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Péče o permanentní make-up obočí

První den
První den je nejdůležitějším dnem v celé péči po ošetření. Je nutné, co nejčastěji obočí 
otírat navlhčeným čistým tampónkem a to balenou či převařenou vodou bez bublin. 
Otíráme tak lymfocyty, které se nám ranky snaží uzavřít strupem. Čím menší strup se 
utvoří, tím se zvyšuje šance na správné uchycení pigmentu. Na noc obočí promažeme 
přípravkem, k tomu určeným.

Od druhého dne
Ráno po probuzení obočí ještě jednou otřeme navlhčeným tampónkem , dále obočí již 
neotíráme, udržujeme celkově v suchu, 5-6x denně promazávejte přípravkem, který 
Vám doporučila Vaše stylistka. Nikdy nepoužívejte jiné přípravky - jejich chemické 
složení může ovlivnit výslednou barevnost a celkové vyhojení obočí. Pokud je obočí 
příliš mastné vlivem nanášení přípravku, lehce ho otřeme navlhčeným (vodou) 
tampónkem a znovu namažeme.

NANÁŠÍME VŽDY VELMI JEMNOU VRSTVU, obočí nesmí být příliš mastné.
U mastnější pokožky či v letních měsících je doporučeno spíše suché hojení bez 
promazávání (neplatí pro microblading).

Další dny
Obočí nepromazávat ani neotírat. Začnou se tvořit stroupky. Stroupky necháme přiro-
zeně odpadnout, v žádném případě STROUPKY NESTRHÁVÁME A NEODLUPUJEME. 
Pokud stroupky budete odlupovat, povede to k neuchycení pigmentu. Nesmí se na ně 
dostat ani voda a vlhkost.

Proces hojení
To, že jsou vyloupnuté stroupky, neznamená, že tkáň je plně zahojená. Hojící proces 
trvá 5-6 neděl. Pouze po tomto období je možný další zásah do obočí. Korekce se 
provádí nejdříve v rozmezí 6. až 8. týdne od první aplikace.
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Během hojení se vyhněte
- opalování (přímému slunci i soláriu), po 14 dnech můžete na obočí aplikovat
-.ochranný krém s SPF nejméně 50
- bazénům, saunám, solným jeskyním - zvyšujete tak riziko infekce
- mrazům
- make upu a kosmetickým přípravkům na místo ošetření

50% výsledku se odvijí od správné péče po, prosím řiďte se pokyny!

Intenzivní opalování má negativní vliv na celkovou trvanlivost a kvalitu PMU, proto je 
dobré při opalování používat na pigmentovaná místa přípravky s vysokým UV faktorem 
(SPF 50).

Dále se také nedoporučují chemické peelingy.

KOREKCE JE NUTNOU SOUČÁSTÍ PROCEDURY, JELIKOŽ NENÍ MOŽNÉ ODHADNOUT, 
JAK PIGMENT TĚLO PŘIJME! KOREKCE BY MĚLA PROBĚHNOUT NEJPOZDĚJI DO
8 TÝDNŮ OD PRVNÍHO OŠETŘENÍ A JE ZPOPLATNĚNA. 
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