Regulamin zabiegów makijażu
permanentnego
Wybór linergistki
Zabieg makijażu permanentnego jest zabiegiem ekskluzywnym, nie powinno się oszczędzać na
nim, tym bardziej, że wykonuje się go na twarzy. Wybierając linergistkę należy zapoznać się z jej
pracami i zdjęciami, aby efekty pracy odpowiadały Twojej estetyce.

Zadatek za zabieg
Każda osoba zapisując się na zabieg makijażu permanentnego jest zobowiązana wpłacić zadatek w
kwocie 100zł na konto Ewa Kołodziej-Krajewska 75 1020 3017 0000 2102 0429 9285 wpisując w
tytule nr telefonu! oraz datę zabiegu.
Zadatek należ y wpłacić w ciągu 5 dni, zabieg z przyczyn niezależnych można przesunąć tylko raz
bez utraty zadatku, należy to uczynić do 5 dni przed zabiegiem. W innym przypadku zadatek jest
bezzwrotny.
Zadatek jest również formą konsultacji, w razie stwierdzenia lub zatajenia przeciwwskazań, stanów
chorobowych lub nieporozumienia na płaszczyźnie estetycznej, mam prawo odmówić zabiegu i
zadatek nie jest zwracany.
Korekta makijażu jest wliczona w cenę, powinna się odbyć miedzy 6 tyg, a 3 miesiące od zabiegu.

Trwałość makijażu
Makijaż permanentny jest zabiegiem trwałym, dzisiejsze techniki pozwalają na powolnym,
równomiernym wyłuszczaniu się barwnika, makijaż należy jednak odświeżać co 1-1,5 roku. Cena
zabiegu, to przy odświeżeniu makijażu wykonanego w Saloniku-Spa, to 50% aktualnej ceny.
Jedynie kreski eyeliner i dekoracyjne mogą zostać nam na całe życie.
Mimo wielu technik pigmentacji, linergistka dobiera metodę pigmentacji do rodzaju skóry i
możliwości zastosowania danej techniki u klientki.

Znieczulenia
Zabiegi nie są bolesne, chociaż każda klientka odczuwa indywidualnie. Stosowane znieczulenia
pozwalają robić zabiegi w bardzo komfortowych warunkach.

Higiena pracy
Materiały oraz igły do zabiegu są jednorazowe i używane tylko do jednego zabiegu dla jednej
klientki. Zachowujemy szczególną higienę i sterylność dla naszego bezpieczeństwa.

Przeciwwskazania
•

zapalenie wirusowe np. żółtaczka, zapalenia wątroby, HIV I AIDS

•

ciąża, okres karmienia piersią

•

zaawansowana, nieustabilizowana cukrzyca

•

podwyższona temperatura

•

przyjmowanie silnych leków sterydowych

•

alergie na farby do włosów i znieczulenia medyczne

•

anomalie skórne w miejscach pigmentowanych ( znamiona, brodawki)

•

trądzik ropowiczy, infekcja wirusowa, bakteryjna lub grzybicza

•

świeże blizny

•

skóra z tendencjami do koloidów i blizn

•

choroby weneryczne

•

choroby nowotworowe – tylko w trakcie leczenia

•

hemofilia

•

łuszczyca

•

zaawansowana choroba tarczycy

•

choroby gałki ocznej, stany zapalne spojówek i oka, zabiegi operacyjne oczu, stwardnienia
siatkówki (przy wykonywaniu zabiegu kresek na powiekach)

•

rozpoczęte leczenie dentystyczne (przy wykonywaniu zabiegu na ustach)

•

mocna opalenizna

•

henna (wykonana w przeddzień zabiegu)

Pielęgnacja brwi po zabiegu
•

rano i wieczorem przemywamy miejsce poddane zabiegowi wodą przy pomocy mocno
nasączonego wacika

•

na 3-4 dzień dodatkowo smarujemy wazeliną (cienka warstwa, tylko wieczorem)

•

w przypadku ust stosujemy maść Alantan lub Bepanthen już od następnego dnia po
pigmentacji (rano i wieczorem)

•

w miejscu brwi/ust nie wykonujemy makijażu ani henny oraz nie stosujemy innych kremów/
toników/ żeli/ płynów micelarnych

•

nie wolno rozmaczać, trzeć ani zdrapywać strupków z pigmentowanej okolicy!

•

nie można korzystać z sauny, solarium, opalać się przez minimum 2 tygodnie

