
MAKIJAŻ TRWAŁY CONTURE MAKE - UP

Oferujemy Paniom nowy rodzaj makijażu ust, oczu i brwi utrzymujący się od kilku miesięcy do kilku lat tzw. 
Conture Make - up,  LONG TIME LINER. 
Makijaż Conture Make - up, LONG TIME LINER jest metodą NR.1 na świecie służącą do naturalnego podkreślenia
konturu ust,  brwi  i  oczu.  Poprawia  kształt  ust  (wypełnione w całości  kolorem ,rozświetlenie),  linię  brwi,  retuszuje
plamy barwnikowe, blizny i tatuaże. 
Conture Make  - up nie  maluje  lecz  w  sposób  naturalny  podkreśla  kontury,  skąd  bardzo  ważne  jest  dobranie
barwników w taki sposób aby były jak najbardziej zbliżone do naturalnego kolorytu. Dzięki tej metodzie pigmenty
pochodzenia naturalnego, nietoksyczne i niealergizujące zostają osadzone w naskórku i poprzez zmagazynowanie w
przestrzeni międzykomórkowej utrzymują się tam w sposób widoczny przez około 
3 lata. Później dochodzi do stopniowego rozjaśnienia barwnika. Zabieg makijażu permanentnego wykonywany jest w
miejscowym  znieczuleniu  kremem,  preparatami  z  lidokainą.  Podczas  zabiegu  może  dojść  do  podrażnienia,
zaczerwienienia lub obrzęku skóry, które utrzymują się do kilku godzin po wykonanym zabiegu. O tym jak szybko
ustępują objawy opuchlizny czy podrażnienia decyduje osobnicza wrażliwość skóry. W dwa dni po zabiegu naskórek
zaczyna  się  dyskretnie  złuszczać  -  jest  to  proces  naturalny.  Bardzo  ważne  jest  ciągłe  nawilżanie  odpowiednimi
preparatami oferowanymi przez osobę wykonującą makijaż. 
W 4 - 5 dni po zabiegu zabarwienie makijażu blednie do 50% barwy wyjściowej, dlatego nie należy się niepokoić tym,
że bezpośrednio po zabiegu barwa jest intensywna, nawet przy wykonaniu makijażu bardzo delikatnego. Przez 4 dni
po zabiegu skóra poddawana barwieniu nie powinna być myta mydłem ani traktowana innymi kosmetykami, nie
należy pocierać, skubać łuszczącego się naskórka. Skórę należy myć wodą lub specjalnym mleczkiem lub tonikiem.
Przez pierwsze 2 tygodnie po zabiegu nie należy chodzić do sauny, na basen ani do solarium.  Przeciwwskazaniem do
zabiegu jest: infekcja, ciąża, cukrzyca, choroby nowotworowe, łuszczyca oraz przyjmowanie leków sterydowych. Aby
uniknąć opryszczki w przypadku ust należy 3 dni przed zabiegiem i 3 dni po zabiegu (również w przypadku korekty)
przyjmować preparaty przeciwwirusowe polecone przez lekarza.  W terminie od 1 do 3 miesięcy po zabiegu należy
obowiązkowo przeprowadzić korektę, mającą na celu wzmocnienie i utrwalenie rezultatów (korekta I) Nie wykonanie
korekty może skutkować mniejszą trwałością makijażu oraz nierównomiernym wyłuszczeniem się skóry.
Każda następna mała korekta do 1 roku wynosi:    

Usta, brwi 400 zł
Kreski dolne, górne 250 zł

Duża korekta ( pokrycie od nowa kolorem, zmiana koloru ) wynosi:  
                 

                                                                                                   
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że zgadzam się na zabieg makijażu trwałego metodą Conture Make-up. 

(odpowiednie zakreślić) 
 ———————————— 
          IMIĘ I NAZWISKO 
 
———————————— 
               ADRES 
 
 ———————————— 
             TELEFON 
 
———————————— 
           ADRES e-mail 

Poinformowana  jestem  o  ewentualnych  skutkach  i  następstwach  tego  zabiegu  (trwałość  do  3  lat)   stopniowe
rozjaśnienie barwnika z upływem czasu, ewentualnie odbarwienie w przypadku niewłaściwej pielęgnacji po zabiegu.  

Kolor wyjściowy:……………………………………… Podpis:…………………………………………………..
Korekta:…………………………………………………… Data:………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 10 sierpnia 2018. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

Usta, brwi                     550 zł
Kreski na powiekach górnych 350 zł
Kreski na powiekach dolnych 250 zł

Usta z wypełnieniem                     1000 zł
Kontur ust / cieniowanie   700 zł / 900 zł
Brwi 900 zł
Brwi metodą włoskową                  1000 zł
Kreski na powiekach górnych         550 zł
Kreski na powiekach dolnych         450 zł
Dodatkowe pogrubienie kresek       200 zł



MAKIJAŻ TRWAŁY CONTURE MAKE - UP

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 10 sierpnia 2018. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 


