
Cennik na urządzenia kosmetyczne ALVI PRAGUE
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Zdjęcie Nazwa Cena brutto
Lasery do usuwania owłosienia

LIDER SPRZEDAŻY - Laser diodowy do depilacji DL-7000 UltraPuls ReDesign 
(laserowe usuwanie owłosienia) 121 859 PLN

Laser diodowy do depilacji DL-7000 UltraPuls 
(laserowe usuwanie owłosienia) 117 755 PLN

NOWOŚĆ - Laser diodowy DL-6000 OptiPuls ProMax 
(laserowe usuwanie owłosienia) 94 553 PLN

Laser diodowy DL-6000 OptiPuls Pro 
(laserowe usuwanie owłosienia) 82 597 PLN

NOWOŚĆ - Laser diodowy DL-5000 OptiPuls 
(laserowe usuwanie owłosienia) 70 789 PLN

Laser do usuwania naczynek DLS-980 
(usuwanie pajączków i sieci, drobnych naczynek, trądziku różowatego) 36 516 PLN

Urządzenie IPL IP-200 Light Pro Duo. Funkcje: E-light + IPL + SHR 
(usuwanie owłosienia, fotoodmładzanie, usuwanie zmian naczyniowych oraz przebarwień) 61 431 PLN

Urządzenie IPL IP-100 Light Pro. Funkcje: E-light + IPL 
(usuwanie owłosienia, fotoodmładzanie, usuwanie zmian naczyniowych oraz przebarwień) 46 376 PLN

Urządzenia do radykalnego odmłodzenia skóry

NOWOŚĆ - Erbowy laser frakcyjny MED-X Er Glass 1550 
(nieablacyjne odmładzanie i poprawa struktury skóry twarzy i ciała oraz usuwanie blizn i rozstępów) 93 106 PLN

Laser frakcyjny CO2 MED-X 
(odmładzanie frakcyjne twarzy, ciała, leczenie patologii ginekologicznych, odmładzanie okolic
intymnych, likwidacja blizn, rozstępów, plam starczych)

117 755 PLN

HIFU urządzenie Super-Lift 
(liftingu twarzy i ciała za pomocą skoncentrowanej wiązki ultradźwieków o dużej intensywności) 49 327 PLN

NOWOŚĆ - Urządzenie do radiofrekwencji mikroigłowej i mikropunktowej Miracle Synergy 
(lifting, odmłodzenie i poprawa wyglądu skóry twarzy i ciała, usuwanie rozstępów) 59 010 PLN

Lasery do usuwania tatuażu
Laser pikosekundowy Quasar TL-700 Titanium 
(300 ps/2 ns: usuwanie tatuaży kolorowych i monochromatycznych, makijaż permanentny, plamy
starcze,leczenie grzybicy paznokci, nieablacyjne odmładzanie frakcyjne)

747 564 PLN

Laser pikosekundowy Quasar TL-700 Neo+ 
(300 ps: usuwanie tatuaży kolorowych i monochromatycznych, makijaż permanentny, plamy
starcze,leczenie grzybicy paznokci, nieablacyjne odmładzanie frakcyjne)

647 905 PLN

Laser pikosekundowy Quasar TL-700 Neo 
(500 ps: usuwanie tatuaży kolorowych i monochromatycznych, makijaż permanentny, plamy
starcze,leczenie grzybicy paznokci, nieablacyjne odmładzanie frakcyjne)

498 386 PLN

Laser do usuwania tatuażu Pulsar TL-600 Titanium 
(2000 mJ: usuwanie tatuaży kolorowych i monochromatycznych, makijaż permanentny, plamy
starcze, leczenie grzybicy paznokci,peeling węgłowy, nieablacyjne odmładzanie frakcyjne)

224 175 PLN



starcze, leczenie grzybicy paznokci,peeling węgłowy, nieablacyjne odmładzanie frakcyjne)
Laser do usuwania tatuażu Pulsar TL-600 Neo REDesign 
(800 mJ: usuwanie tatuaży kolorowych i monochromatycznych, makijaż permanentny, plamy starcze, 
leczenie grzybicy paznokci,peeling węgłowy, nieablacyjne odmładzanie frakcyjne)

166 729 PLN

Laser do usuwania tatuażu Pulsar TL-600 Neo 
(800 mJ: usuwanie tatuaży kolorowych i monochromatycznych, makijaż permanentny, plamy starcze,
leczenie grzybicy paznokci,peeling węgłowy, nieablacyjne odmładzanie frakcyjne)

