
WAŻNE INFORMACJE  

O MIKROPIGMENTACJI 
Zasady i przebieg zabiegu 

 !Makijaż permanentny do nie tatuaż lecz pigmentacja w naskórku 
 
 !Każdy etap zabiegu będzie przedtem uzgadniany, kształt przed zabiegiem  
będzie narysowany i przedstawiony w lustrze.  

 !Prawidłowo wykonany makijaż utrzymuje się od roku do ok 2 lat  
 
 !Zabieg składa się z dwóch spotkań – zabiegu głównego i 1 dopełnienia , które 
należy wykonać w czasie 4-8 tyg od pierwszego zabiegu  
 
 !Skrupulatna pielęgnacja oraz odpowiednio dobrane preparaty pielęgnujące i 
ochronne mają istotny wpływ na zachowanie trwałości pigmentu i proces 
regeneracji.  
 
 !Każdy kolejny zabieg po zabiegu dopełnienia, wynikający np. z potrzeby 
dosycenia koloru, zmiany intensywności koloru, nierówności pigmentacyjnych 
wynikających ze struktury skóry, odbarwień indywidualnych, opryszczki, przy 
złej pielęgnacji czyli nie zastosowaniu się do zaleceń , czy „opornej” skórze jest 
dodatkowo płatny. Koszty tych czynności będą obliczane odrębnie w zależności od 
nakładu pracy 
 
 !Makijaż permanentny nie jest to zabieg „na zawsze” lecz tak jak np. botoks, 
kwas hialuronowy, farbowanie włosów – zabieg czasowy, który retuszuje 
niedoskonałości i podkreśla atuty na dłuższy czas  
 
 !Intensywność i kolor makijażu permanentnego oraz długość jego trwania w 
naskórku u każdej osoby jest inna, zależy od wieku i kondycji skóry, jej grubości, 
nawilżenia, kontaktu z promieniami UV, stosowania hormonów,  

 



antybiotyków, ziół, pilingów, zaburzeń metabolizmu, zawartości barwnika w 
skórze (melaniny), hemoglobiny, karotenów, unaczynienia skóry, wahań hormonów 
tarczycy itp. Ponadto każda skóra jest pewnego rodzaju indywidualnym filtrem, 
który ma swoja niepowtarzalna barwę  

 !Makijaż permanentny z czasem ulega bio i foto – odbarwieniom i jest to 
naturalna forma jego zanikania w procesach zewnętrznych (złuszczenie) i 
wewnętrznych (metabolizm, fagocytoza)  
 
 !Makijaż najczęściej może się odbarwiać w następujące odcienie: brązy w 
czerwień i rudość, kolory chłodne w niebieskie i lekko fioletowe odcienie, grafity 
w róże. Jest to biochemiczna reakcja związana z usuwaniem z organizmu 
określonych baz koloru w pierwszej kolejności  
 
 !Aby utrzymać ładny wygląd i kondycje makijażu permanentnego warto umawiać 
się na zabiegi korygujące co 1,5 roku w celu redukcji odbarwień, nasycenia koloru 
i delikatnej zmiany kształtu, który zmienia się ze względu na grawitacyjne zmiany 
rysów twarzy. Zabieg ten jest płatny 40% lub 70% w zależności od stanu jaki w 
danym czasie jest obszar pigmentowany  

 !Jeśli klientka ma umówioną wizytę dopigmentownia przysługujący w czasie 4-8 
tyg i na tę wizyt nie przyjdzie/ odwoła to uważa się ją za odbytą i kolejna korekta 
jest już płatna- dokładną cenę usługi w tej sytuacji ustala linergistka podczas 
wizyty.  
 
 !Jeżeli klientka jest zza granicy i nie może odbyć dopigmentowania w ciągu 4-8 
tyg od pierwszego zabiegu, to istnieje możliwość wydłużenia umownego okresu do 
3 miesięcy po pierwszej pigmentacji, należy jednak zgłosić fakt ten linergistce, 
która zanotuje informacje w karcie i tylko na tej podstawie okres wydłuża się.. 
Jeśli klientka nie zgłosi się w okresie 3 miesięcy od dnia pierwszej wizyty na 
dopigmentownie makijażu, po tym czasie korekta jest płatna. Cenę ustala 
linergistka podczas wizyty.  
 
