
 

REGULAMIN MAKIJAŻU PERMANENTNEGO 

INFORMACJE I ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

 

 Jakie są przeciwwskazania do zabiegu makijażu permanentnego? 

 choroba nowotworowa w fazie aktualnego leczenia i minimum 6 miesięcy po zakończeniu leczenia 

 bardzo wysokie ciśnienie 

 ciąża i okres laktacji 

 alergie 

 cukrzyca 

 łuszczyca w okolicy zabiegu 

 przeziębienie, gorączka 

 miesiączka w dniu zabiegu 

 choroby psychiczne, zaburzenia emocjonalne, nerwica, stany lękowe 

 wszelkie stany zapalne skóry (silny trądzik, aktywna opryszczka, atopowe zapalenie skóry) 

 tendencja do bliznowaceń i koleoidów, świeże blizny w miejscu zabiegu 

 przyjmowanie leków rozrzedzających krew, leków sterydowych i antybiotyków 

 choroby tarczycy (proszę o wcześniejsząkonsultację) 

 dużo naczynek na powiekach w przypadku pigmentacji kresek 

Proszę nie zatajać informacji dotyczących przeciwwskazań, przyjmowanych leków itd... jeżeli chcą Panie 
aby efekt końcowy był satysfakcjonujący. 

 

 Jak przygotować się do zabiegu mikropigmentacji? 

 Proszę nie wykonywać henny i nie regulować brwi dwa tygodnie przed zabiegiem 

 Proszę nie pić kawy w dniu zabiegu, a jeśli pije Pani kilka kaw dziennie to trzy dni przed zabiegiem 
proszę postarać się wypić ich zdecydowanie mniej. W dniu zabiegu proszę nie pić kawy 

 Proszę nie opalać twarzy dwa tygodnie przed zabiegiem  

 Proszę nie spożywać alkoholu 24h przed zabiegiem 

 Wdniu zabiegu proszę nie brać leków przeciwbólowych, rozrzedzających krew, 
przeciwzakrzepowych 

 3 miesiące przed zabiegiem kresek na powiekach proszę odstawić odżywki do rzęs (powodują one 
rozszerzenie naczynek i istnieje ryzyko migracji pigmentu). 

 Przed pigmentacją powiek przedłużane rzęsy należy zdjąć 

 2 dni przed zabiegiem i 3 dni po zabiegu pigmentacji ust należy zażywaćHeviran lub Hascovirw 
celu uniknięcia powstania opryszczki 

 Kilka dni przed zabiegiem pigmentacji ust proszę nawilżać je wazeliną 

 Dzień przed zabiegiem pigmentacji ust zalecamy zrobić ich delikatny peeling 
 

 Ile czasu trwa zabieg? 

Zabieg trwa do 3godzin. Jest poprzedzony konsultacją, dobieramy wspólnie najodpowiedniejszą dla Pani 
metodę (nie wszystkie metody pigmentacji są odpowiednie dla każdej Klientki), kolor, wykonujemy rysunek 
wstępny. Po zaakceptowaniu przez Panią przystępujemy do pigmentacji. 

 

 Czy zabieg jest bolesny? 

Pigmentację przeprowadzam w znieczuleniu na bazie lidokainy, jeśli zachodzi taka potrzeba. Klientki 
mogą odczuwać delikatny dyskomfort w zależności od okolicy zabiegu. Odczuwanie bólu i odporność na 



 

niego są sprawą bardzo indywidualną, dla przykładu większośćklientek ból przy pigmentacji brwi 
porównuje do regulacji włosków. 

 

 Jak będę wyglądała tuż po zabiegu? 

Po zabiegu może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, lekkie opuchnięcie w okolicy pigmentacji. 
Objawy te szybko ustępują. Bezpośrednio po zabiegu makijaż wygląda bardzo intensywnie, jest dość 
ciemny i przerysowany. Po wygojeniu efekt końcowy będzie o połowę jaśniejszy. Pełna stabilizacja 
pigmentu w skórze następuje po ok. 4 tygodniach, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i nie oceniać 
efektu zbyt szybko.  

 

 Korekta, czyli zabieg uzupełniający - dopigmentowanie 

Po 4 - 6 tygodniach możliwe jest dopigmentowanie makijażu, które ma na celu utrwalenie i wzmocnienie 
efektu zabiegu. Maksymalny czas na bezpłatną korektę to trzy miesiące od pierwszego zabiegu. Po tym 
czasie korekta jest płatna 50% ceny zabiegu. 