162 478 PLN

Laser neodymowy do usuwania tatuażu Neo-Light TL-500 
(usuwanie tatuaży kolorowych i monochromatycznych, makijaż permanentny, plamy starcze, leczenie
grzybicy paznokci,peeling węgłowy)

30 376 PLN

Urządzenie do chłodzenia skóry powietrzem Cryo Strong 
(służy do komfortowych zabiegów w połączeniu z laserami do usuwania tatuaży oraz laserem
frakcyjnym)

28 782 PLN

Urządzenia do modelowania sylwetki
Urządzenie do masażu próżniowego i liposukcji kawitacyjnej Drumroll V-05 
(masaż próżniowy o wysokiej częstotliwości do twarzy i ciała z funkcją stymulacji termicznej i
liposukcją kawitacyjną)

35 394 PLN

Urządzenie do masażu próżniowego Drumroll V-03 ReDesign 
(masaż próżniowy o wysokiej częstotliwości do twarzy i ciała z funkcją stymulacji termicznej) 28 310 PLN

Urządzenie do masażu próżniowego Drumroll V-03 
(masaż próżniowy o wysokiej częstotliwości do twarzy i ciała z funkcją stymulacji termicznej) 25 948 PLN

Drumroll V-02 urządzenie do próżniowego masażu termicznego 
(masaż próżniowy o wysokiej częstotliwości na twarz i ciało z podgrzewaniem skóry i przyległych
tkanek)

4 723 PLN

Urządzenie do liposukcji kawitacyjnej i fal radiowych PX-7000 plus 
(Urządzenie do liposukcji kawitacyjnej i fal radiowych PX-7000+) 23 498 PLN

Urządzenie do liposukcji kawitacyjnej i fal radiowych PX-7000 
(liposukcja kawitacyjna, fale radiowe, masaż próżniowy) 20 192 PLN

Fale radiowe urządzenie PX-4000 plus 
(fale radiowe z czujnikami temperatury do twarzy i ciała, karboksyterapia bezigłowa, masaż
wibracyjny)

13 933 PLN

Fale radiowe urządzenie PX-3000 
(fale radiowe z czujnikami temperatury do twarzy i ciała) 11 897 PLN

Urządzenie do liposukcji kawitacyjnej 
(liposukcja ultradźwiękowa, trzy tryby: А, В, С) 8 826 PLN

Lipolaser PL-650 
(lipoliza laserowa 14 aplikatorów) 19 483 PLN

Urządzenie do elektrostymulacji Miosti-1000 
(elektrostymulacja, 24 elektrody, 5 trybów automatycznych) 7 793 PLN

Urządzenia do drenażu limfatycznego

Urządzenie do drenażu limfatycznego PR-2000 
(presoterapia, dwie sprężarki, duży kombinezon 48-komorowy) 21 254 PLN

Urządzenie do drenażu limfatycznego i elektrostymulacji PR-901 
(presoterapia, elektrostymulacja, stymulacja termiczna , kombinezon 20-komorowy) 21 254 PLN

Urządzenie do drenażu limfatycznego i elektrostymulacji PR-801 
(presoterapia, elektrostymulacja, stymulacja termiczna , kombinezon 20-komorowy) 17 742 PLN

Urządzenie do drenażu limfatycznego PR-701 
(presoterapia, kombinezon 16-komorowy) 11 247 PLN

Laser do usuwania tatuażu Pulsar TL-600 Neo+ 
(1000 mJ: usuwanie tatuaży kolorowych i monochromatycznych, makijaż permanentny, plamy 185 592 PLN



Urządzenie do oxybrazji i mezoterapii bezigłowej DermaJet AirPro 
(transdermalne wprowadzanie mezokoktajli leczniczych i odmładzających, elektroporacja, peeling wodno-
tlenowy)

28 546 PLN

Kombajn kosmetyczny 7w1 AlviDerm REDesign 
(hydropeeling próżniowy , elektroporacja, termoterapia, fototerapia, karboksyterapia bezigłowa, peeling 
kawitacyjny)

30 583 PLN

Kombajn kosmetyczny 7w1 AlviDerm 
(hydropeeling próżniowy , elektroporacja, termoterapia, fototerapia, karboksyterapia bezigłowa, peeling 
kawitacyjny)

28 014 PLN

Kombajn kosmetyczny 10w1 Autobiography 
(terapia mikroprądowa, mezoterapia bezigłowa, fototerapia, peeling kawitacyjny, galwanizacja,
termoterapia, karboksyterapia bezigłowa, peeling kawitacyjny, mikrodermabrazja diamentowa)