 !Jeśli klientka , która wykonywała makijaż permanentny w naszym Studio po 
zabiegu dowiaduje się że jest w ciąży i odkłada dopigmentowanie makijażu po 
okresie porodu i połogu i karmienia piersią i chce dokonać korekty, wówczas cena 
zabiegu to 70% aktualnej ceny zabiegu.  
 
 !Korekty makijażu po innych salonach są zawsze wyceniane indywidualnie i 



zwykle traktowane jako usługa wykonywana od początku+ koszt usuwania makijażu 
permanentnego wyceniany jest indywidualnie 
 
 !Makijaż bezpośrednio po zabiegu jest intensywny i może wystąpić: lekki 
chwilowy obrzęk, rumień – ryzyko wystąpienia częste  
zakażenie wirusowe, bakteryjne – ryzyko wystąpienia rzadkie  
bliznowce, migracja pigmentu – ryzyko wystąpienia bardzo rzadkie  
 
 !Makijaż uzyskuje swa końcową barwę ok. miesiąc po zabiegu dopełnienia i do 
tego czasu może ulegać różnym przemianom  
 
Na 24 godziny przed i po wykonaniu makijażu obowiązuje zakaz spożywania 
alkoholu, aspiryny (kwas acetylosalicylowy) oraz napojów zawierających  
kofeinę (kawa , coca cola).-rozrzedza krew.  

 
Zasady pielęgnacji przed i po zabiegowej  

 
Jeżeli chcesz wykonać makijaż permanentny musisz wiedzieć jak się do tego 
przygotować..  
 
Pamiętaj!  
 
- W dniu zabiegu powinnaś być zdrowa (chodzi tu też o Twoją odporność). 
Gorączka, opryszczka wykluczają zabieg. Jeżeli przyjmujesz jakiekolwiek leki, 
przed zabiegiem powinnaś powiadomić o tym linergistkę.  
 
- Podczas miesiączki, możemy wykonać mikropigmentację, musisz tylko wiedzieć, 
że będziesz wtedy bardziej wrażliwa.  
 
- Miesiąc przed zabiegiem nie pij swoich ulubionych ziółek, ponieważ wchłanianie 
pigmentu będzie trudniejsze.  

- Jeżeli zdecydowałaś się na makijaż permenentny brwi, w ostanim miesiącu przed 
zabiegiem nie wykonuj henny, ani ich nie reguluj, po prostu je zapuść  

- Przy kreseczkach musisz odstawić odżywki do rzęs- minimum miesiąc przed 
zabiegiem, gdyż może dojść do migracji pigmentu (przemieszczanie się).  



-Pamiętaj na zabiegu przyjdź bez soczewek i .......oczywiscie bez sztucznych rzęs  

- Jeżeli chodzi o usta , występuje i często opryszczka, warto zaopatrzyć się w leki 
przeciwwirusowe.  

- Pamiętaj na zabieg przyjdź wypoczęta , nie po "imprezie lekko zakrapianej", gdyż 
alkohol rozrzedza krew, co bardzo utrudnia zabieg i nie przyjmuje się pigment.  

- Co do bólu podczas zabiegu... Jest to indywidualna kwestia. Każdy odczuwa go 
inaczej.Niektóre Klientki rzeczywiście dość mocno odczuwają przebieg zabiegu, 
zaś inne zasypiają. Wszystko zależy od wrażliwości.  

- Na zabieg makijażu zarezerwuj sobie ok1,5-2h.Zabieg poprzedzony jest 
konsultacją, wywaidem dotyczącym stanem zdrowia i ewentualnych 
przeciwwskazań. Wykonujemy wstępny rozrysunek i dopiero po Twoim 
zaakceptowaniu kształtu i koloru , przechodzę do pigmentacji. 
-na zabieg klientka przychodzi bez makijażu – by nie zaczynać zabiegi od 
podrażnienie oczu demakijażem.  

Po zabiegu 

 Możliwe naturalne reakcje organizmu tj. swędzenie w okresie gojenia, pojawienie 
się strupów i złuszczania naskórka w miejscu zabiegu, makijaż w pierwszych 
dniach po zabiegu będzie znacznie ciemniejszy.  

W 5 – 14 dni po zabiegu zabarwienie makijażu błędne, nawet do 50% barwy 
wyjściowej, dlatego nie należy się niepokoić tym, że bezpośrednio po zabiegu barwa 
jest dość intensywna, nawet po wykonaniu makijażu bardzo delikatnego. 

