
COSMETOLOGY





Що таке чоловіча привабливість? 
Мужність і молоді риси обличчя.
А ще впевненість у собі і хронічна 
нестача часу. В арсеналі сучасних 
косметологів безліч інноваційних 
рішень для омолодження                                       
та усунення естетичних дефектів, 
але вони вимагають регулярного 
походу в салон. Ін’єкційні методи                                          
і ультразвукова підтяжка забезпечать 
виразність рис обличчя і поліпшення 
якості шкіри за один візит.
 

КОРЕКЦІЯ                                
РИС ОБЛИЧЧЯ





Контурна пластика

Безопераційна пластика забезпечує 
миттєву гармонізацію зовнішності 
завдяки ін’єкційному поліпшенню рис 
і контурів обличчя. Введення філерів 
дозволяє виправляти вікові зміни, 
гармонізувати посмішку, змінювати 
форму губ, підборіддя і вилиць. 



Об’єм залежить від віку                                                                                 
та побажань по корекції.                                        
В середньому $ 1500 - $ 2000 / рік –                                                                                       
і у вас бездоганний профіль, 
ідеальний ніс, високі вилиці                                    
і молодий овал обличчя.



від  $240  до  $500 / 1 мл

від  $390  до  $520 / 1 мл

від  $285  до  $340 / 1 мл

      $315 / 1 мл

Teosyal
(Teoxane, Швейцарія) 

Juvederm
(Allergan, США) 

Restylane
(Galderma, Швеція) 

Belotero  
(Merz, Німеччина)





Ультрасучасна альтернатива 
хірургічної операції на топовому 
апараті Ulthera. Зупиніть вікові зміни 
вже сьогодні. Інтенсивна підтяжка, 
що дозволяє за 1 процедуру стерти 
з лиця 3-5 років зі стійким ефектом 
понад 12 місяців.

SMAS-ліфтинг



Філери і smas-ліфтинг – це 
моментальне перетворення, 
краса і юність без операцій, план 
мінімум для збереження молодості 
і привабливості, який за бажанням 
може бути доповнений іншими 
косметологічними протоколами 
(ботулінотерапією, ліполітиками                       
та іншими лазерними і ін’єкційними 
методиками вдосконалення 
зовнішності).



$1980

$2260

SMAS-ліфтинг Ulthera
(обличчя повністю) 

SMAS-ліфтинг Ulthera
(обличчя і шия) 





Косметологічний догляд – це час 
для себе, фундамент здоров’я                                           
і молодості шкіри. Найбільш дієва 
схема повинна бути сформована 
після діагностики і може включати 
як регулярні косметологічні                                     
ритуали, якщо є часовий ресурс, так 
і більш активні апаратні і клітинні 
технології для стійкого результату                                               
в найкоротші терміни. 

ПОЛІПШЕННЯ 
ЯКОСТІ ШКІРИ





Діагностика

Консультація і діагностична 
дерматоскопія Dermalab

$150 





Топові професійні лінійки засобів                                                                          
по догляду за шкірою – основа 
турботи про свій вигляд. 
Безпрограшний шлях до молодості – 
персоналізована космецевтика. 

Професійний  
догляд





$150 / місяць за набір 
персональної косметики

від  $50  до  $90

від  $90  до  $190

від  $95  до  $130

Кастомна космецевтика Universkin

Професійний догляд DMK 

Професійний догляд Biologique 

Професійний догляд Hydro Peptide





Для досягнення оптимальних 
результатів корекції зовнішності 
– інноваційні апаратні рішення 
для усунення судинних дефектів, 
зморшок, розширених пор                                     
і комплексного омолодження шкіри 
обличчя і шиї для стійкого ефекту                            
до 3 років.

Апаратні                 
методики





від  $40  до  $400

$630 – обличчя повністю

$450 – шия

Корекція судинних патологій

Лазерна реконструкція шкіри СО2
(Lumenis AcuPulse) 





Для найвимогливіших і зайнятих 
чоловіків – унікальне пакетне 
рішення з підтримки молодості. 
Ексклюзивна елітна біотехнологія, 
яка поставить час на паузу. Дорого                                               
і максимально ефективно.                                      
З гарантією результату на 5 років.

Біотехнології



Для досягнення оптимального 
ефекту необхідне поєднання якісного 
кастомізованого домашнього                                                     
і салонного догляду, для разючого 
перетворення та економії часу – 
систематичний догляд і передові 
технології. В основі – щоденна 
турбота про шкіру, а далі залежить 
від того, скільки у вас часу                                    
і рішучості повернути час назад. 
Якщо маєте можливість відвідувати 
косметолога регулярно – до ваших 
послуг фотоомолодження, лазерні                                  
та ін’єкційні процедури, не маєте – 
використовуйте ультимативні засоби 
для перемоги над проблемами.



від  $8600  до  $14000

      $2300

$250 

Омолодження фібробластами 
KLEONIKA

Створення біобанку аутологічного 
матеріалу

Зберігання аутологічного біоматеріалу 
(1 рік) 



Київ, вул. Московська 23
+38 044 374 73 74

info@sandler.com.ua
sandler.com.ua