22 317 PLN

Kombajn kosmetyczny 7w1 Famous 
(terapia mikroprądowa, mezoterapia bezigłowa, galwanizacja ,termoterapia, karboksyterapia bezigłowa, 
peeling kawitacyjny)

17 358 PLN

Kombajn kosmetyczny 5w1 Prosperity 
(terapia mikroprądowa, mezoterapia bezigłowa, galwanizacja, karboksyterapia bezigłowa, peeling 
kawitacyjny)

14 878 PLN

Urządzenie do bioliftingu (mikroprądy) Premium XD-1000 
(terapia mikroprądowa, mezoterapia bezigłowa, jonoforeza)

10 834 PLN

NOWOŚĆ - Urządzenie do elektroepilacji Epil Ultimate N-01 
(tryby: elektroliza, termoliza, blend) 9 299 PLN

Urządzenie do karboksyterapii bezigłowej CarboMed 
(karboksyterapia bezigłowa,masaż wibracyjny) 5 609 PLN

Kombajn kosmetyczny 5w1 F-5 
(mezoterapia bezigłowa, mikrodermabrazja diamentowa, terapia mikroprądowa, młot cieplno-zimno,
peeling kawitacyjny)

12 723 PLN

Kombajn kosmetyczny 4w1 F-4 
(mezoterapia bezigłowa, mikrodermabrazja diamentowa, terapia mikroprądowa, peeling kawitacyjny) 10 952 PLN

Kombajn kosmetyczny 3w1 F-3 
(mezoterapia bezigłowa, terapia mikroprądowa, peeling kawitacyjny) 8 945 PLN

Kombajn kosmetyczny 6w1 E-6 
(mikrodermabrazja diamentowa, terapia mikroprądowa, młot cieplno-zimno, peeling 
kawitacyjny,sonoforeza, światłoterapia)

13 343 PLN

Wielofunkcyjne urządzenie E-3 
(mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny, terapia ultradźwiękowa) 7 439 PLN

Urządzenie do mikrodermabrazji diamentowej + peeling ultradźwiękowy A-03 
(mikrodermabrazja diamentowa, peeling ultradźwiękowy) 5 107 PLN

Kombajn kosmetyczny 6w1 N-06 
(mezoterapia bezigłowa, mikrodermabrazja diamentowa, terapia mikroprądowa, młot cieplno-zimno,
peeling kawitacyjny, światłoterapia)

13 461 PLN

Kombajn kosmetyczny 5w1 N-05 
(mezoterapia bezigłowa, mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny, młot cieplno-zimno, 
światłoterapia)

9 387 PLN

Kombajn kosmetyczny 3w1 N-03 
(mezoterapia bezigłowa, mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny) 7 380 PLN

Kombajn kosmetyczny 2w1 N-02 
(mezoterapia bezigłowa, mikrodermabrazja diamentowa) 4 930 PLN

Kombajn kosmetyczny 2w1 S-03 
(peeling kawitacyjny, sonoforeza) 5 550 PLN

Kombajn kosmetyczny 2w1 S-02 
(mezoterapia bezigłowa, peeling kawitacyjny) 5 225 PLN

Kombajny kosmetyczne



Urządzenia kosmetyczne
Urządzenie do masażu próżniowego V-02 
(3 głowice do masażu rollkowo-próżniowego, 12 baniek szklanych, 6 baniek plastikowych) 4 723 PLN

Urządzenie do masażu próżniowego T-01 
(3 głowice do masażu rolkowo-próżniowego) 3 631 PLN

Urządzenie do peelingu kawitacyjnego T-02 
(ultradźwiękowe oczyszczanie twarzy) 3 070 PLN

Elektrokoagulator T-03 
(usuwanie zmian skórnych) 3 100 PLN

Urządzenie do jonoforezy T-04 
(jonoforeza, dezinkrustacja) 2 863 PLN

Młotek ciepło zimno T-05 
(ciepło-zimno, krioterapia, stymulacja krążenia krwi, usuwanie skurczów mięśni) 2 922 PLN

Urządzenie do mikrodermabrazji diamentowej T-06 
(peeling mechaniczny za pomocą końcówek ściernych i próżni) 2 952 PLN

Urządzenie do światłoterapii T-07 
(zabieg leczniczy przeprowadzany za pomocą wykorzystania światła) 2 922 PLN

Urządzenie Darsonval T-10 
(leczenie trądziku, wypadanie włosów, normalizacja wydzielania gruczołów łojowych) 2 155 PLN

Urządzenie do sonoforezy T-11 
(mikromasaż na poziomie komórkowym oraz wprowadzanie substancji aktywnych) 3 247 PLN

