Kestopigmentoinnit
Kestopigmentoin seuraavia alueita:
- Kulmat häivytystekniikalla (puuterikulmat)
- Yläluomen rajaus (eyeliner)
- Ripsien välien täyttö (lashline)
- Huuliin rajaus ja häivytys (candy lips)
Kestopigmentoinnin tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa jokapäiväistä elämääsi. Kestopigmentoinnit
tehdään siihen tarkoitetulla koneella ihon sisään. Neuloina käytän kertakäyttöisiä, turvallisia ja steriilejä
neuloja. Pigmentit ovat laadukkaita BioDerm-merkkisiä pigmenttejä. Kestopigmentointi kestää iholla 1-3
vuotta riippuen ihotyypistä ja jälkihoidosta. Rasvaisella iholla pysyvyys on hieman kuivaa ihoa huonompi.
Kestopigmentointi sopii lähes kaikille, mutta on olemassa muutamia kontraindikaatioita, jolloin
kestopigmentointia ei suositella:
-

Raskaus ja imetys
Allergia (puudutus, pigmentti)
Verenohennuslääkitys tai verenvuototauti
Tulehdus tai flunssa
Viruksen tai bakteerin aiheuttama infektio (esim. influenssa, hepatiitti, HIV, AIDS tms.)
Akuutissa vaiheessa oleva syöpä tai sädehoidoista on kulunut alle 1,5 vuotta.
Taipumus keloidi -tyyppisiin arpiin.
Tietyt krooniset sairaudet ja pitkäaikaiset lääkitykset vaativat aina lääkärin luvan toimenpiteelle!
(esim. Diabetes)

Lisäksi silmäluomien kestopigmentoinneissa asiakkaalla ei voi olla ripsienpidennyksiä!
Huulien kestopigmentointi saattaa laukaista huuliherpeksen, mikäli sinulla on siihen alttiutta. Tällöin tulisi
aloittaa estolääkitys huuliherpekselle 2-4 päivää ennen pigmentointia lääkärin ohjeen mukaisesti.
Emme myöskään tee kestopigmentointeja silmäluomille, mikäli sinulla on äskettäin ollut silmätulehdus.
Epäilyttävissä tapauksissa pyydän aina ennen ajan varaamista olemaan yhteydessä minuun.

Toimenpiteen jälkeen:
Toimenpiteen jälkeen ihossasi saattaa esiintyä turvotusta ja punoitusta. Pigmentoitu alue näyttää
tummemmalta muutaman päivän ajan. Alueelle muodostuu rupea, mutta sitä ei saa raapia tai rapsutella pois!
Tämä saattaa aiheuttaa pigmentin irtoamisen iholta ja tehdä alueesta laikukkaan.
Toimenpiteen jälkeen tulisi välttää voimakasta hikoilua, auringonottoa, solariumia, saunomista, uintia ja
meikkiä kestopigmentoidulla alueella kahden viikon ajan. Huomioithan, että et voi luovuttaa verta neljään
kuukauteen kestopigmentoinnin jälkeen.
Puhdista alue aina puhtaalla ja haalealla vedellä. Huolehdi käsihygieniasta! Rasvaa aluetta siihen tarkoitetulla
voiteella tarvittaessa, mutta anna myös ihon hengittää. Tämä edistää parantumista. Vältä liian voimakkaita
voiteita (esim. anti-age) iholla parantumisen ajan ja käytä ainoastaan suosittelemiani tuotteita.
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen vakuutat lukeneesi ohjeet huolellisesti ja suostut myös, että otamme
kuvat toimenpiteestä ennen ja jälkeen. Ajanvarauksen myötä meillä on oikeus periä 100% toimenpiteen
hinnasta, mikäli sinulla ilmenee jokin edellä mainittu kontraindikaatio.
Paikka ja aika:
________________________________
Nimi: ____________________________________________
Osoite: ______________________________________________________________________
Puhelinnumero: _____________________________________________________________
Sähköposti: ___________________________________________________________

_______________________
Allekirjoitus

Viva Beauty
Paula Paronen
045 663 9109
info@vivabeauty.fi
Jos sinulla ilmenee mitä tahansa kysyttävää,
älä epäröi ottaa yhteyttä!
Ensisijaisesti tekstiviestit ja sähköposti.