 Ostateczny efekt jest widoczny po 28 dniach, dlatego makijaż korygujący 
wykonuje się 4-6 tyg. od pierwszego zabiegu (bezpłatnie.)  

Przez 10-14 dni po zabiegu: 
- nie malujemy, nie kamuflujemy miejsca i okolicy poddanej zabiegowi – istnieje 
zagrożenie zmian pigmentacyjnych (zmiany koloru wykonanego makijażu trwałego) 
-skórę myjemy wodą lub szarym mydłem 



-pielęgnujemy miejsce zabiegu preparatami zalecanymi przez linergistkę– 
nakładając cienką warstwę (WAŻNE: cienką), przez pierwsze 2-4 dni preparat 
aplikować patyczkiem kosmetycznym do uszu (nie palcem !!!) 
-nie wolno stosować żadnych preparatów z alkoholem lub z kwasami w 
pigmentowanej strefie. 
- przez 2 tygodnie po zabiegu nie należy korzystać z sauny i basenu -przez 6 
tygodni nie należy eksponować twarzy na słońcu i w solarium, stosujemy filtry 
- nie należy: moczyć, drapać, trzeć, skubać, usuwać na siłę łuszczącego się 

naskórka. Nie stosować żadnych peelingów. Podczas przebywania na słońcu 
należy nakładać kremy z filtrem.  

USTA – BARDZO WAŻNE!! Przeciwko wystąpieniu opryszczki należy przyjmować 
preparaty przeciwwirusowe polecone (zapisane) przez lekarza (np. Heviran ) 
przed zabiegiem 2dni i tak samo po zabiegu 5 dni. Istotne jest, by przed 
zabiegiem zadbać o nawilżenie i wygładzenie powierzchni ust (spierzchnięte, 
popękane usta słabiej przyjmują pigment).  

-Zaleca się stosowanie maści ochronnej z Wit. A przez tydzień przed zabiegiem + 
dzień przed zabiegiem wykonanie peelingu ust (kosmetykiem przeznaczonym do 
peelingu twarzy). - Po 3 godzinach od zabiegu- preparat zalecany przez 
linergistkę nakładamy czystym patyczkiem higienicznym , nie palcem.  

- W pierwszym dniu po zabiegu zaleca się przyjmowanie płynów przez słomkę oraz 
unikamy tradycyjnych produktów do makijażu ust (pomadki, błyszczki) ,ponieważ 
mogą być zainfekowane wirusem opryszczki. 

-  
Nie spożywać ostro przyprawionych potraw, owoców morza.. 

NIE SCHŁADZAĆ UST ZIMNYMI OKŁADAMI. 

–Po zabiegu usta mogą opuchnąć, być nieco wysuszone, spierzchnięte i miejscami 
obolałe. Smarujemy usta kremem zaleconym przez linergistkę, wspomagamy przy 
tym okres rekonwalescencji i chronimy skórę przed bakteriami.  

BRWI – najlepiej niedepilowane od około 1 miesiąca, daje to możliwość doboru 
kształtu do naturalnej linii włosków brwi. 
 
- Pierwszego oraz drugiego dnia przemyć czystym wacikiem nasączonym wodą lub 



z dodatkiem szarego mydła ekologicznego, by nie doprowadzić do utworzenia się 
zlepionego strupka  

- Smarować preparatem do pielęgnacji domowej zaleconymi przez linergistę 
dopiero od 5-tego dnia po zabiegu, 1 raz dziennie. Preparat nakładamy czystym 
patyczkiem higienicznym, bardzo małą ilość tak aby skóra mogła oddychać od 
czasu do czasu , gdy zejdą strupki.  

-Po zabiegu odczuwamy efekt lekkiego ściągania skóry, a podczas gojenia skóra 
mocno swędzi.- nie drapiemy  

KRESKI – w przypadku wrażliwych i skłonnych do opuchnięć powiek warto przed 
zabiegiem wziąć (pod język) kapsułki homeopatyczne z Arniki lub Aescin (tabletki 
ziołowe z wyciągiem z nasion kasztanowca). 
 
- Pierwszego oraz drugiego dnia po zabiegu stosować zimne okłady żelowe  

- Nie stosować na na pigmentowana powierzchnię, żadnych kosmetyków, kremów, 
naparów z ziół, świetlika, herbaty itd., ze względu na możliwą infekcję brzegów 
powiek oraz ryzyko niewystarczającego przyjęcia się barwnika 

- Miejsca pigmentowane goimy na sucho  

- Nie malować rzęs ani powiek przez minimum 10-14 dni od zabiegu. Demakijaż 
może spowodować, że oderwiemy strupek, co może doprowadzić do ubytku w 
kresce. 

