
Zalecenia pozabiegowe 

 

Na trwałość makijażu permanentnego wpływ ma rodzaju stan zdrowia klientki, w tym rodzaj skóry, styl życia oraz stosowanie się 

do zaleceń linergistki (zaburzenia hormonalne, choroby tarczycy, choroby reumatoidalne, zażywanie leków, opalanie miejsca 

zabiegowego, korzystanie regularne z sauny, basenu, uprawianie intensywne sportu). W celu utrzymania makijażu jak najdłużej 

należy zabezpieczać pigmentowaną okolicę kremami z filtrem przeciwsłonecznym. Makijaż permanentny utrzymuje się przy 

prawidłowej pielęgnacji od roku do kilku lat. 

Wraz z upływem czasu zaczyna  się rozjaśniać i blednąć, w zależności od rodzaju i typu skóry odbywa się to u każdej klientki 

indywidualnie więc podanie dokładnego czasu trwania makijażu nie jest możliwe.  

W pierwszych dniach po zabiegu rezultat zabarwienia będzie się wydawał znacznie ciemniejszy. 

Pigment rozwija się w skórze, przez co nie ma żadnej gwarancji na określenie jego rzeczywistego i ostatecznego koloru. 

Zależnie od typu skóry konieczne będą czynności uzupełniające (dopigmentowania). Pierwsza korekta jest wliczona w cenę i 

powinna być przeprowadzona po upływie minimum 35 dni, nie później niż po upływie 3 miesięcy (chyba, że ustalono inaczej). 

Koszty ewentualnych kolejnych korekt będą obliczane odrębnie na podstawie nakładu pracy. 
 

 

Pielęgnacja pozabiegowa: 

Nabłonek popigmentacyjny schodzi ok.7 dni. 

Podczas procesu gojenia absolutnie nie wykonywać makijażu w pigmentowanej strefie! 

Przez pierwsze 2-3 dni pigmentowaną okolicę utrzymywać jak najbardziej suchą.  

Zaleca się  smarowanie okolicy pozabiegowej preparatem typowym po makijażu permanentnym, zaleconym przez linergistkę 

(stosować w/w preparatem 2 razy dziennie, cienką warstwą za pomocą jednorazowych bagietek). Nie stosować innych 

preparatów.  

Pigmentowanej strefy nie wolno: drapać, trzeć, skubać, usuwać na siłę strupka oraz stosować żadnych peelingów! 

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 20 dni oraz odbywania 

kąpieli w basenie i wizyt w saunie przez ok 12 dni. Aż do zakończenia procesu regeneracji (28 dni) stosować najwyższą 

protekcję przeciwsłoneczną (faktor 50+). Po wykonaniu makijażu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, aspiryny (kwas 

acetylosalicylowy) oraz napojów zawierających kofeinę (kawa, cola) (24h) 

 

 


