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Informacja dla klientki 

OPIS ZABIEGU 

Oferuję Paniom  makijaż ust, oczu i brwi  tzw. makijaż trwały. Pigmenty pochodzenia naturalnego - NIE 

TOKSYCZNE I NIE ALERGIZUJĄCE - zostają osadzone w naskórku i utrzymują się tam poprzez zmagazynowanie w 

przestrzeni międzykomórkowej . 

Przeciwwskazaniem do zabiegu jest:   infekcja, opryszczka, ciąża, padaczka, cukrzyca, bielactwo ,żółtaczka, 

chemioterapia, łuszczyca, HIV, choroby siatkówki i rogówki oka oraz przyjmowanie leków sterydowych i 

rozrzedzających krew, skłonność do bliznowców, uczulenie na środek znieczulający (EMLA),przy ustach niektóre 

wypełniacze dają możliwość powstania ziarniniaka, a przy trwałych wypełniaczach zabieg jest niemożliwy. Wszystkie 

choroby ustabilizowane tylko za pozwoleniem lekarza prowadzącego. 

Klientka zobowiązana jest poinformować osobę wykonującą zabieg o każdym przypadku stanowiącym 

przeciwwskazanie do wykonywania zabiegu!                                                                                                                         

     W razie potrzeb należy przeprowadzić test na występowanie alergii. 

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU 

Aby uniknąć opryszczki, przy makijażu ust, należy 3 dni przed i po  zabiegu (również przy dopełnieniu) 

stosować preparaty przeciwwirusowe polecone przez lekarza np. / HASCOVIR tabletki/ 

PRZEBIEG ZABIEGU 

                Podczas zabiegu może dojść do podrażnienia, zaczerwienienia lub obrzęku skóry, ale objawy te szybko 

ustępują.  

Klientka zobowiązana jest poinformować osobę wykonującą zabieg o każdym przypadku uczucia pieczenia, 

kłucia, świądu oraz innego odczucia dyskomfortu, zaistniałych podczas  znieczulenia lub przeprowadzania zabiegu! 

ZALECENIA PO ZABIEGU 

                 W przypadku makijażu ust w pierwszym dniu zaleca się przyjmowanie płynów przez słomkę. 

Po każdym posiłku należy opłukać usta, by  usunąć resztki soli i kwasów  z pożywienia. Następnie zaaplikować 

polecony krem pielęgnacyjny. Unikamy pomadek i błyszczyków używanych do tej pory, aż do wygojenia, ponieważ 

mogą być zainfekowane wirusem opryszczki.   

                 Bezpośrednio po makijażu oczu można   przemywać je sztucznymi  łzami. Nie zakładać szkieł kontaktowych 

przez 4-5 dni. Unikać wykonywania makijażu podczas gojenia się powiek ze względu na możliwą infekcję brzegów 

powiek oraz ryzyko niewystarczającego przyjęcia się barwnika. 

W trzy dni po zabiegu naskórek zaczyna się dyskretnie złuszczać - jest to proces naturalny. Bardzo ważne jest  

nawilżanie odpowiednimi preparatami /  alantan krem plus, bephanten krem 2-4xdziennie. W celu utrzymania 

makijażu jak najdłużej należy zabezpieczać pigmentowaną okolicę kremami z filtrem przeciwsłonecznym. 

 Nie stosować  aplikowania zbyt grubej warstwy, co może spowodować okluzję niesprzyjającą prawidłowemu 

gojeniu się.   

Podczas procesu gojenia nie wykonywać makijażu w strefie mikropigmentacji. Pigmentowanej strefy  nie 

należy drapać, trzeć ,skubać, nie usuwać na siłę strupków oraz nie stosować żadnych peelingów. Przez 4 dni po 
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zabiegu skóra poddawana barwieniu nie powinna być myta mydłem ani traktowana innymi kosmetykami. Skórę 

należy przemywać wodą lub delikatnym tonikiem. Przez pierwszy tydzień  po zabiegu nie należy chodzić do sauny ani 

na basen, do 4 tygodni należy unikać kontaktu ze słońcem. 

Picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub leków może sprawić, że osiągnięcie zamierzonych efektów będzie 

trudniejsze. 

Czas gojenia uzależniony jest od pigmentowanej okolicy: usta 4-5 dni, brwi 6-8 dni, oczy2-3 dni. 

Zawsze przy zabiegach w okolicy oczu istnieje ryzyko wystąpienia zapalenia spojówek, uszkodzenia rogówki! 

  W razie wystąpienia dolegliwości bólowych oczu, należy  skontaktować się  z lekarzem okulistą! 

 

 W 4-5 dni po zabiegu zabarwienie makijażu blednie nawet do 60% barwy wyjściowej. 

              

Z powodu ciągłego złuszczania się naszego naskórka, aby utrzymać intensywność koloru należy dokładać 

barwnik średnio raz do roku (jest to bardzo indywidualne, zależne od rodzaju skóry 

i intensywności wybranego barwnika).               

 Intensywność pigmentu oraz jego kolor zależą od następujących czynników: rodzaju skóry oraz stanu jej  

w dniu zabiegu, wieku klienta,  procesu fagocytozy pigmentu( odpowiedzi immunologicznej), stosowanej techniki 

zabiegowej, pielęgnacji po zabiegowej. Czas utrzymania się pigmentu w skórze jest indywidualny. Średnio wynosi 2-

4lat i zależy od: użytego barwnika, ekspozycji na słońce, przyjmowanych leków, sposobu pielęgnacji skóry, typu cery 

klienta,  głębokości aplikacji. 

Niektóre typy skóry słabo przyswajają zastosowane barwniki co utrudnia pigmentację i znacznie obniża 

trwałość makijażu, a w niektórych barwnik utrzymuje się przez lata. Niestety nie ma prowadzonych badań na ten 

temat. Z tego względu należy dobierać kształt rozważnie, by cieszyć się makijażem w razie czego przez bardzo długie 

lata. 

 

  W 3-4 tygodnie po zabiegu należy obowiązkowo przeprowadzić  odpowiednie postępowanie mające na celu 

wzmocnienie i utrwalenie rezultatów.(dopełnienie)!Po upływie 8 tygodni  dopełnienie jest płatne! 

OŚWIADCZENIE KLIENTKI: 

- oświadczam, że zostałam poinformowana o wszystkich przeciwwskazaniach, przygotowaniu przed zabiegiem 

 i postępowaniu w trakcie i po zabiegu oraz możliwości wystąpienia powikłań po zabiegu; 

- oświadczam, że świadomie zgadzam się na zabieg makijażu trwałego; 

- oświadczam, iż nie występują u mnie przeciwwskazania do wykonania zabiegu …………………………………………….……….; 

- zostałam poinformowana o cenach usług i ewentualnych uzupełnień. 

           Podpis Klientki……………………………………………………… 

− podczas zabiegu mogłam korzystać z lusterka i cały czas monitorować efekty zabiegu 

− podczas zabiegu miałam możliwość proszenia o zmiany odnośnie koloru i kształtu 

− kontury zostały narysowane zgodnie z moimi życzeniami oraz na podstawie doświadczenia linergistki 

 

 Data................................................         Podpis Klientki............................................................... 


