
INFORMACJA DLA KLIENTA 
 
 
Skrupulatna pielęgnacja oraz odpowiednio dobrane preparaty pielęgnujące i ochronne mają istotny 
wpływ na zachowanie trwałości pigmentu i proces regeneracji. 
Efekt końcowy jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju skóry oraz jej stanu w dniu zabiegu. Tuż 
po zabiegu makijaż sprawia wrażenie bardzo intensywnego i przerysowanego.  
 
Czas gojenia jest uzależniony od pigmentowanej okolicy usta ok 4-5 dni, brwi 6-8 dni, 
oczy 3-4 dni. U diabetyków czas ten może się wydłużyć. Ostateczny efekt jest widoczny po 28 
dniach. Po tym czasie należy wykonać korektę. 
 
Kolor końcowy jest uzależniony od naturalnego koloru skóry. Z upływem czasu pigment staje się 
coraz jaśniejszy i w zależności od potrzeb może być odświeżany. 
W celu utrzymania makijażu jak najdłużej należy zabezpieczać pigmentowaną okolicę kremami z 
filtrem przeciwsłonecznym. 
 
Podczas procesu gojenia absolutnie nie wykonywać makijażu w strefie pigmentowanej !!! Przez 
pierwsze 2-3 dni pigmentowana okolica nie może mieć kontaktu z wodą i mydłem.  
Należy delikatnie oczyszczać łagodnymi preparatami (sól fizjologiczna, tonik bezalkoholowy). Nie 
wolno stosować żadnych preparatów z alkoholem lub z kwasami w pigmentowanej strefie. 
Pigmentowanej strefy nie wolno drapać, trzeć, skubać, usuwać na siłę strupka oraz stosować 
żadnych peelingów !!! 
 
Należy pielęgnować preparatami zawierającymi substancje przyspieszające gojenie i regenerację o 
działaniu kojącym, odkażającym oraz odżywczym polecanym 
przez profesjonalistę (np.: alantan plus, linomag, bepanthen) ok. 3 razy dziennie cienką warstwą za 
pomocą jednorazowych bagietek. Nie stosować preparatów zbyt tłustych oraz aplikowania zbyt grubej 
warstwy, co może spowodować okluzję niesprzyjającą prawidłowemu gojeniu się.  
 
Podczas procesu gojenia należy unikać bezpośredniego kontaktu ze słońcem. Nie planować zabiegu 
przed urlopem związanym z kąpielami słonecznymi „wyjazdem na narty . Bezwzględnie 
zrezygnować z korzystania z solarium przez 10 dni oraz odbywania kąpieli w basenie i wizyt w 
saunie przez ok. 6 dni. Do zakończenia procesu regeneracji (28 dni) stosować najwyższą protekcję 
przeciwsłoneczną (faktor 50+). 
 
W przypadku makijażu ust zaleca się przyjmowanie płynów przez słomkę. Po każdym posiłku należy 
umyć zęby i usunąć resztki soli i kwasów z ust następnie zaaplikować krem pielęgnacyjny oraz 
unikania tradycyjnych produktów do makijażu ust (pomadki, błyszczyki) ponieważ mogą być 
zainfekowane wirusem opryszczki. 
 
W przypadku tendencji do opryszczki (Herpes) przy makijażu permanentnym ust zaleca się 
przyjmowanie preparat antywirusowy po konsultacji z lekarzem (Heviran) 3 dni przed zabiegiem i 
kontynuować jego zażywanie przez 3 następne dni. 
Zapobiega on wystąpieniu opryszczki, która może być powikłaniem po zabiegu.  
 
Bezpośrednio po makijażu permanentnym oczu można zastosować zimne okłady. Przemywać solą 
fizjologiczną. Nie zakładać szkieł kontaktowych przez ok. 4-5 dni. 
Unikać makijażu podczas gojenia powiek ze względu na możliwą infekcję brzegów powiek oraz 
ryzyko niewystarczającego przyjęcia się barwnika. 
 
W przypadku chęci lub potrzeby oddania krwi obowiązuje półroczny okres karencji. Na 24h przed i 
po wykonaniu makijażu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, aspiryny (kwas acetylosalicylowy) 
oraz napojów zawierających kofeinę (kawa, coca-cola). 


