
Neauvia Organic 

Швейцарски органичен филър по
технология SMART CROSSLINKING с PEG
полимер, висока еластичност и 24мг./мл. 

Хиалуронова киселина, подходящ за
поставяне в различни анатомични зони

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА

Естетичен център
д-р Балабанов

ReMedium Plus  

Филър номер едно в Корея, разработен по
Multy-Staged Crosslinking технология,
20мг./мл. 

Хиалуронова киселина, с висок вискозитет
и способност за задържане на вода,
подходящ за поставяне в различни
анатомични зони.

280лв. - 1мл. / 140мл. - 0,5мл.

330лв. - 1мл.  / 160лв. - 0,5мл.



Apriline  280лв. - 1мл. / 140лв. - 0,5мл
Швейцарски био филър по A.P.R.I
технология, с 23мг./мл. 

Хиалуронова киселина, оптималният му
вискозитет го прави нежен и подходящ за
инжектиране в различни анатомични
зони.

Amalian 350лв. - 1мл. / 170лв. - 0,5мл
Немски монофазен филър, разработен по
Core-in-Shell технология, 24мг./мл.
Хиалуронова киселина. 

Специфичното при този филър е, че има
допълнителна водна молекула и не се
влияе от приема на вода след
поставянето.

StylAGE 350лв. - 1мл. / 170лв. - 0,5мл
Френски филър по IPN – Like технология с
био полимер и 20мг./мл. Хиалуронова
киселина. 

Съдържа манитол, който е естествен
антиоксидант, гони възпалението и
спомага за по – бързото възстановяване.

Revolax 280лв. - 1мл. / 140лв. - 0,5мл
Корейски филър по Cross Linked HA
технология с 24мг./мл. 

Хиалуронова киселина, със средна степен
на омреженост, което го прави подходящ
за инжектиране в различни анатомични
зони.



ГЕОЛИФТИНГ

Геолифтинг (шия и лице) - 300лв.

Геолифтинг (очи) - 260лв.

Geo Lifting V е хибриден продукт,
максимално пречистен, некръстосано
свързан, комбиниращ
два размера молекули (80-
100kDA&amp;1100-1500kDA) хиалуронова
киселина за оптимална
ефективност.

Cytosial 330лв. - 1мл. / 160лв. - 0,5мл
Cytosial е френски, монофазен филър,
разработен по The Velvet технология с
25мг./мл.

Хиалуронова киселина с високо молекулярно
тегло и линеаризация на веригите, което
дава изключителна хомогенност на
продукта.

Поставяне на 2мл
 

ПОЛУЧАВАТЕ
10% ОТСТЪПКА



БОТОКС

Vistabel 
7лв. - за единица
Всички зони - 350лв. (50 единици)
ботулинов токсин тип А

МЕЗОБОТОКС

JALUTOX - 400лв. - 3мл.

МЕЗОТЕРАПИЯ

Аpriline AGELINE - 180лв. - 3мл.

Apriline SKINLINE - 180лв. - 3мл.

JALUPRO CLASSIC - 300лв. - 3мл.

JALUPRO HMW - 300лв. - 2,5мл.

МЕЗОКОНЦИ

Линейни 25лв - брой
образуват колаген и заздравяват кожата

Зъбчати 150лв - брой
нехирургичен лифтинг



ОКОЛООЧЕН КОНТУР

Restylane EYELIGHT - 350лв. - 0.5мл.

RRS HA EYES - 150лв.

РЕСЪРФЕЙСИНГ НА ЛИЦЕ С
VENUS VIVA

Обновяване на кожата на лицето,
третиране на белези, пигментни петна,
чрез нанофракционна радиочестота, с
кратък възстановителен период.

РАЗГРАЖДАНЕ НА
ХИАЛУРОН

150лв

мезотерапия за околоочния контур

филър за околоочния контур

1 процедура - 400лв.
4 процедури пакет - 1000лв.


