
model
LAURETTE ATINDEHOU

“ Recomand cu încredere Swiss EsteX.
O echipă profesionistă și servicii 
de calitate. ”

cântăreață
“ Sunt foarte fericită de buzele mele.
Echipa Swiss EsteX mi-a oferit cel mai
frumos zâmbet. THE BEST ”

DEEA MAXER

model
“ Mulțumesc Swiss EsteX!
Pentru voi nu există concurență. 
Sunteți cei mai buni! ”

LOREDANA CHIVU

DANA NEACȘU (Dj Harra)
DJ 

” Vă recomand cu drag pentru calitatea
serviciilor și profesionalismul medicilor.
La voi chiar am văzut rezultate după o
singură ședință! “

“Sunt bucuroasă să cunosc oameni atât de
frumoși și toți atât de bine pregăți 
într-un singur loc, la Clinica Swiss EsteX”

prezentator tv
BIANCA DRĂGUȘANU

VEDETELE NE RECOMANDĂ
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“ Recomand Clinica Swiss EsteX  pentru
excelență în estecă “

RADU ANDREI TUDOR
prezentator tv

MIHAI MITOȘERU

“ Am găsit o paletă largă de servicii dedicate
bărbaților, vin cu drag, se îmbină proceduri 
estece cu medicină într-un mod plăcut,
relaxant. ”

prezentator tv

cântăreț / prezentator tv

“ O echipă minunată la Swiss EsteX.
   Recomand cu tot dragul. ”

MIRCEA EREMIA

PAULA CHIRILĂ
actriță

“ Locul unde frumusețea e la ea acasă.
Recomand cu toată încrederea.
Felicitări doctorilor pentru siguranță și
profesionalism! ”

  “ Indiferent de vârstă sau statut social, 
trebuie să avem grijă de aspectul nostru.
Aici este o echipă de profesioniș pregăți
dincolo de granițe. Rezultatele 
sunt incredibile, mulțumesc! ”

PRINȚESA LIA 
Familia Regală a României

VEDETELE NE RECOMANDĂ
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!!NOU!! Mărirea sânilor prin injectare cu implant lichid 1200 €/ 100 ml 
 (Los Deline) - discount disponibil în funcție de cantitate
Mărire sâni cu implant rotund siliconic Mentor
(ultimă generație) garanție pe viață 3500 €* 
Mărire sâni cu implant anatomic Mentor 4000 €
Schimbare implant mamar 3800 €
MasMastopexie (lifting sâni) cu implant mamar Mentor
(ultima generație) “Smooth Implants” 4500 €
Mărire sâni cu “transfer de grăsime proprie abdomen” 
 o zonă 3500 € /  2 zone 3700 € 
Micșorare sâni  3500 €
Ginecomastie (reducția pieptului la bărbat) 3500 €
Lifting sâni fără implant 2800 €

CHIRURGIA ESTETICĂ A SÂNULUI

!!NOU!! Mărirea feselor prin injectare cu implant lichid
(Los Deline)  1200€ / 100 ml 
LipoFilling “Brazilian” (mărire fese cu transfer de grăsime proprie) 

o zonă 3500€ / 2 zone 3900€
Augmentare fesieră cu implant siliconic 5500 €
Lifting brazilian cu fire de suspensie 2500€
Mărire Mărire fese prin injectare cu Acid Hialuronic 1900€ / 100 ml

Labioplastie cu anestezie generală 2000 € / locală 1600€
Îngroșare penis cu Acid Hialuronic - 600€ / 10ml  - 900€ / 20ml

CHIRURGIA ESTETICĂ GENITALĂ

PROCEDURI CHIRURGIE ESTETICĂ

CHIRURGIA ESTETICĂ A FESELOR
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CHIRURGIA ESTETICĂ FACIALĂ

Abdomen “Tehnica VASER Shape” 3200 € / clasică de la 2800€ 
Brațe “Tehnica VASER Shape “ 2500 € / clasică 2100€
Coapse externe / interne  “Tehnica VASER Shape“ 3500 - 3800 €
/ clasică 2500 - 3000 €
Gambe  ”Tehnica Vaser Shape” 2200€ / clasică 2500€ 
Genunchi ”Tehnica VASER Shape” 2500 € / clasică 2000 -2800€
SpaSpate ”Tehnica Vaser Shape” 2800€ / clasică 2000€ 
Bărbie dublă (gușă) - 1200€
O zonă în plus - 1800€

 parțială - 2500 €
 totală - de la 2800 €

LIPOASPIRAȚIE

ABDOMINOPLASTIE:

