آلمان نیزئومبوتاکس  2700   
600هر ناحیه  فیلر 2500  بوتاکس زیر بغل 1200 سابسیژن 
 ویزیت 52700 بولیگا 900
 بوتاکس مصپورت 750   آنزیم 800


