MIAPA GROUP je klinikou estetické medicíny, která poskytuje zdravotní služby v oblasti
chirurgie a další estetické a kosmetické zákroky na základě smlouvy o poskytování těchto
služeb a Obchodních podmínek. Svoji činnost zahájila již v roce 2011.
Krédem této kliniky je, že i Váš sen se může stát skutečností a víme, že jen Vaše
spokojenost je naší budoucností.
MIAPA GROUP sestává ze společností
MIAPA, spol.s.r.o, se sídlem Ke Kateřinkám 1394/8, 149 00 Praha 4, IČ 24811947 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176511,. Tato
společnost je na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy zdravotním zařízením v
oblasti poskytování lékařských zákroků v estetické medicíně , tedy aplikací botoxu, dysportu,
dermálních výplní včetně mea plazmy zahuštěné na úroveň dermální výplně, dále aplikací
dermálních mezonití různého typu, aplikací lékařského peelingu a dalších zákroků jejichž
provedení je dáno do rukou lékařů a v neposlední řadě poskytuje služby v oblasti chirurgie,
dále
MIAPA esthetic, spol.s.r.o., se sídlem Nad Kelerkou 829/8a, 190 00 Praha 9, IČ 069 09 302
zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290654. Jde o
společnost jejíž hlavním předmětem jsou činnosti při kterých dochází k porušování integrity
lidské kůže. Jedná se o výkony vždy spojené s mezoterapeutickými zákroky, tedy jde o tzv.
mezotrapii nejrůznějšími certifikovanými preparáty počínaje kyselinou hyaluronovou,
peptidy, vlastní krevní plasmou a dalšími. Dá se konstatovat, že mezoterapii považujeme za
stěžejní služby dostupné pro širokou veřejnost a jedná se v podstatě o vlajkovou loď MIAPA
GROUP
dále
MIAPA marketing, spol. s.r.o. se sídlem Ke Kateřinkám 1394/8, 149 00 Praha 4, IČ
04387732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 246581
a
MIAPA mediation, spol.s.r.o., se sídlem Ke Kateřinkám 1394/8, 149 00 Praha 4, IČ
05108349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 258277 24658 když obě tyto poskytují klientům služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, zejména kosmetické služby.
Našim cílem je spokojnost klientů, aby se u nás cítili co nejlépe , byli spokojeni s našimi
službami a na ně se také vraceli a mohli jsme tak postupně naplňovat vytyčené krédo.
Z těchto důvodů spolupracuje MIAPA GROUP výhradně s odborným zdravotním personálem,
pravidelně proškolovaným stejně jako s lékaři, kteří se dále vzdělávají v oboru. |Dbáme na to,
aby veškerý používaný materiál byl certifikovaný, a ve své třídě splňoval vysokou kvalitu.

Neslibujeme nemožné, ale snažíme se ke každému klientu přistupovat individuálně s cílem
mu poradit tak, aby se výsledky co nejblíže přiblížily jeho představám.
Ano, jsme menším zdravotním zařízením, jak se píše, na okraji Prahy, nicméně je naší snahou
zdostupnit služby široké veřejnosti a na tento smět navazuje bezprostředně naše cenová
politika a individuální přístup ke každému klientovi při použití stejných preparátů jako
v jiných prestižních klinikách.
MIAPA GROUP provozuje provozovnu Body & Face clinique .
Body & Face clinique se nachází na adrese Poliklinika Chomutovická, Chomutovická
1444/2, 149 00 Praha 4 se shodnou adresou pro doručování, tel.: +420 774 195 336, email:
clinique@body-face.cz.

