SVARBI INFORMACIJA PRIEŠ ILGALAIKIO MAKIAŽO PROCEDŪRĄ
JEI TURITE ŠIAS KONTRAINDIKACIJAS AR ALERGIJAS, ATLIKTI MIKROPIGMENTACIJOS PROCEDŪRAS
NEREKOMENDUOJAMA
KONTRAINDIKACIJOS:

Hemofilija;

Juostinė pūslelinė veido srityje;

Randai stabilizacijos stadijoje;

Chemoterapija;

Lazerinė terapija (epiliacija);

Rūgštinis pilingas;

Vilkligė;

Paprastosios pūslelinės sukeltas akių uždegimas;

Ichtiozė;

Ehlers – Danlos sindromas EDS;

Glaukoma;

Piktybiniai odos susirgimai;

Keloidai;

Vyninės dėmės;

Akių komplikacijos sergant diabetu;

ŽIV (AIDS);

Hepatitas;

Žvynelinė;

Lūpų vėžys.

LAIKINOS KONTRAINDIKACIJOS:
 Nėštumas;
 Paprastoji pūslelinė;
 „Roaccutane“;
 Kortikosteroidai;
 Dermatitas;
 Miežis;
 Blefaritas.

ALERGIJOS:
 Alergija nikeliui;
 Alergija lateksui;
 Alergija pigmentui.

Atlikus mikropigmentaciją veido bruožai įgauna simetrines formas, gražią spalvą. Tačiau tai tik 50 proc. rezultato, kita labai
svarbi sėkmingos procedūros dalis tai – gijimo procesas ir jo priežiūra. Gijimo procesas priklausomai nuo odos regeneracijos
aktyvumo trunka nuo 7 iki 10 dienų. Šias dienas galima skirstyti į keletą etapų: pirmąsias keletą dienų mikropigmentacija atrodo
labai ryškiai, maždaug po 5-7 dienų susiformuoja „šašiukas”, kuris dar po kelių dienų pradeda luptis. Gijimo proceso metu
„šašiuko“ negalima krapštyti, negalima skatinti gijimo proceso įvairiais kremais. Kad jaustumėtės komfortiškiau, „šašiuką“ galima
švelniai minkštinti naudojant paprastą vazeliną. Rekomendacijų laikymasis tai puikaus rezultato garantija.
ATSARGUMO PRIEMONĖS PRIEŠ ILGALAIKIO MAKIAŽO PROCEDŪRĄ:
 prieš savaitę nutraukti saulės vonias;
 jei daromas permanentinis lūpų makiažas, rekomenduoja pradėti pūslelinės profilaktiką: gerti (Acyclovir, Zovirax ar kt.) po 1
tabletę 4 kartus per dieną ir naudoti tepalą lūpų linijai. Dėl vartojimo būtina pasitarti su savo gydytoju.
 prieš 3 dienas nustoti naudoti kosmetiką;
 prieš 24 val. nenaudoti alkoholio, kavos, kokakolos, kofeino, kraują skystinančių priemonių (aspirino), kraujagysles
plečiančių vaistų, sunkaus maisto, aštrių prieskonių;
 mikropigmentacija neatliekama ant pažeistos odos vietos;
 2 savaites prieš procedūrą ir mėnesį po jos nenaudoti tepalų bei kremų, kurių sudėtyje yra retinolio A, glikolio ar kitokių
rūgščių;
 likus savaitei iki procedūros ir mėnesį po jos nedažyti chemiškai antakių, nedaryti antakių depiliacijos;
 likus mėnesiui iki ilgalaikio makiažo procedūros nerekomenduojama atlikti veido plaukų šalinimo lazeriu, elektrolizės
procedūrų, cheminių veido šveitimų, veido biorevitalizacijos. Visas kosmetines gražinimo procedūras, haliurono rugščių
injekcijas patartina atlikti tik praėjus mėnesiui po ilgalaikio makiažo procedūrų;
 atliekant akių kontūro mikropigmentaciją, negalima būti su lęšiais, akys turi būti sveikos. Nepamirškite pasiimti lęšių dėklo ir
akinių. Lęšius galima pradėti naudoti tik, kai pažeista oda visiškai sugis.
ATSARGUMO PRIEMONĖS PO ILGALAIKIO MAKIAŽO PROCEDŪROS:
 pirmas 7 dienas procedūros vietas valyti tik servetėle sudrėkinta fiziologiniu skiediniu arba silpna arbata (tik netrinti);
 pirmas 7 dienas nenaudoti kosmetikos, nedaryti makiažo procedūros vietoje;
 nesilankyti pirtyje, saunoje, baseine ar soliariume;
Iškilus klausimams, skambinti:
 vengti tiesioginių saulės spindulių;
8 647 11988
 lūpoms tęsti herpes profilaktiką;
Mikropigmentacijos Meistrė
 jei meistras rekomenduoja, procedūros vietą tepti specialia priemone.

Inga Valasevičienė

