www.beautydesire.salon, info@beautydesire.salon

SALÓN BEAUTY DESIRE - MARGARETA KATONA
Prevádzka SK: Biskupa Kondého 6402/3, Dunajská Streda 92901

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
PREČÍTAJTE SI TIETO DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE EŠTE PRED TÝM, AKO SI ZAREZERVUJETE TERMÍN!
PRED ZÁKROKOM
1)
2)
3)
4)
5)

Nie pre každého je permanentný makeup vhodný.
V prípade, že ste už niekedy absolvovali permanentný makeup, vopred nás treba informovať, lebo pri rekonštrukcii staršieho permanentného makeupu nezaručujeme, že pigmenty
budú mať požadovaný výsledok.
Ak je pleť zjazvená pôsobením častého, alebo neodborného permanentného makeupu, je takáto pleť nevhodná na permanentný makeup.
Microblading je najvhodnejší pre čistú a netetovanú pleť.
Vek nad 18 rokov, mladšie klientky prijímame len po písomnom súhlase zákonného zástupcu.

AKO TO PREBIEHA
1)
2)

3)
4)
5)

6)

Konzultácia je súčasťou zákroku. Konzultácia je možná aj mimo procedúry, avšak tá už bude spoplatnená podľa aktuálneho cenníku.
Pri konzultácii vyplníme zdravotný dotazník spolu s čestným prehlásením o tom, že ste súhlasila s tvarom a farbou pigmentov na Vami vybranej oblasti, na ktorej sa má vykonávať
procedúra. Taktiež si potvrdíme Vašim podpisom, že ste nezatajila žiadne závažné choroby, vírusy apod., pri ktorých nie je doporučené vybranú procedúru vykonávať, ako aj to,
že ste bola dôsledne oboznámená zo všetkými možnými rizikami permanentného makeupu. Zároveň budete oboznámená aj s následnou starostlivosťou vášho nového obočia,
očných liniek či pier.
Pred zákrokom sa očistí pleť, skontroluje sa typ a štruktúra pleti (prípadné materské znamienka, bradavičky, atď., ktoré treba vynechať, ak by zapadali do požadovaného tvaru
obočia).
Následne sa predkreslí požadovaný tvar obočia, očných liniek či pier a otestujeme (nakreslením a jemným rozmazaním) vybraný pigment na vašej pleti. A až po Vašom odsúhlasení
bude zákrok vykonaný.
Zároveň Vás oboznámim nielen o samotnom procese zákroku, ale získate dôležité informácie aj z oblasti dermatológie a pigmentológie, aby ste lepšie pochopila, čo sa bude
diať nie len počas vykonávania zákroku – pigmentácie, ale aj počas doby hojenia Vášho nového obočia, očných liniek či pier, a prečo je dôležité prísne dodržať postupy následnej
starostlivosti.
V prípade, že počas konzultácie už pred zákrokom by ste váhala nad vykonaním procedúry, tak Vám procedúra nebude vykonaná. Riadime sa podľa rezervačných a storno
podmienok, s ktorými ste vyslovila súhlas samotnou rezerváciou termínu.

NA ČO SI DAŤ POZOR!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Veľmi mastná pleť s akné a pórovitá je nevhodná!
Obočie sa nesmie farbiť 14 dní pred zákrokom – Čerstvo napustené obočie = Neprijímam!
7 dní pred zákrokom sa nesmie opaľovať pleť – Čerstvo opálená pleť = Neprijímam!
7 dní pred zákrokom sa nesmú vykonať žiadne chemické ošetrenia pleti. Viditeľné príznaky = Neprijímam!
24 hodín pred zákrokom sa nesmie požiť alkohol!
12 hodín pred zákrokom sa nesmie požiť káva ani energetické nápoje!
Počas tehotenstva a dojčenia sa nesmie vykonávať PMU = Neprijímam!
Po aplikácii Botoxu či iných plasticko – chirurgických zákrokoch do čela a v okolí očí je možné vykonať procedúru až po 8 týždňov. Prípadne po konzultácii s lekárom a lekárskym
potvrdením!
Trvalý implantát v perách = Neprijímam!
Výplne pier s kyselinou Hyaluronovou, alebo silikónovým olejom = Prijímam najskôr po 8 týždňoch!
Pri menštruácii je možné vykonať procedúru, ale je možné, že budete reagovať s väčšou citlivosťou!
V prípade ochorenia, alebo ak máte evidentný zlý zdravotný fyzický, či psychický stav = Neprijímam!
14 dní po dobratí antibiotík je možné vykonať zákrok. Počas užívania antibiotík = Neprijímam!
Ak užívate lieky proti depresiám, vopred treba informovať kozmetičku!
V prípade alergie, diabetes, vysoký krvný tlak, ekzém, psoriáza, iné kožné problémy, tak prijímam len po konzultácii s lekárom a lekárskym potvrdením!
Imunodeficitný stav, onkologický pacienti v liečbe = Neprijímam! (Vykonanie zákroku je možné najskôr po 6 mesiacoch a to po konzultácii s lekárom a lekárskym potvrdením)
Srdcovo-cievne problémy = Prijímam len po konzultácii s lekárom a lekárskym potvrdením!
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SALÓN BEAUTY DESIRE - MARGARETA KATONA
Provozovna CZ: U Výmoly 375, 250 87 Mochov, Praha východ

DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘEČTĚTE SI TYTO DŮLEŽITÉ INFORMACE JEŠTĚ PŘED TÍM, JAK SI ZAREZERVUJETE TERMÍN!
PŘED ZÁKROKEM
1)
2)
3)
4)
5)

Ne pro každého je permanentní makeup vhodný.
V případě, že jste již někdy absolvovali permanentní makeup, je nás nutné předem informovat, protože při rekonstrukci staršího permanentního makeupu vám nezaručujeme, že
pigmenty budou mít požadovaný výsledek.
Pokud je pleť zjizvená působením častého nebo neodborného permanentního makeupu, je taková pleť nevhodná na permanentní makeup.
Microblading je nejvhodnější pro čistou a netetovanou pleť.
Věk nad 18 let, mladší klientky přijímáme jen po písemném souhlasu zákonného zástupce.

JAK TO PROBÍHÁ
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Konzultace je součástí zákroku. Konzultace je možná i mimo procedury, avšak ta už bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
Při konzultaci vyplníme zdravotní dotazník spolu s čestným prohlášením o tom, že jste souhlasila s tvarem a barvou pigmentů na vámi vybrané oblasti, na které se bude provádět
procedura. Také si potvrdíme Vašim podpisem, že jste nezatajila žádné závažné choroby, viry apod., u kterých není doporučeno vybranou proceduru vykonávat, jakož i to, že
jste byla důsledně seznámena se všemi možnými riziky permanentního makeupu. Zároveň budete seznámena i s následnou péčí vašeho nového obočí, očních linek či rtů.
Před zákrokem se očistí pleť, zkontroluje se typ a struktura pleti (případná mateřská znaménka, bradavičky atd., které je třeba vynechat, kdyby zapadaly do požadovaného tvaru
obočí).
Následně se předkreslíme požadovaný tvar obočí, očních linek či rtů a otestujeme (nakreslením a jemným rozmazáním) s vybraným pigmentem na vaší pleti. A až po Vašem
odsouhlasení bude zákrok proveden.
Zároveň Vás seznámíme nejen o samotném procesu zákroku, ale získáte důležité informace i z oblasti dermatologie a pigmentológie, abyste lépe pochopila, co se bude dít nejen
během provádění zákroku - pigmentace, ale i během doby hojení Vašeho nového obočí, očních linek či rtů, a proč je důležité přísně dodržovat postupy následné péče.
V případě, že během konzultace už před zákrokem byste váhala nad provedením procedury, tak Vám procedura nebude provedena. Řídíme se podle rezervačních a storno
podmínek, se kterými jste vyslovila souhlas samotnou rezervací termínu.

NA CO SI DÁT POZOR!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Velmi mastná pleť s akné, pórovitá pleť je nevhodná!
Obočí se nesmí barvit 14 dní před zákrokem - Čerstvě napuštěné obočí = Nepřijímáme!
7 dní před zákrokem se nesmíte opalovat - Čerstvě opálená pleť = Nepřijímáme!
7 dní před zákrokem se nesmí provádět žádné chemické ošetření pleti. Viditelné příznaky = Nepřijímáme!
24 hodin před zákrokem se nesmí požít alkohol!
12 hodin před zákrokem se nesmí požít káva ani energetické nápoje!
Během těhotenství a kojení se nesmí provádět PMU = Nepřijímáme!
Po aplikaci Botoxu či jiných plasticko - chirurgických zákrocích do čela a v okolí očí je možné provést proceduru až po 8 týdnech. Případně po konzultaci s lékařem a lékařským
potvrzením!
Trvalý implantát v rtech = Nepřijímáme!
Výplně rtů s kyselinou hyaluronovou, nebo silikonovým olejem = Přijímáme nejdříve po 8 týdnech!
Při menstruaci lze provést proceduru, ale je možné, že budete reagovat s větší citlivostí!
V případě onemocnění, nebo pokud máte evidentní špatný zdravotní fyzický či psychický stav = Nepřijímáme!
14 dní po dobrání antibiotik je možné provést zákrok. Při užívání antibiotik = Nepřijímáme!
Pokud užíváte léky proti depresím, předem nás informujte!
V případě alergie, diabetes, vysokého krevního tlaku, ekzémech, psoriáze, jiné kožních problémech, přijímáme jen po konzultaci s lékařem a lékařským potvrzením!
Imunodeficitních stav, onkologický pacienti v léčbě = Nepřijímáme! (Provedení zákroku je možné nejdříve po 6 měsících, a to po konzultaci s lékařem a lékařským potvrzením)
Kardiovaskulární problémy = Přijímáme jen po konzultaci s lékařem a lékařským potvrzením!

