
O ZABIEGU 

Zalety zabiegu, wskazania 

Makijaż permanentny jest doskonałym sposobem na trwałą i wszechstronną poprawę 
urody. Pozwala ukryć niedoskonałości i podkreślić to, co w twarzy najpiękniejsze. 
Jest to też idealne rozwiązanie na nieinwazyjne wyregulowanie kształtu i nadanie 

wyrazistości poszczególnym elementom twarzy, poprawę lub modyfikację koloru ust i 
optyczną korektę symetrii twarzy. Jest świetnym i wygodnym rozwiązaniem dla kobiet 

zapracowanych, uprawiających sport, ceniących sobie oszczędność czasu. Ogólna 
trwałość makijażu zależy od rodzaju i metabolizmu skóry danej osoby. Profesjonalnie 
wykonany makijaż pozwala uzyskać naturalny efekt na lata. 

Szczegóły zabiegu 

Zabieg rozpoczyna się od oczyszczenia i dezynfekcji skóry. Następnie lingeristka 
wykonuje rysunek, dobiera odpowiedni kształt oraz kolor pigmentu, który zostanie 
użyty. Barwniki dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej. Obszar zastosowania 

barwnika, jego kolor i nasycenie zawsze dobierane są indywidualnie, do potrzeb 
konkretnej osoby z uwzględnieniem jej naturalnej urody, kolorytu cery, barwy oczu i 

włosów. Następnie lingeristka aplikuje znieczulenie miejscowe. Samo wykonanie 
makijażu polega na wprowadzeniu barwnika w naskórek za pomocą specjalnego 
urządzenia. 

Skóra po zabiegu 

Makijaż permanentny jest zabiegiem inwazyjnym, dlatego nie jest pozbawiony 
ryzyka. Po zabiegu może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, swędzenie, 

uczucie napięcia lub opuchnięcia. Objawy te ustepują zazwyczaj w ciągu 48 godzin. 
Podrażniona wierzchnia warstwa naskórka złuszcza się około tygodnia. Do 7 dni po 
zabiegu kolor blednie do 50% barwy wyjściowej, a regeneracja naskórka następuje 

po 28 dniach. Po czterech tygodniach należy wykonać korektę. Ma ona na celu 
wzmocnienie i utrwalenie rezultatów. 

Postępowanie po zabiegu 

Niezwykle ważne jest odpowiednie postępowanie i pielęgnacja skóry: 

  do 4 tygodni po zabiegu nie należy się opalać zarówno w solarium, jak i na słońcu 

  do 4 tygodni po zabiegu nie należy korzystać z sauny oraz basenu 

  do 7 tygodni po zabiegu nie należy stosować środków drażniących, zawierających 

kwas czy retinol 
Podczas demakijażu i pielęgnacji skóry uważać, aby nie naruszyć złuszczającego się 

naskórka. Chronić skórę przed słońcem stosując kremy z wysokim filtrem SPV 50 
plus, pomadkę bezbarwną, silnie natłuszczać skórę preparatami polecanymi przez 
lingeristkę. 

Przez 5 dni po zabiegu skórę należy delikatnie myć letnią wodą (nie używać mydła). 

 


