Kontraindikace
- NEPŘÍJMÁM klientky s hodně mastnou a aknózní pletí (akné vulgaris).
- Jizvy mají horší vlastnost přijmat pigment (barvu), kůže už je poškozená.
- Znamínka se nesmí tetovat, proto se tato oblast vynechá, což může ovlivnit konečný
výsledek.
- Obočí se nesmí barvit 14 dní před zákrokem běžnou barvou na bázi peroxidu. Henna
minimálně 4 týdny.
- 4 týdny před zákrokem ani po zákroku se nesmí pleť opalovat na slunci ani v soláriu.
- 4 týdny před zákrokem se nesmí podstoupit chemické a ani invazivní narušení
pokožky.
- 24h před zákrokem se nesmí požít alkohol.
- Minimálně 7 dní před zákrokem se nesmí užívat léky na ředění krve a analgetika s
obsahem kyseliny acetylsalicylové (ani klasické léky proti boleti).
- ANTIBIOTIKA: zákrok je možný provést až po 14 dnech po dobrání léků.
- NEAKCEPTUJI: nachlazení, kašel, rýmu, teplotu.
- Minimálně 2h před zákrokem se nesmí požít káva ani energetické nápoje, zelený ani
černý čaj.
- V čase těhotenství a kojení se nesmí zákrok provést. Může se provést až 3 měsíce po
ukončení kojení.
- BOTOX, KYSELINA HYALURONOVÁ či jiné plasticko-chirurgické a esteticko-dermatologické zákroky: Permanentní make-up je možný provést až po 8 týdnech od zákroku.
- V případě jakýchkoli operací je zákrok možný provést po 4 týdnech od absolvování
(například i závažnější stomatologické zákroky).
- IMPLANTÁT V RTECH - Lékařské potvrzení: Výplně rtů po 8 týdnech od zákroku.
- V čase menstruace lze zákrok provést, ale je možné, že budete citlivější.
- HEMOFÍLIE, ŠPATNÉ HOJENÍ RAN, KELOIDNÍ JIZVY, EPILEPSIE - NEPŘÍJMÁM!
- Tetovaná oblast se nesmí v den zákroku líčit.
- DIABETES I. TYP příjmám s potvrzením lékaře.
- DIABETES II. TYP NEPŘÍJMÁM!
- DERMATITÍDA (psoriáza, atopický ekzém ve stabilizovaném stavu příjmu s lékařským
potvrzením, v AKUTNÍM stavu NEPŘÍJMU!
- Mykotické projevy (oči, kůže, sliznice) - NEPŘÍJMÁM!
- Imunodeficitní stav, onkologické pacienty v léčbě NEPŘÍMÁM! Vykonání zákroku je
možné nejdříve po 6 měsících a to po konzultaci s lékařem včetně jeho potvrzení.
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Kontraindikace
- Srdeční a cévní onemocnění, kardiostimulátor s lékařským potvrzením.
- TETOVÁNÍ RTŮ - Nepříjmám klientky s HERPES (oparem) nebo s prasklými koutky.
- Jestli jste měli kdykoliv v minulosti HERPES, pravděpodobně jej dostanete i po
tetování, což může ovlivnit uchycení barvy. Je nutné nechat si předepsat tablety
HERPESIN a začít je užívat 2 dny před zákrokem a poté je dobrat. Stejný postup by
byl i u korekce.
- Rty musí být v dobrém stavu. Popraskané rty nejsou žádoucí. Doporučuji si před
zákrokem udělat peeling rtů, dostatečně je balzámovat a hydratovat, dodržovat pitný
režim. NEDOPORUČUJI tento zákrok velmi citlivým klientkám! Pokud máte oblíbený
odstín rtěnky, doporučuji vzít si jí sebou v den zákroku (zkonzultujeme).
- TETOVÁNÍ LINEK (VRCHNÍCH) - Nelze provést, pokud máte prodloužené řasy.
- V případě staršího permanentního make-upu je nutná osobní konzultace.
- Věk od 18let.

Informace před zákrokem
Informace před zákrokem: Pročtěte si prosím zdravotní kontraindikace dříve, než si
zarezervujete termín. Pokud jste si termín již rezervovala a Váš zdravotní stav se
nebude slučovat s provedením zákroku, neprodleně mě informujte. V případě zatajení
zdravotních rizik si klientka zodpovídá za následky.

Jak zákrok probíhá
Konzultace s klientkou, pokud klientka v minulosti podstoupila permanentní make-up v
danné tetované oblasti, je nutná osobní konzultace před samotným termínem. Ne vždy
lze starý permanentní make-up opravit.
Další krok je posouzení pleti a zvolení vhodné techniky provedení zákroku. Tetovaná
oblast se vydezinfikuje, zkontroluje, důsledně se vyměří tvar, ten se zkonzultuje a
odsouhlasí. Stejně se postupuje i s výběrem barvy (pigmentu).
Čerstvý permanentní make-up je výrazný, tetovaná oblast může být podrážděná, zarudlá, opuchlá. Je nutné se řídit pokyny, aby se vyloučila infekce. Na tetované místo v
žádném případě nesmíte dávat žádné kosmetické produkty, jen ty, které případně ode
mně dostanete. Jen správným dodržením zásad dosáhneme požadovaného výsledku
pigmentace zároveň budete informovaná o následné péči tetované oblasti.
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