 

 Korekta makijażu permanentnego z innego salonu 

Jeżeli ma jużPani makijaż permanentny proszę  poinformować o tym wcześniej. Zaproponujemy 
konsultację i stwierdzimy, czy podejmiemy się korekty. 

 

 Jak długo utrzymuje sięmakijaż? 

Trwałość pigmentu w skórze jest zawsze kwestią indywidualną i zwykle utrzymuje się od roku do trzech 
lat. Zalecam moim klientkom odświeżenie makijażu po 1-1,5 roku.  

Cena zabiegu dopełnienia do dwóch lat od zabiegu jest niższa niż aktualnie obowiązująca cena zabiegu i 
wynosi:  

 Do 1 roku od zabiegu 50% aktualnie obowiązującej ceny 
 Do 1,5 roku od zabiegu 70% aktualnie obowiązującej ceny 
 Do 2 roku od zabiegu 90% aktualnie obowiązującej ceny 

 

 Jakich pigmentów używam? 

Barwniki, na których pracuję są gwarancją jakości i bezpieczeństwa. Posiadają wymagane atesty 
bezpieczeństwa oraz certyfikaty. 

 

 Jak wygląda pielęgnacja po zabiegu? 
 

 Pielęgnacja „na sucho”. Proszę NIE myć, NIE moczyć, NIE trzeć, NIE traktować innymi 
kosmetykami niż zalecane. 

 Nie korzystać z basenu, sauny, solarium, nie opalać na słońcu do czasu złuszczenia i wygojenia 
miejsca zabiegowego.Dla utrzymania gładkości i kolorytu po wygojeniu brwi i usta chronić przed 
działaniem promieniowania UV – filtrem min. 15 SPF 

 W dniu zabiegu przemyć kilkukrotnie wacikiem zwilżonym wodą, żeby zmyć osocze, które może 
się pojawić w miejscu zabiegu. 

 W kolejnych dniach brwi i usta do czasu wyłuszczenia przemyć rano i wieczorem delikatnie 
wacikiem nawilżonym wodą.  



 

 Jeśli masz skórę suchą lub normalną to od trzeciego dnia po zabiegu rano po przemyciu wacikiem, 
posmarować patyczkiem higienicznym bardzo cienką!!! warstwą otrzymanego aloesu, 
Bephantenem  lub innym do tego celu przeznaczonym preparatem. Jeżeli masz skórę tłustą to brwi 
możesz w ogóle nie smarować, usta w przypadku uczucia dyskomfortu można posmarować raz, 
dwa razy dziennie cienką warstwą aloesu. Nie stosować wazeliny!!!  

 Usta dezynfekowaćdwa razy dziennieOctaniseptem. 

 W przypadku makijażu ust należy pić przez słomkę i jeść małe kęsy nie dotykając ust, uważać 
przy myciu zębów żeby nie zerwać strupków. Można zęby myć mniejszą szczoteczką np. dla dzieci 
lub elektryczną. 

 W przypadku znacznego opuchnięcia powiek można zażyć kapsułki homeopatyczne z arniki lub 
Aescin. Można też na powieki położyćdobrze odciśnięte torebki czarnej herbaty. 

 Kreski na powiekach myć wacikiem z wodą, niczym nie smarować. Do czasu wyłuszczenia nie 
należy malować rzęs tuszem. 

 Proszę nie robić makijażu ust i brwi do czasu ich wyłuszczenia. 
 

 Jak się zapisać? 

Proszę sprawdzić, czy nie ma Pani ważnych przeciwskazań (wymienione powyżej). 

 Zapisy i informacje pod numerem telefonu513859321 . 

W celu rezerwacji terminu, należy przelać zadatek w wysokości 200 zł na konto (maksymalnie do 5 dni od 
momentu ustalenia terminu): 

Izabela Rogiewicz 

mBank 90 1140 2004 0000 3502 7287 7637 

Tytułem: zadatek za makijaż permanentny + data zabiegu + imię i nazwisko Klientki 

 
ZAPIS NA ZABIEG OZNACZA, ŻE W PEŁNI AKCEPTUJE PANI  REGULAMIN ORAZ WSZYSTKIE 
POWYŻSZE ZASADY 

 

 

        Zapraszamy 

        PERLA ESTETICA 

        Linergistka Izabela Rogiewicz 