- Nie zakładać szkieł kontaktowych przez ok 4-5 dni.  

- Oczy po zabiegu są obolałe, pieką, górna powieka dość puchnie.  

Po zagojeniu:  

Przez pierwsze 2-3 dni pigmentowaną okolicę utrzymywać jak najbardziej suchą.  
Nie dopuszczać do wysuszenia oraz mocnego opalania pigmentowanej skóry.W  
celu utrzymania makijażu jak najdłużej należy zabezpieczać pigmentowaną okolicę 
kremami z filtrem przeciwsłonecznym 
Unikać agresywnych peelingów (mechanicznych i chemicznych) w miejscu makijażu 
trwałego. 



Miejsca poddane zabiegowi traktować ze szczególną ostrożnością  
Zachować wysoka higienę dłoni, istnieje bowiem duże ryzyko wtórnego zakażenia 
Nie poddawać się zabiegom mezoterapii i ostrzyknięciom toksyna botulinową w 
2-3 tyg po zabiegu 
Zabieg przebiega w dwóch etapach: drugi zabieg tzw dopigmentowanie wykonany 
będzie po 4-6 tyg od pierwszego zabiegu.  

Uwaga !!! 
W przypadku nieprzestrzegania zasad pielęgnacji mogą wystąpić odbarwienia, 
nierówności w makijażu lub blizny!Przestrzegając instrukcji, utrzymacie swój 
makijaż przez wiele lat w idealnej kondycji. 
UWAGA!!! 
Utrzymywanie się rekcji zapalnych przez dłuższy czas okres dłuższy niż 
tydzień lub wystąpienie jakichkolwiek reakcji niepożądanych należy 
niezwłocznie zgłosić i w razie konieczności skonsultować z lekarzem.  

Przeciwwskazania  

- ciąża oraz okres karmienia piersią (nie należy narażać klientkę na infekcje 
podczas ciąży i karmienia ) 
- hormony - gorsza stabilizacja pigmentu, może sież nie przyjąć 
- niestabilna cukrzyca 
-łuszczyca - może wywołać rzut łuszczycowy, nie równo siepigmentuje 
- czynne zmiany skórne- bakteryjne, grzybicze, wirusowe 
- bielactwo-podrażnienie skóry może wywołać nowe ogniska  
- hemofilia (choroby krwi)  
- choroby o nie znanej etiologii  
- anomalie skórne w strefie pigmentowanej (znamiona i plamy) 
- atopowe zapalenie skóry 
- łojotokowe zapalenie skóry - przyjmowanie silnych leków - antybiotyki 
- leki silnie rozrzedzające krew, 
- retinoidy, sterydy - może nas zaskoczyæ efekt kolorystyczny, makijaż może 
nadmiernie się wyłuszczyć 
-usta ostrzyknięte wypełniaczem- miesiąc po zabiegu można już wykonać, -aparat 
na zęby 
- czynna opryszczka- nie wykonujemy zabiegu na żadnej partii ponieważ 
opryszczka może się roznieść po całej twarzy 



- choroby gałki ocznej ; jaskra , odklejenie się siatkówki , nawracający jeęczmień, 
chroniczne zapalenie spojówek-(po zabiegu mogą nasilić się) 
- zabiegi operacyjne oczu (najmniej 2-3 miesiące po)  
- choroby nowotworowe - w trakcie chemioterapii , radioterapii 
- zażywanie alkoholu lub narkotyków  
- alergie zwłaszcza na barwniki, farby do włosoów, znieczulenia - skłonność do 
powstawania keloidoów i kolagenzy 
- świeże blizny 
- stosowanie Roacutane lub innych pochodnych retinolu( Izotrietinoidy) 
- choroby zakaźne ( żółtaczka, aids)  
- uczulenia na kosmetyki kolorowe- czarny pigment, tusze 
- zaawansowane choroby tarczycy, hashimoto- wpływa na proces gojenia , może 
sieę nie trzymać 
- zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, 
- silne złuszczanie ( co najmniej 2 miesiace po) - choroby psychiczne - epilepsja, 
padaczka 
- podwyższona temepratura 
- przedłużone rzęsy  

Proces gojenia brwi 

 �  


