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STT Noäi dung Giaù Thu Ghi chuù

1 Nâng cao sống mũi bằng silastic (tê) 9,000,000

2 Nâng cao sống mũi bằng silastic (mê) 11,400,000

3 Nâng cao sống mũi bằng silastic + cân cơ thái dương (tê) 12,400,000

4 Nâng cao sống mũi bằng silastic + cân cơ thái dương (mê) 15,000,000

5 Nâng cao sống mũi bằng sụn vành tai + cân cơ thái dương 20,000,000

6
Nâng cao sống mũi bằng silastic + sụn tự thân( Kỹ thuật Hàn Quốc-

S.line)
31,100,000

7 Nâng cao sống mũi bằng silastic + sụn vành tai (tê) 14,500,000

8 Nâng cao sống mũi bằng silastic + sụn vành tai (mê) 15,100,000

9 Thu gọn chóp mũi, thu nhỏ nền mũi (tê) 6,100,000

10 Thu gọn chóp mũi, thu nhỏ nền mũi (mê) 8,500,000

11 Thu nhỏ cánh mũi (tê) 6,100,000

12 Thu nhỏ cánh mũi (Mê) 7,300,000

13 Phẫu thuật thẩm mỹ mũi hum, mũi võng(tê) 10,800,000

14 Phẫu thuật thẩm mỹ mũi hum, mũi võng(mê) 13,200,000

15 Chỉnh hình tiểu trụ, chỉnh hình trục sống mũi 13,300,000

16 Chỉnh sửa đầu mũi bị lõm, sống mũi hư do đặt sống mũi (tê) 14,000,000

17 Chỉnh sửa đầu mũi bị lõm, sống mũi hư do đặt sống mũi (mê) 16,400,000

18 Nâng xương chính mũi thẩm mỹ - Chỉnh hình xương chính mũi 6,100,000

19 Mài gồ 1 bên 4,800,000

20 Vá lỗ tai 1 bên (tê) 2,200,000

21 Vá lỗ tai 2 bên (tê) 2,500,000

20 Nâng ngành lên xương hàm 6,100,000

21 Nạo silicon lỏng 10,400,000

22 Cắt bỏ mô ngấm silicon 11,400,000

23 Tạo mắt 2 mí + cắt bỏ da thừa 6,500,000

24 Lấy mỡ thừa mí trên 6,500,000

25 Nâng sụp mí (stopsic) 6,500,000

26 Cắt da thừa, lấy mỡ thừa mí dưới 6,500,000

27 Bấm mí mắt không phẫu thuật 6,500,000

28 Chỉnh hình tai vểnh 6,500,000

29 Tạo hình dái tai ( có bị chấn thương hay bẩm sinh) 10,800,000

30 Tạo hình vành tai, xoay vạt da - ghép da 14,900,000

31 Tạo hình vành tai bằng sụn sườn 26,800,000

32
Treo chân mày, tạo dáng chân mày theo ý muốn. Chỉnh sửa lại các 

trường hợp xăm không vừa ý
6,500,000

                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2017
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STT Noäi dung Giaù Thu Ghi chuù

33 Tạo hình môi trái tim 6,500,000

34
PT môi dày thành môi mỏng.Chích chất làm đầy cho môi mỏng quyến 

rũ hơn.
8,600,000

35 Độn cằm lẹm, tạo hình cằm chẻ 8,200,000

36 Đắp bột xương < 3cm chỗ lõm vùng mặt (chưa tính bột xương) 12,800,000

37 Đắp bột xương > 3cm chỗ lõm vùng mặt (chưa tính bột xương) 18,000,000

38 Tạo hình má lúm đồng tiền một bên 6,300,000

39 Căng da mặt vùng thái dương 13,500,000

40 PT tạo hình sẹo lồi, sẹo xấu > 2 cm 6,700,000

41 PT tạo hình sẹo lồi, sẹo xấu < 2 cm 5,400,000

42 PT tạo hình sẹo lồi phối hợp xoay vạt da tại chỗ 8,200,000

43 PT tạo hình sẹo lồi phối hợp xoay vạt da và ghép da 8,200,000

44 PT tạo hình sẹo lồi, sẹo xấu < 1 cm 3,800,000

45 Cấy lông mi, cấy lông mày, cấy râu, cấy tóc 9,500,000

46 Cắt bỏ nốt ruồi, bớt sắc tố xấu trên khuôn mặt 6,500,000

47 Cắt bỏ nốt ruồi, sẹo nhỏ (laser) (tê) 4,400,000

48 Căng da trán 19,600,000

49 Căng da mặt toàn bộ 23,400,000

50 Lấy thỏi silicon (tê) 2,300,000

51 Chỉnh hình mũi bằng thuốc Restylan (1cc) (chưa tính thuốc Restylan) 5,100,000

52 Chỉnh hình mũi bằng thuốc Restylan (2cc)  (chưa tính thuốc Restylan) 6,000,000

53 Chích  ( Sub-Q) , Juverderm (chưa tính thuốc Sub-Q, Juverderm) 5,100,000

54 Chích chất làm đầy Juverderm Plus (chưa tính thuốc Juverderm Plus) 5,100,000
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