INFORMACJA PO ZABIEGU MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
W wyniku wykonania makijażu permanentnego pigment osadzony zostaje w naskórku i poprzez
zmagazynowanie w przestrzeni międzykomórkowej utrzymuje się tam w sposób widoczny do ok. 1,5-3 lat, ulegając
stopniowemu rozjaśnianiu i rozkładowi. W celu podtrzymania zadowalającego efektu należy co rok poddać się
zabiegowi dopigmentacji
MAKIJAŻ PERMANENTNY UST
Aby uniknąć opryszczki ust należy 3 dni przed zabiegiem i 3 dni po zabiegu (również w przypadku korekty)
należy przyjmować HEVIRAN lub HASCOVIR (bez recepty) w dawce 1600mg na dobę, jest to dawka profilaktyczna.
Wykwit opryszczki nie zależy od użytego pigmentu i procesu pigmentacji lecz od układu odpornościowego danej
osoby. Niedoskonałości powstałe poprzez opryszczkę nie są objęte reklamacją.
POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU PIGMENTACJI WSZYSTKICH OBSZARÓW
•

do 4 tygodni po zabiegu NIE WOLNO opalać się, zarówno w solarium jak i na słońcu

•

do 4 tygodni po zabiegu NIE WOLNO korzystać z sauny

•

do 4 tygodni po zabiegu NIE WOLNO wykonywać henny brwi / rzęs

•

do 4 tygodni po zabiegu NIE WOLNO stosować odżywek na porost brwi lub rzęs

•

do 2 tygodni po zabiegu NIE WOLNO korzystać z basenu oraz wystawiać na zimne powietrze (narty)

•

do 7 dni po zabiegu NIE WOLNO stosować środków drażniących (zawierających kwasy czy retinol)

•

do 24h po zabiegu NIE WOLNO nakładać makijażu na obszarze poddanym zabiegowi

•

uważać podczas demakijażu i pielęgnacji skóry aby nie naruszyć złuszczającego się naskórka

•

chronić skórę poddaną makijażowi permanentnemu przed słońcem (okulary słoneczne, kremy z wysokim
filtrem SPF50+)

•

do pielęgnacji stosować tylko preparaty ustalone z linergistką

PIELĘGNACJA PO ZABIEGU
Po 2 dniach od zabiegu naskórek zaczyna się złuszczać - jest to proces naturalny. Bardzo ważne jest ciągłe
nawilżanie odpowiednimi preparatami wskazanymi przez osobę wykonującą makijaż - linergistkę.
Przez 5 dni po zabiegu skóra poddawana barwieniu powinna być myta wodą i mydłem dla dzieci lub płynem do
higieny intymnej. Do czasu odpadnięcia strupków nie powinno się nakładac makijażu na miejse poddane zabiegowi.
USTA I BRWI
•

BEPANTHEN MAŚĆ lub ALANTAN MAŚĆ

OCZY
•

ŻEL ZE ŚWIETLIKIEM

Makijaż permanentny jest zabiegiem inwazyjnym (przerwanie ciągłości naskórka) dlatego nie jest
pozbawione ryzyka. W rzadkich przypadkach, mogą wystąpić, reakcje alergiczne lub podobne do alergicznych, z

ciężkimi objawami (ziarniniaki, stałe zmiany w skórze, zaburzenia pigmentacji, suchość, wrażliwość, łuszczenie,
obrzęk, itp.).
Po zabiegu może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, swędzenie, uczucie napięcia lub opuchnięcia,
objawy te ustępują zazwyczaj w ciagu 48h.
Ogólna trwałość makijażu zależy od rodzaju i metabolizmu skóry danej osoby. Dlatego też nie ma
gwarancji na trwałość makijażu. W rzadkich przypadkach można wystąpić nadmierne wybarwianie. Nie można
wykluczyć również niepożądanych zmian w kolorze. Trwałość makijażu zależy ponadto od odpowiedniej pielęgnacji
po zabiegu.
W niektórych przypadkach, pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte, pomimo wielokrotnych
poprawek, ze względu na nierówne wchłanianie pigmentów przez skórę. W związku z tym nie można gwarantować
sukcesu zabiegu.
Po zabiegu makijaż jest przerysowany i dużo ciemniejszy od efektu końcowego. Do 14 dni od zabiegu kolor
blednie do 50% barwy wyjściowej, a stabilizacja koloru następuje po 28 dniach.
DOPIGMENTOWANIE
4-6 TYGODNI PO ZABIEGU
W ciągu 4-6 tygodni po zabiegu należy obowiązkowo przeprowadzić dopigmentowanie makijażu (wliczoną
w cenę zabiegu) mającą na celu wzmocnienie i utrwalenie rezultatów.
3-24 MIESIĄCE PO ZABIEGU
Z powodu ciągłego złuszczania się naszego naskórka, aby utrzymać intensywność koloru należy poddać się
dopigmentowaniu średnio raz do roku (jest to bardzo indywidualne, zależne od rodzaju skóry i intensywności
wybranego barwnika). Już od dnia wykonania makijażu barwnik systematycznie jaśnieje. W przypadku braku
dopigmentowania, makijaż zejdzie całkowicie w ciągu 3-5 lat.