Urządzenie do mezoterapii bezigłowej T-12 
(bezigłowe wprowadzanie preparatów, serum i mezokoktajli) 3 070 PLN

Fale radiowe urządzenie T-14 
(odmłodzenie twarzy, szyi i dekoltu) 4 694 PLN

Urządzenie do bioliftingu (mikroprądy) T-15 
(przeprogramowanie mięśni twarzy, mikrojonoforeza, lifting, drenaż limfatyczny) 4 428 PLN

Urządzenie do hydradermabrazji T-17 
(peeling mechaniczny za pomocą końcówek ściernych oraz nasycenie skóry substancjami
aktywnymi)

7 262 PLN

Urządzenie do elektrolizy włosów i elektrokoagulacji T-18 
(usuwanie włosów i zmian skórnych) 4 635 PLN

NOWOŚĆ - Urządzenie do liftingu próżniowego Smart recovery T-20 
(poprawa napięcia skóry wokół oczu i jej odmładzanie) 6 199 PLN

Urządzenie do karboksyterapii bezigłowej T-21 
(karboksyterapia, peeling, masaż wibracyjny) 3 129 PLN

Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej Alvi Pen (dermastamp) 
(wskazania: blizny, blizny potrądzikowe, przebarwienia, wprowadzenie preparatów i mezokoktajli) 1 063 PLN

Urządzenia medyczne
Aparat do fali uderzeniowej FioPro-2000 
(leczenie cellulitu, schorzenia mięśniowo-szkieletowe, ból pleców i szyi) 49 328 PLN

Urządzenie do karboksyterapii CO2 ProMed 
(poprawa elastyczności skóry, usuwanie cieni pod oczami, odmłodzenie okolicy dekoltu, dłoni, twarzy,
leczenie łysienia, usuwanie zespołów bólowych)

19 601 PLN

UltraTron-110W napromiennik bakteriobójczy na 2 lampy 
(do dezynfekcji powietrza i powierzchni w pomieszczeniach przy użyciu światła ultrafioletowego) 8 413 PLN



UltraTron-220W napromiennik bakteriobójczy na 4 lampy 
(do dezynfekcji powietrza i powierzchni w pomieszczeniach przy użyciu światła ultrafioletowego) 13 992 PLN

UltraTron-110W napromiennik bakteriobójczy na 8 lampy 
(do dezynfekcji powietrza i powierzchni w pomieszczeniach przy użyciu światła ultrafioletowego) 17 505 PLN

UltraTron-660W napromiennik bakteriobójczy na 12 lampy 
(do dezynfekcji powietrza i powierzchni w pomieszczeniach przy użyciu światła ultrafioletowego) 20 989 PLN

Wyposażenie do salonów kosmetycznych i klinik
Lóżko kosmetyczne elektryczne Queen 2 
(3 napędy elektryczne: regulacja wysokości, pozycji górnej części pleców, zginanie na środku kanapy; 
regulowane podłokietniki, materiał z ekoskóry)

15 587 PLN

Lóżko kosmetyczne elektryczne Queen 1 
(1 napęd elektryczny na górną część oparcia kanapy, oświetlenie neonowe wzdłuż wymiarów,
materiał z ekoskóry)

8 826 PLN

Pufa do dezynfekcji obuwia UltraShoes 100 
(dezynfekcja obuwia) 1 358 PLN

Wózek kosmetologiczny Design Pure Chrome X 
(do urządzeń DL-6000 mini i IP-100) 4 015 PLN

Wózek kosmetologiczny Design Pure Chrome L 
(do urządzeń Drumroll V-03, HIFU Super Lift mini, DermaJet AirPro, AlviDerm, PX-7000+ i PX-7000) 3 542 PLN

Wózek kosmetologiczny Design Pure Chrome M 
(do urządzeń Autobiography 10 in 1, PR-801, Miosti-1000, PL-650, F-4, F-5, N-06 i E-6) 3 424 PLN

Wózek kosmetologiczny Design Pure Chrome S 
(do urządzeń DLS-980, PR-701, Famous 7 in 1, Prosperity 5 in 1, V-02, PX-3000, E-3, S-02, S-03
itd.)