CHIRURGIA ESTETICĂ A SILUETEI ȘI LIPOSCULPTURĂ

Rinoplastie cu deviație de sept 3500 €
Rinoplastie fară deviație de sept 3000 €
Rinocorecție (rinoplastie secundară) 3450 €
Blefaroplastie superioară 1199 €
Blefaroplastie inferioară 1199 €
Blefaroplastie totală (superioară + inferioară) 1799 €
LiLifting cervicofacial parțial 4200 €
Lifting facial total 4900 €
Lifitingul gușii (înlăturare surplus) 2800 €
Liposucție gușă 1400 - 1800 €
Bichectomie (îndepărtarea bulei de grăsime din obraz pentru
subțierea feței) 1999 € 
Otoplastie (operația urechii externe) 2300 €
LipoaspiLipoaspirație chirurgicală a bărbiei duble (gușă) 1099 €
Lifting chirurgical al buzei superioare 1199 €
Lifting chirurgical al sprâncenelor 1099 €



PROCEDURI NON - CHIRURGICALE

Volumizare buze 199 - 320 € / 1ml (în funcție de marca produsului) 

Umplere șanțuri nazogeniene 

( ridurile oblice de o parte și alta a buzelor) 199 - 320 € / 1ml

Rinocorecție (corecția formei nasului cu acid hialuronic) 300 € 

Geometrie facială - volumizare pomeți 199 - 320 € / 1ml

Depigmentare cearcăne 120€ / Umplere cearcăne 280 €

BlBlefaroplastie cu ajutorul dispozitivului Plasma IQ 200 €

Conturarea buzelor cu fire PDO 150€ 

Mezoterapie “cocktailul frumuseții” (cu vitamine) 

(zona decolteului, gâtului și mâinilor)

1 zonă  180 € /  2 zone 300 € / 3 zone 400 € 

Terapia PRP cu propriul sânge (terapia vampir) 190 € / ședință

Mezoterapie cu mezopen (cu microace) 120 € 1 zonă / ședință

Tratament împotriva căderii părului 190 € / ședință

TTratamentul petelor

/ Eliminarea negilor cu Cryopen 120 € / ședință

 

Ștergerea ridurilor de expresie cu botox 150-300 € (1 - 3 zone)

(ridurile frunții, ridurile dintre sprâncene. ridurile de la coada ochilor)

Ștergerea ridurilor  de pe bărbie cu botox 100 € 

Reconturare facială / Mandibulară 

“Contouring Therapy” (3 ml) 580 €  / (4 ml) 750 € / (5 ml) 900 € 

(prețurile diferă în funcție de marca produsului) 

AAugmentare bărbie cu Acid Hialuronic 199 - 300 € / 1ml

Tratament “Slimming Face” (subțierea feței prin injectarea 

cu botox în mușchiul maseter) 350€

Tratarea gușii (bărbia dublă) 150 - 300 € (în funcție de nr de fire)

Topirea acidului hialuronic (cu hialuronidază) 150 €



 !!NOU!! Mărire fese și sâni prin injectare, fără cicatrici  1200 € / 100ml

Tratamentul celulitei 120 € / ședință / 1 zonă
Lipoliză injectabilă (topire grăsime localizată) 120 € / ședință / 1 zonă

(abdomen, șolduri, coapse interioare, coapse exterioare, brațe, picioare) 

Hiperhidroză axilară / palmară / plantară 

(Transpirație excesivă subraț / palme / tălpi) 400 €

Lifting facial cu fire PDO 15 - 60 € / fir (în funcție de tipul firului)

(sunt necesare între 10 și 30 de fire de diferite lungimi) 400 - 600 €

Lifting de sprâncene cu botox sau fire PDO 150 €

Ștergere “Bunny Lines” (ridurile de pe nas) 100 €

Ștergere “Smoker Lines” 

