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Το ακριβές κόστος εκτιμάται από ιατρό σε συμβουλευτικό ραντεβού και
εξαρτάται από την ένταση της τριχοφυΐας στις ανατομικές περιοχές που σας
ενδιαφέρουν. Η πληρωμή γίνεται ανά συνεδρία.
Με την προπληρωμή πακέτου 8 συνεδριών, παρέχεται 20% έκπτωση στη συνολική
αξία του πακέτου. Υπάρχει δυνατότητα χρήση πιστωτικής κάρτας με έως και 18
άτοκες δόσεις.
Tο κόστος ανά συνεδρία αναφέρεται σε κανονικές συνεδρίες και όχι σε συνεδρίες
συντήρησης, το κόστος των οποίων εκτιμάται από ιατρό σε συμβουλευτικό
ραντεβού βάσει της έντασης της υπάρχουσας έντασης της τριχοφυΐας.
Η ειδική τιμή για φοιτητές & ανέργους είναι η κατώτατη τιμή του εύρους που
αναφέρεται στη συνέχεια.

Κων. Βεντήρη 7 (Χίλτον) – 11528 Αθήνα Τ: 210 7294440 F: 210 7294442
Ε: info@lasertouch.gr U: lasertouch.gr

Κόστος laser αποτρίχωσης με
Αλεξανδρίτη | Γυναίκα
HAIR REMOVAL WITH LASER ALEXANDRITE | WOMAN

Ανατομική περιοχή Εύρος κόστους
TREATMENT AREA ανά συνεδρία
30-50

μπικίνι/bikini area

30-50

μπικίνι εκτεταμένη περιοχή (& έσω επιφάνεια μηρών)
/bikini extended area (inner thigh included )

50-70

μπικίνι, μασχάλες/bikini, under arms

60-80

μπικίνι, μασχάλες, άνω χείλος/bikini, under arms, upper lip

60-80

άνω χείλος/upper lip

20

άνω χείλος, πηγούνι/upper lip, chin

30-40

full face

40-50

πρόσωπο-λαιμός/ full face-neck

50-70

θηλές/areola

PRICE RANGE PER
SESSION €

μασχάλες/ under arms

20

αντιβράχια/lower arm

30-50

χέρια ολόκληρα/full arm

50-70

γραμμή κοιλιάς/abdomen strip

20-30

κοιλιά /abdomen

30-50

μηροί /upper legs

40-70

κνήμες/ lower legs

40-50

μηροί, κνήμες/legs

80-110

μπικίνι, κνήμες/bikini, lower legs

60-80

μπικίνι, μασχάλες, κνήμες/bikini, under arms, lower legs

90-120

μπικίνι, μασχάλες, κνήμες, αντιβράχια/ bikini, under arms,
lower arms, lower legs

120-150

μηροί, κνήμες, μπικίνι/legs, bikini

90-120

μηροί, κνήμες, μπικίνι, μασχάλες/legs, bikini, under arms

120-150

γλουτοί/buttocks

40 -50

μέση (οσφύς) /lower patch

30-40

full body

180-250

02

Κόστος laser αποτρίχωσης με
Αλεξανδρίτη | Άνδρας

HAIR REMOVAL WITH LASER ALEXANDRITE | ΜΑΝ

Ανατομική περιοχή Εύρος κόστους
TREATMENT AREA ανά συνεδρία
20-50

περίγραμμα γενειών/ beard outline

30-50

περίγραμμα γενειών, αυχένας, αυτιά, μύτη/ beard outline, nape, nostril, ears

60-80

ώμοι, αυχένας, πλάτη/ shoulders, nape, back

90-140

μασχάλες/ under arms

40-50

στήθος/ chest

50-70

στήθος, κοιλιά/ chest, abdomen

80-120

ώμοι, αυχένας, πλάτη, στήθος, κοιλιά/ shoulders, nape, back, chest, abdomen

130-170

χέρια/ arms

60-90

πόδια/ legs

100-150

γεννητική περιοχή/ genital area

60-90

ιεροκοκκυγική περιοχή (& μεσογλουτιαία πτυχή)/ midline sacral region

30-40

full body

PRICE RANGE PER
SESSION €

μύτη, αυτιά /nostril, ears

250-300
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