
Bladowo 1b, 89-500 Tuchola

tel. 607 508 703
rezerwacje: 887 887 601

salon@panoramabeauty.pl

www.panoramabeauty.pl

Panorama Beauty

Rezerwacje online:
Znajdź nas w aplikacji

lub na www.booksy.com

ZAFFIRO 
Zabieg liftingujący, odmładzający, rozświetlający

Dłonie 300-350 zł

Twarz 300-500 zł
Seria 4 zabiegów 1200-1500 zł

Szyja 300-400 zł

Dekolt   350-450 zł

Ramiona 350-500 zł

Brzuch 400-600 zł

Uda 400-500 zł

Kolana 200-300 zł

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

Manicure Hybryda 55 zł

Manicure żel Hybryda 65 zł

Przedłużanie paznokci Hybryda 90 zł

Przedłużanie paznokci Hybryda / zdobienie 95 zł

Zdjęcie żel / hybryda 20 zł

Malowanie hybryda stopy 40 zł

Pedicure 75 zł

Pedicure hybryda 85 zł

Pedicure leczniczy 120 zł

Pedicure podologiczny 130-220 zł

WIZAŻ

Makijaż dzienny 100 zł

Makijaż wieczorowy 100-140 zł

Makijaż ślubny 150 zł



MAXIMUS
Redukcja tkanki tłuszczowe i cellulitu,  

jędrna skóra, modelowanie ciała

ALLIANCE - ENDERMOLOGIA 
Redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu, ujędrnia

GENEO 
Zabiegi oczyszczające, rozświtlające, odżywiające

FIZJOTERAPIA

STORZ MEDICAL
Redukcja cellulitu, ujędrnia skóre, kształtuje sylwetkę,  

redukuje zmarszczki

MAXIMUS
Modelowanie sylwetki / redukcja tkanki tłuszczowej / 

redukcja cellulitu / ujędrnianie / zagęszczenie

Twarz + okolice oczu 200 zł
Pakiet 6 zabiegów + 1 gratis 1200 zł

Szyja + podbródek 250 zł 

Dekolt 250 zł

Okolica oczu / ust 180 zł

Twarz + podbrudek + szyja + dekolt 500 zł
Pakiet 6 zabiegów + 1 gratis 3000 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna 50 zł

Masaż leczniczy 30min / 60 min 90/130 zł

Masaż tkanek głębokich 30 min / 60 min 120/150 zł

Masaż sportowy 30 min 90 zł

Masaż mięśniowo powięziowy 30 / 60 min 90 /130 zł 

Terapia mięśniowo - powięziowych
punktów spustowych 20 min / 40 min

60-120 zł

STORZ Medical w fizjoterapii - 1 obszar 150 zł

Twarz - 1 zabieg 40 minut 129 zł

Ciało - 1 zabieg 40 minut 149 zł

Pakiet 10 zabiegów po 40 min 1499 zł 

Pakiet 15 zabiegów po 40 min 1999 zł 

Endermologia express 10 min 50 zł

Endermologia medyczna 20 min 50-99 zł

Oxygeneo zabieg odmładzający - twarz 220 zł

Oxygeneo zabieg oczyszczający - twarz 220 zł

Oxygeneo zabieg odżywczy - twarz 220 zł

Oxygeneo zabieg odmładzający 
twarz + szyja + dekolt

299 zł

Oxygeneo zabieg oczyszczający  
twarz + szyja + dekolt

299 zł

Oxygeneo zabieg odżywczy  
twarz + szyja + dekolt

299 zł

Uda  (przód lub tył) 300 zł
Pakiet 4 zabiegów 1000 zł

Uda tył + pośladki 400 zł
Pakiet 4 zabiegów 1400 zł

Pośladki 200 zł
Pakiet 4 zabiegów 650 zł

Brzuch 200 zł
Pakiet 4 zabiegów 650 zł

Brzuch + boczki 300 zł

Ramiona 120 zł

Boczki 100 zł

Twarz 200 zł

Brzuch 250 zł
Pakiet 6 zabiegów + 1 gratis 1500 zł

Brzuch + boczki / biorda 400 zł

Bryczesy 250 zł

Cała talia  (boki, część pleców) 450 zł

Uda tył + bryczesy 350 zł

Uda tył + modelowanie  pośladków 400 zł
Pakiet 6 zabiegów + 1 gratis 2400 zł

Uda tył + przód 350 zł

Uda całość + modelowanie pośladków 600 zł
Pakiet 6 zabiegów + 1 gratis 3500 zł

Łydki 250 zł

Wewnętrzne uda / uda tył / uda przód 300 zł

Kolana 250 zł

Pośladki 250 zł

Ramiona 180 zł

DEPILACJA WOSKIEM

Wąsik 15-20 zł

Brwi 15 zł

Całe nogi 90 zł

Pachy 30 zł

Ręce 40 zł

BRWI

Henna brwi 15 zł

Henna pudrowa 60 zł



ZABIEGI PODOLOGICZNE

Konsultacja podologiczna  
(omówienie zmian na stopach i propozycja terapii)  