(ridurile verticale din jurul gurii) 220 € / 1,25 ml

ȘȘtergere “Collier Lines” (umplerea cu acid hialuronic ridurilor

 orizontale de pe gât) 199 -320€ / 1ml

Rejuvenare și lifting pentru estomparea ridurilor de pe gât cu ajutorul

firelor PDO 300 - 500 € (în funcție de numărul de fire) 

Ștergere “Marionette Lines”

(ridurile din colțul gurii spre bărbie)  199 - 320 € / 1ml

Tratarea “Gummy Smile” (zâmbetul gingival) 100 €   



 SURGICAL AESTHETIC PROCEDURES

!!NEW!! Breast augmentation  with liquid implant
“Los Deline” 1200 € / 100 ml
Breast augmentation with round Mentor implant 3500 €*
Breast augmentation with anatomic Mentor implant  4000 €*
Breast lifting with Mentor implant “Smooth Implants” 4500 €
Breast augmentation with fat transfer 1 area 3500 € / 2 areas 3700 € 
Breast reductionBreast reduction 3500 €
Ginecomasty (male breast reduction) 3500 €
Breast implant replacement 3800 €
Breast lifting 2800 €

!!NEW!! Buttock augmentation with liquid implant 
 “Los Deline” 1200 €/ 100 ml
LipoFilling Brazilian (Buttock augmentation with fat transfer) 

1 area 3500€ / 2 areas 3900€ 
Buttock augmentation with siliconic implants 5500 €
Brazilian lifting with screw threads 2500 €
ButButtock augmentation with Hyaluronic Acid 1900 €/100 ml

Labiaplasty with general anesthesia 1600 €
Penis enlargement with Hialuronic Acid 600€ / 10ml  - 900€ / 20ml

BREAST SURGERY

BUTTOCK SURGERY

GENITAL COSMETIC SURGERY



LIPOSCULPTURE

Abdomen  VASER Shape technique  3200 €/ classic from 2800 €
Arms  VASER Shape technique 2500 € / classic 2100 €
Thighs external / internal - VASER Shape technique 3500€   - 3800 € 
                                              - classic 2500 €- 3000€
Calves VASER Shape technique 2200 € / classic 2500 €
Knees VASER Shape technique 2500 € / classic 2000 € - 2800 €
Back Back VASER Shape technique 2800 € / classic 2000 €
Chin 1200 €
Extra Area 1800 €

ABDOMINOPLASTY: partial - 2500 €
 complete - from 2800 €

Rhinoplasty with nasal septum deviation 3500 € 
Rhinoplasty without nasal septum deviation 3000 € 
Secondary rhinoplasty 3450 €
Blepharoplasty upper eyelid 1199 €
Blepharoplasty lower eyelid 1199 €
Blepharoplasty upper eyelid and lower eyelid 1799 €
Partial Partial cervico-facial lifting 4200 €
Total facial lifting 4900 €
Chin Lifting 2800 €
Chin Surgical Liposuction 1400€ - 1800 €
Bichectomy ( buccal fat removal )  1999 € 
Otoplasty  ( correcting the deformities of the external ear )  2300 €
Chin Liposculpture 1099 €
Upper Lip LiUpper Lip Lift 1199 €
Brow Lift 1099 €

FACIAL COSMETIC SURGERY

SURGERY OF THE SILHOUETTE AND LIPOSCULPTURE



NON - SURGICAL PROCEDURES

Mesotherapy Beauty Cocktail (with vitamins) 

(the area of   the neck, decolletage and hands) 
1 area 180 €  / 2 areas 300 € / 3 areas 400 € 

Vampire Therapy

(facial therapy with your own blood) 190 € / session 
Mesotherapy with Mesopen 120 € zonă / session 
Alopecia treatment (hair loss treatment)Alopecia treatment (hair loss treatment) 190 € / session
Wrats and spots treatment with Cryopen 120 € / session





NON - SURGICAL PROCEDURES

Facial Mesotherapy Beauty Cocktail (with vitamins) 180 €

Skin rejuvenation with vitamin and hyaluronic acid cocktail 

(the area of   the neck and hands) 150 € / 1 area
Vampire Therapy

(facial therapy with your own blood) 190 € / session 
Mesotherapy with Mesopen 120 € zonă / session 
Alopecia treatment (hair loss treatment)Alopecia treatment (hair loss treatment) 190 € / session
Wrats and spots treatment with Cryopen 120 € / session
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