3 070 PLN

Wózek kosmetologiczny DesignSteel L 
(do Drumroll V-03, HIFU Super Lift mini, DermaJet AirPro, AlviDerm, PX-7000+ i PX-7000) 2 745 PLN

Wózek kosmetologiczny Design Steel M 
(do urządzeń Autobiography 10 in 1, PR-801, Miosti-1000, PL-650, F-4, F-5, N-06 i E-6) 2 780 PLN

Wózek kosmetologiczny Design Steel S 
(do urządzeń DLS-980, PR-701, Famous 7 in 1, Prosperity 5 in 1, V-02, PX-3000, E-3, S-02, S-03
itp.)

2 155 PLN

Kosmetyki Alvi Prague
Żel węglowy 
(kosmetyk na bazie nanocząstek dwutlenku węgla. Lekka konsystencja produktu dobrze aplikuje się
na skórę, zapewniając skuteczny i bezpieczny peeling węglowy)

549 PLN

Żel do terapii mikroprądowej 
(Żel do terapii mikroprądami i elektrostymulacji zapewnia długotrwały, równomierny kontakt elektrod
ze skórą)

94 PLN

Żel do terapii RF 
(Żel półprzezroczysto-niebieski, długo schnie, pozwala na dobre przesuwanie się głowicy po skórze
oraz ma wysoką przewodność )

94 PLN

Żel do zabiegów laserowych 250ml 
(specjalny żel optyczny zwiększa głębokość penetracji impulsu, ma działanie chłodzące) 41 PLN

Mezococktail Serum z peptydami do DermaJet AirPro 10x1,5 ml 
(poprawia napięcie, jędrność i elastyczność skóry, aktywuje neokolagenezę i syntezę elastyny) 384 PLN

Mezokoktajl z kwasem hialuronowym do DermaJet AirPro 10x1,5 ml 
(w celu nawilżenia skóry, przyspieszenia regeneracji, poprawy jędrności i elastyczności skóry) 325 PLN

Mezokoktajl z peptydami do skóry tłustej do DermaJet AirPro 10x1,5 ml 
(w celu normalizacji pracy gruczołów łojowych i potowych, głębokiego oczyszczenia i ściągnięcia
porów)

325 PLN

Zestaw kosmetyków do karboksyterapii „Restore” 
(Zestaw Restore służy do gładkiego i komfortowego złuszczania skóry, nawilżania i odżywiania,
wygładzania cery oraz nadawania jej świeżego i zdrowego wyglądu.)

224 PLN



Zestaw kosmetyków do karboksyterapii "Bright" 
(Zestaw Bright służy do delikatnego złuszczania, odmładzania, rozjaśniania i wyrównywania kolorytu
skóry, redukcji przebarwień, nawilżania i odżywiania skóry.)

224 PLN

Ampułki z kolagenem 
(Odmłodzenie i ujędrnienie struktury skóry, regeneracja i odnowa komórek skóry, podniesienie owalu
twarzy, stymulacja syntezy kolagenu, intensywna regeneracja skóry, zapobieganie powstawaniu
nowych zmarszczek)

148 PLN

Ampułki z peptydami 
(Zabezpieczenie odnowy komórek skóry, odmłodzenie i ujędrnienie struktury skóry, likwidacja
suchości, wyrównywanie kolorytu cery, spowolnienie procesu starzenia się)

148 PLN

NOWOŚĆ - Ampułki do skóry tłustej problemowej Anti-Pollition Ampoules 2ml*10 
(przywracają metabolizm komórkowy, redukują stany zapalne, wyrównują koloryt skóry) 148 PLN

NOWOŚĆ - Ampułki regenerujące z witaminą C Ampułki 2ml*10 
(aktywacja właściwości ochronnych i syntezy kolagenu, regeneracja skóry przed zwiędnięciem) 148 PLN

NOWOŚĆ - Ampułki dla skóry starzejącej się z Witaminą A PLUS Ampułki 2ml*10 
(odmłodzenie i wzmocnienie struktury skóry, efekt liftingu, odżywienie, spowolnienie procesu 
starzenia)

148 PLN

NOWOŚĆ - Ampułki antystresowe do normalizacji skóry Calming Ampoule 2ml*10 
(działanie antybakteryjne, łagodzące, przeciwzapalne, antyoksydacyjne) 148 PLN

NOWOŚĆ - Ampułki nawilżające z trzema kwasami hialuronowymi Tri Moisture 2ml*10
(wysokocząsteczkowy, niskocząsteczkowy, biomolekularny) 148 PLN

Zestaw ampułek do twarzy 8 rodzajów 
(ampułki z kolagenem, z peptydami, do skóry dojrzałej, do skóry tłustej i problemowej, z komórkami
niezróżnicowanymi, nawilżające z trzema kwasami hialuronowymi, regeneracyjne,antystresowe do
normalizacji skóry)

118 PLN
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