
COSMETOLOGY





Додання жіночності і м’якості рисам 
обличчя, відновлення трикутника 
молодості, гармонізація пропорцій 
за законами золотого перетину                               
і ефективне протистояння старінню – 
головні завдання сучасної естетичної 
медицини. За допомогою ін’єкційних 
технік і апаратної підтяжки обличчя 
можна буквально за одну процедуру 
відновити привабливість молодості, 
зробити обличчя симетричним                            
і доглянутим, домогтися                                        
повного перетворення.  

КОРЕКЦІЯ                            
РИС ОБЛИЧЧЯ





Контурна пластика

Гармонізація зовнішності                                   
за допомогою введення філерів                                                                               
на основі гіалуронової кислоти. 
Можна змінити форму носа 
і підборіддя, зробити губи 
сексуальнішими, овал обличчя – 
привабливішим і молодшим.





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 
ультразвукова підтяжка дозволяє 
за 1 процедуру стерти з обличчя                           
3-5 років зі стійким ефектом понад              
12 місяців.

SMAS-ліфтинг





$1050

$1150

$1980

$2260

SMAS-ліфтинг Ulthera 1\2 обличчя
(лоб і куточки очей) 

SMAS-ліфтинг Ulthera 2\3 обличчя
(обличчя і шия) 

SMAS-ліфтинг Ulthera комплекс
(обличчя повністю) 

SMAS-ліфтинг Ulthera комплекс
(обличчя і шия) 





Простий і безпечний метод 
покращення геометрії обличчя                          
і профілактики старіння шкіри.                                                           
За допомогою міорелаксантів 
без блокування міміки можна 
уникнути глибоких заломів                                                    
на шкірі і усунути носогубні                                                                 
складки та опущені куточки рота,                                              
«гусячі лапки» і міжбрівні зморшки,                  
а також не допустити провисання 
шкіри на шиї («ліфтинг Нефертіті»).

Ботулінотерапія



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

 



від  $120  до  $160 / зона

від  $110  до  $160 / зона

від  $110  до  $160 / зона

Botox
(Allergan, США) 

Dysport
(Ipsen, Франція) 

Xeomine
(Merz, Німеччина) 





В арсеналі сучасного косметолога 
– величезна кількість засобів для 
поліпшення мікрорельєфу шкіри, 
вирішення проблем висипань                                
і пігментації, омолодження
та оздоровлення шкіри. Запорука 
успіху – якісна діагностика                                    
і комплексна терапія, яка поєднує 
професійний догляд і передові 
технології корекції якості шкіри                                                                                 
з індивідуальною схемою 
домашнього догляду.
 

ПОЛІПШЕННЯ 
ЯКОСТІ ШКІРИ





Діагностика

В основі успішного поліпшення якості 
шкіри – комплексна діагностика 
та об’єктивна оцінка стану шкіри 
для подальшої кастомізації                                 
схеми догляду.

Консультація і діагностична 
дерматоскопія Dermalab

$150 





Біоактивні коктейлі та гіалуронова 
кислота насичують шкіру, 
допомагають боротися зі старінням, 
підвищують якість шкіри, усувають 
дегідратацію і відновлюють 
еластичність, допомагають 
захистити її від агресивних факторів 
зовнішнього середовища.

Ін’єкційна 
косметологія



БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ

МЕЗОТЕРАПІЯ



від  $30  до  $350 / 1 мл

від  $310  до  $490 / 1 мл

від  $170  до  $200 / 1 мл

від  $225  до  $390 / 1 мл

Найкращі на ринку коктейлі 
біоактивних препаратів                            
від топових виробників

Juvederm
(Allergan, США) 

Teosyal
(Teoxane, Швейцарія) 

Restylane
(Galderma, Швеція) 





Високоінтенсивні технології 
підтяжки шкіри, очищення                                                  
та поліпшення мікроциркуляції тканин 
допомагають усунути косметичні 
дефекти, зберігати обличчя молодим                                      
і доглянутим.