10-20 
min

20 zł 
(bezpłatna przed 

umówionym
zabiegiem) 

Pedicure specjalistyczny bez malowania 
(cena obejmuje konsultację, opracowanie:  
podeszw stóp, pękających pięt, paznokci,  
usunięcie modzeli, odcisków)

45-80 
min 130-150 zł

Pomalowanie paznokci lakierem hybrydo-
wym przy zabiegach podologicznych

15-25 
min 40 zł 

Pomalowanie paznokci lakierem tradycyj-
nym przy zabiegach podologicznych

10-20 
min 15 zł 

Podstawowy zabieg podologiczny  
(usunięcie zrogowaceń frezarką, usunięcie  
skórek, obcięcie paznokci, oszlifowanie paznokci)  

40-60 
min 70-90 zl

Wrastający paznokieć  
(wycięcie  wrastającego elementu)  

10-20 
min 30-50 zł

Tamponada wrastającego paznokcia  
(opatrunek z preparatem) 

5-10 
min 20 zł 

Założenie klamry (BS Quick, Only Clip)  40-60 
min 80-150

Kontrola klamry 10 min 20 zł 

Kontrola z przestawieniem klamry  30-50 
min 40 zł 

Oczyszczenie paznokcia zmienionego choro-
bowo + nałożenie preparatu leczniczego  

20-40 
min 40-70 zł

Obcięcie i oszlifowanie paznokci  
zmienionych chorobowo

30-50 
min 40-90 zł

Rekonstrukcja płytki paznokcia  
(odbudowa, oczyszczenie, nałożenie żelu) 

20-30 
min 50-70 zł

Usuwanie odcisków (1 odcisk) 10-30 
min 30-60 zł 

Usuwanie modzeli (1 modzel) 10-30 
min 30-60 zł 

Usunięcie brodawki  
(oczyszczanie zmiany + aplikacja preparatu)

10-20 
min 30-60 zł 

Usuwanie hiperkeratoz, zrogowaceń 20-40 
min 40-60 zł 

Usuwanie pękajacych pięt / rozpadlin 20-50 
min 50-70 zł 

Odciążenia  
(cena zależna od ilości wykorzystanego materiału)

10 min 30-50 zł

Opatrunek z preparatem 10 min 20-40 zł

Orteza żelowa do korekcji palców u stóp 5 min 30-60 zł 



INNE

ZABIEGI KOSMETYCZNE 
RYTUAŁY VAGGHETTI 

Mezoterapia bezigłowa (elektroporacja)  
+ serum + maska 

100 zł

Infuzja tlenowa + serum + maska 100 zł

Terapia próżniowa + peeeing  
+ serum (sonoforeza) + maska 

100 zł 

Mikrodermabrazja + maska 100 zł

Mikrodermabrazja + serum (sonoforeza) + maska 140 zł

Kawitacja (peeling ultradźwiękowy) + maska 70 zł

Kawitacja + serum (sonoforeza) + maska 100 zł

oczyszczanie maunalne (peeling + para  
wodna + krioterapia + maska)

140-180 zł

Rehydra – głębokie nawilżenie i nawodnienie 199 zł

Emozioni – skóry wrażliwe, łagodzenie i ukojenie 199 zł

75.15 – zagęszczenie skóry 
działanie przeciwstarzeniowe

250 zł

Delay Infinity – odżywienie skóry, niwelowanie 
pierwszych oznak starzenia

199 zł

Sinecell – redukcja cellulitu  
wodnego i tłuszczowego

199 zł

Fuoco – modelowanie sylwetki i ujędrnienie skóry 199 zł

ZAKŁADANIE RZĘS 

Zakładanie rzęs 1do 3 150 zł

Metoda objętościowa 3D -12D 180 zł

Metoda objętościowa efekt Kim Kardashian 200 zł

Uzupełnienie 120-150 zł
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