


VEDETELE NE RECOMANDĂ 

model
LAURETTE

“ Clinica NR 1. Doctori de calitate, 
cele mai bune servicii în domeniul
estecii. ”

cântăreață
“ După experiențe neplăcute în alte clinici,
am ajuns la Swiss Estex. Iubesc echipa 
Swiss și modul în care fiecare pacientă 
este tratată. ”

DEEA MAXER

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

LOREADANA 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 DRAGUȘANU



VEDETELE NE RECOMANDĂ 

“ Clinica ce te ajută să-ți recapeți
încrederea, locul unde nici o intervenție
nu doare ”

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,
relaxantă ”

prezentator tv

impresar

“ M-am simțit foarte bine la Swiss EsteX.
   Recomand cu tot dragul. ”

ANA MARIA PRODAN

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 cu profesioniș pregăți
dincolo de granițe. Rezultatele 
sunt incredibile, mulțumesc! ”

PRINȚESA LIA 
Familia Regală a Romăniei





VALENTIN
BURADA

Fondatorul Swiss EstetiX

2017: The Number 1 partner for
         “Allergan JUVEDERM România”
2016 și 2017: The Number 1 partner for
        “Croma Princess”
2017: The Award for 
        “The best evoluon in aesthecs industry” (BFW)

2017: Partenerul nr.1 al “Allergan JUVEDERM România”
2016 și 2017: Partenerul nr.1 al “Croma Princess”
2017: Premiul pentru “Ascensiunea anului în estecă” (BFW)

Furnizor de servicii medicale estetice al 
Familiei Regale din România

“Încă de la început am fost conectați la 
inovațiile internaționale din domeniul 
estecii, pregănd pentru pacientele 
noastre din țară și străinătate servicii de 
top și o echipă de medici specialiș.”

“Spend you life in a body that makes 
you happy”



1. !!NOU!! Mărirea sânilor prin injectare cu  implant lichid 

 AQUAFILLING”1200 €/ 100 ml 

2. Mărire sâni cu implant mamar siliconic cu proteză Mentor

(ulma generație) “Smooth Implants” 3500 €* 

3. Mastopexie (liing sâni) cu implant mamar Mentor

(ulma generație) “Smooth Implants” 4500 €

4. Mări4. Mărire sâni cu “transfer de grăsime proprie” 3700 €

5. Micșorare sâni  3500 €

6. !!NOU!! Ginecomase (reducția pieptului la bărbat) 3500 €

CHIRURGIA ESTETICĂ A SÂNULUI

1. Rinoplase cu deviație de sept 2950 €

2. Rinocorecție (rinoplase secundară) 3450 €

3. BlefaroPlase superioară / inferioară 1700 €

4. Liing cervicofacial parțial 4200 €

5. Liing facial total 4900 €

6. Bichectomie (îndepărtarea bulei de grăsime din obraz pentru

susubțierea feței) 1400 € 

7. Otoplase (operația urechii externe) 1800 €

1. Mărirea feselor prin injectare cu implant lichid

 “AQUAFILLING”  1200€ /100 ml 

2. LipoFilling “Brazilian” (mărire fese cu transfer de grăsime proprie) 

3900 €

3. Augmentare fesieră cu implant siliconic 5500 €

4. Liing brazilian cu fire de suspensie 2500 €

5. Mări5. Mărire fese prin injectare cu Macrolane (Acid Hialuronic) 1900 €/100 ml

PROCEDURI CHIRURGIE ESTETICĂ

CHIRURGIA ESTETICĂ A FESELOR

CHIRURGIA ESTETICĂ FACIALĂ



1. Lipoaspirație abdomen “Tehnica VASER Shape” 3200 €

2. Lipoaspirație brațe “Tehnica VASER Shape “ 2500 €

3. Lipoaspirație coapse externe/interne 2800 €

4. Abdominoplase totală 2600 €

5. Lipoaspirație gambe 2500 €

6. Lipoaspirație genunchi 2500 €

CHIRURGIA ESTETICĂ A SILUETEI ȘI LIPOSCULPTURĂ

1. Labioplase cu anestezie generală 1600 €

2. Alungire de penis 1900 €       

3. Îngroșare de penis cu acid hialuronic 800 € (10 ml)

4. Îngroșare de penis cu grăsime proprie și liposucție 

supra - pubiană 1900 €

CHIRURGIA ESTETICĂ GENITALĂ

Prețurile au caracter informav.

*Prețul include:
Consultație specializată pre-intervenție, analize complete, buseră Mentor, o noapte 

de spitalizare cu asistență 24/24, control și consiliere post-operatorie

PROCEDURI CHIRURGIE ESTETICĂ



PROCEDURI NON - CHIRURGICALE



Prețurile au caracter informav.

PROCEDURI NON - CHIRURGICALE



 SURGICAL AESTHETIC PROCEDURES



Prices are informave.

*The price includes:
Specialist consultaon for pre-intervenon, complete analysis, post surgical bras by 

Mentor, a night hospitalizaon with 24/24 assistance, post-operave control and 

counseling.

 SURGICAL AESTHETIC PROCEDURES



NON - SURGICAL PROCEDURES



NON - SURGICAL PROCEDURES

!!NEW!! Buock or breast augmentaon with AQUAFILLING 1200 € / 100 ml

Prices are informave.







Beauty 
has an 
address