Апаратна 
косметологія





від  $100  до  $160 / область

$460  – комплекс                                      
(обличчя, шия і декольте)

від  $33  до  $540 / область

     $630  – обличчя повністю

      $450  – шия 

від  $85  до  $220 

Лазерне омолодження Derma Genesis 
(Cutera) 

Лазерне омолодження СО2 
(Lumenis AcuPulse) 

Вакуумний гідропілінг Hydrafacial





Висококласні програми комплексного 
догляду посилять і закріплять 
ефект ін’єкційного і апаратного 
ремоделювання зовнішності, 
допоможуть зберегти красу шкіри                    
і уникнути вікових змін.

Класична 
косметологія



Систематичний догляд за шкірою 
– основа турботи про свій вигляд. 
Безпрограшний шлях до молодості 
– персоналізована космецевтика 
і топові професійні лінійки засобів 
кращих виробників.

ДОГЛЯД



від  $50  до  $90

від  $90  до  $190

від  $95  до  $130

Професійний догляд DMK

Професійний догляд Biologique

Професійний догляд Hydro Peptide



Професійна контрольована 
ексфоліація стимулює оновлення 
шкірних покривів, покращує 
живлення і обмін речовин, стимулює 
підвищення тонусу і поліпшення 
якості шкіри і допомагає коригувати 
косметичні ефекти шкіри.

ПІЛІНГ



від  $35  / область

$175  / комплекс
(обличчя, шия і декольте)

від  $35  до  $130  / область

від  $80  до  $140  / обличчя 
повністю

від  $220  до  $470  / область

$515  / обличчя повністю

Поверхневі

Серединні

Глибокі



Лікувальні та профілактичні 
протоколи із застосуванням 
природних методів підтримки 
краси і молодості. Дбайливі методи 
фізіологічного оздоровлення 
допоможуть зберегти і підвищити 
внутрішні ресурси шкіри, підтримати 
щільність і еластичність шкіри.

ФІЗІОТЕРАПІЯ



від  $65  до  $130  

від  $30  до  $80 

від  $85  до  $125

Мікрострумова терапія                                   
Bio Ultimate Gold

Ультразвукова терапія

Киснева терапія OXYjet





Ексклюзивні програми продовження 
молодості і фізіологічного 
оздоровлення шкіри профілактують 
зниження тонусу, дегідратацію, 
пігментацію, в’янення шкіри, 
допомагають уникнути вікової 
зміни овалу обличчя. У поєднанні 
з апаратними процедурами 
дозволяють зберегти гармонійність 
зовнішності в будь-якому віці.

Біотехнології



Універсальна клітинна терапія                                        
із застосуванням власної збагаченої 
плазми крові для лікування 
дерматологічних захворювань                         
і активного омолодження. Глибоко 
впливаючи на шкіру, має потужну 
регенерувальну дію, запускає 
процеси інтенсивного природного 
ліфтингу і поліпшує якість шкіри.

PRP-THERAPY



від  $155  до  $300 

Плазмоліфтинг



Передова клітинна технологія 
оздоровлення шкіри за допомогою 
біоактивних наночастинок (екзосом) 
нормалізує метаболізм і трофіку 
тканин, стимулює вироблення 
колагену, бореться з віковим 
зниженням якості шкіри.

EXOSOME-THERAPY



від  $1580 

Пакет EXOSOME BEAUTY
(5 процедур)



Ексклюзивна програма продовження 
молодості шкіри «під ключ». 
Біотехнологія омолодження власними 
клітинами буквально зупиняє 
старіння на 5-7 років. Фізіологічне 
омолодження фібробластами 
профілактує зниження тонусу, 
дегідратацію, пігментацію, в’янення 
шкіри, допомагає уникнути вікової 
зміни овалу обличчя і зберегти 
гармонійність зовнішності                                      
в будь-якому віці.

КЛІТИННА ТЕХНОЛОГІЯ 
KLEONIKA



від  $8600  до  $14000 

Омолодження фібробластами 
KLEONIKA

Створення біобанку                                  
аутологічного матеріалу

Зберігання аутологічного біоматеріалу  
(1 рік)

$2380 

$250 



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

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


