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Podpis linergistki
Oświadczam, że udzielone przeze mnie odpowiedzi są zgodne z prawdą i zawierają
wszystkie prawdziwe informacje, które mogą być istotne dla zabiegu.

INFORMACJE PRZED ZABIEGIEM
Po wykonaniu zabiegu makijażu permanentnego konieczne jest zachowanie środków
ostrożności w procesie regeneracji.
Efekt końcowy jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju skóry oraz jej stanu w
dniu zabiegu. Po wykonaniu pigmentacji- makijaż sprawia wrażenie bardzo
intensywnego i przerysowanego. Czas gojenia uzależniony jest od pigmentowanej
okolicy (3-8 dni). Ostatecznie efekt jest widoczny po około miesiącu i wtedy należy
wykonać korektę. Kolor końcowy makijażu uzależniony jest od naturalnego koloru
skóry. Z każdym rokiem makijaż staje się coraz jaśniejszy, dlatego powinien być
odświeżany.
PODCZAS GOJENIA:
– skora nie może mieć kontaktu z wodą i mydłem przez okres ok. 3 dnipigmentowaną okolicę utrzymujemy suchą
– w pigmentowanej strefie nie wolno stosować toników alkoholowych i
preparatów na bazie kwasów
– w pigmentowanej okolicy nie wolno skubać, drapać, trzeć, usuwać strupków
ani złuszczać
– świeżego makijażu nie wystawiamy na promieniowanie UV
– nie powinniśmy korzystać z basenu, sauny w okresie 10-14 dni po zabiegu
– przy makijażu ust- w pierwszym dniu zaleca się pić przez słomkę, a po każdym
posiłku usuwać resztki soli i kwasów z ust, następnie aplikować krem
ochronny
– nie powinno stosować się dotychczasowych produktów do ust, gdyż mogą być
zakażone wirusem opryszczki
– przy makijażu oczu- nie zaleca się zakładania soczewek przez okres 3- 5 dni
ani wykonywania makijażu celem uniknięcia infekcji
Na 24h przed i po zabiegu zabrania się spożywania alkoholu i Aspiryny. O
wszystkich innych lekach spożywanych w ciągu ostatnich tygodni należy
poinformować linergistkę (szczególnie sterydy i leki z grupy retinoidów).

Oświadczam, iż zapoznałem się z materiałem informacyjnymi dotyczącymi zabiegu,
przygotowania i przeciwwskazań do zabiegu makijażu permanentnego, a także z
instrukcją dotyczącą postępowania po pigmentacji. Zostałem poinformowany o
konieczności wykonania zabiegu uzupełniającego w okresie do 2 miesięcy. W pełni
akceptuję produkty, formę, kształt, oraz rodzaj pigmentu dobranego przez linergistkę.
Poinformowano mnie również o zastosowaniu jednorazowego modułu do
pigmentacji, który jest otwierany bezpośrednio przed zabiegiem zapewniając w ten
sposób sterylność i higienę. Wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu w Salonie INOI
oraz z zastosowaniem znieczulenia.
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