
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

   Proszę  o dokładne zapoznanie się z  regulaminem i  o  przemyślaną decyzję  (przed
umówieniem  się  na  dokładny  termin),  ponieważ  odwołanie  umówionej  wizyty  w
ostatniej chwili lub nie przychodzenie na nią, powoduje blokadę terminu, z którego inny
klient z chęcią by skorzystał. Jest to mój cenny czas, który poświęcam dla Was. Szanuję
swoich klientów i tego samego oczekuję od Was.

1. Zanim o cokolwiek zapytasz w wiadomości upewnij się, czy odpowiedź nie 
znajduje się w regulaminie lub w najczęściej zadawanych pytaniach.

2. Dokonanie zapisu na zabieg oznacza pełną akceptację regulaminu oraz 
wymienione poniżej zasady.

3. Rezerwując termin warto jest się upewnić, że nie ma żadnych przeciwwskazań 
do wykonania zabiegu.

4. Konsultacja dotycząca wykonania zabiegu makijażu permanentnego jest zawsze
bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zabiegu umów się 
telefonicznie na bezpłatna konsultację.

5. W celu umówienia wizyty proszę o kontakt telefoniczny pod numerem recepcji: 
32 417 32 06 lub 660 237 880.

6. Klientki, które miały kiedykolwiek wykonywany makijaż permanentny na danym
obszarze (nawet mało widoczny) są zobowiązane przy zapisie powiadomić o tym 
fakcie recepcję, ponieważ zdarza się, że zabieg makijażu permanentnego powinien 
zostać poprzedzony usuwaniem śladów po starym makijażu.

7. W przypadku chęci poprawienia makijażu permanentnego wykonanego przez 
inną linergistkę, taki zabieg traktowany jest i wyceniany jako zabieg pełny (koszt 
100 % ceny zabiegu).

8. Materiały używane do zabiegu są jednorazowe i otwierane w obecności klienta.

9. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu makijażu permanentnego:

 infekcje wirusowe i bakteryjne. Jeśli masz katar, grypę lub inną chorobę, 
aktywną opryszczkę- wylecz się i zaplanuj wizytę w innym terminie. Aby 
wykonać makijaż permanentny powinnaś być poprostu zdrowa.

 Ciąża oraz laktacja

 nowotwór nieleczony, natomiast po chemioterapii można wykonać 
zabieg za zgodą lekarza po okresie 6 miesięcy. Zabiegu nie można 
wykonać przy niskim poziomie leukocytów. Trzeba jednak pamiętać, że u 
chorych na nowotwory, w wyniku chemioterapii jest większa podatność 
na infekcje, gorsze gojenie ran i możliwość słabszego przyjęcia się 
barwnika w skórze

 leki rozrzedzające krew

 leki sterydowe i antybiotyki, należy odczekać 2 tyg po zakończonej 
kuracji



 plastyka powiek lub lifting chirurgiczny twarzy, należy odczekać od 6 do 
12 mc w zależności od opini lekarza prowadzącego

 nieleczona cukrzyca

 nieleczone wysokie ciśnienie

 hemofilia

 choroby rogówki i siatkówki oka, jaskra

 reumatoidalne zapalenie stawów

 łojotokowe zapalenie skóry

 przyjmowanie leków przeciwtrądzikowych m.in. pochodne wit A

 zaplanowane wakacje w pełnym słońcu niedługo po zabiegu

 odżywka na porost rzęs i brwi, należy odstawić miesiąc przed zabiegiem

 przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych
10.  Przygotowanie się do zabiegu:

 Co najmniej 24h przed zabiegiem nie powinno spożywać się alkoholu ani 
środków przeciwbólowych – zabiegi wykonywane są przy pomocy 
specjalistycznych znieczuleń.

 W przypadku makijażu permanentnego ust u osób ze skłonnościami do 
opryszczki zaleca się 3 dni przed zabiegiem oraz 3 dni po zabiegu 
zażywanie kuracji Heviran 800 mg zgodnie z zaleceniami lekarza.

11.  Przed zabiegiem makijażu permanentnego: 

 Prosimy o punktualne przybycie na zabieg. Ponad 15 minutowe 
spóźnienie uniemożliwia wykonanie zabiegu.

 Czas wykonania zabiegu jest orientacyjny. Warto zorganizować sobie pół
godziny więcej na wizytę.

 W cenę makijażu permanentnego wliczone są 2 spotkania – pigmentacja 
podstawowa + tzw. dopigmentowanie.

 Dopigmentowanie wykonywane jest co najmniej 4 tygodnie, a 
maksymalnie 2 miesiące po zabiegu podstawowym.

 Każde kolejne dodatkowe dopigmentowanie jest płatne 50% wartości 
nowego zabiegu.

 Termin dopigmentowania umawiany jest po wykonaniu pierwszego 
zabiegu.

12. Zasady korzystania z voucherów:

 Istnieje możliwość zakupu Vouchera o dowolnej wartości na wykonanie 
makijażu permanentnego dla wybranej osoby. Voucher ważny jest rok. 
Osoba obdarowana voucherem na zabieg musi umówić się osobiście lub 
telefonicznie.

 W przypadku braku możliwości wykorzystania vouchera istnieje 
możliwość przepisanie go na inną osobę po wcześniejszej konsultacji z 
Anną Gładkowską.

http://m.in/
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