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Dokonanie zapisu na zabieg oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wymienione
poniżej zasady.
1. Przy rezerwacji terminu na nowy makijaż permanentny lub jego odświeżenie do 24 miesięcy
wymagana jest przedpłata (zadatek) w wysokości 200 zł.
2. Na uregulowanie zadatku Klientka/Klient ma 3 dni robocze od momentu zapisu.
W przypadku nie dokonania wpłaty rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, a zarezerwowany
dotychczas termin staje się dostępny dla innych klientów.
3. W dniu zabiegu koszt zabiegu pomniejszony jest o wartość zadatku.
4. Zadatek można uregulować przelewem na konto bankowe
nazwa odbiorcy: Medibella Justyna Wojnowska-Jurkiewicz
nr: 78 1050 1139 1000 0092 1752 1377
w tytule przelewu należy wpisać: datę zabiegu, godzinę oraz imię i nazwisko Klienta.
5. Rezerwując termin koniecznie upewnij się czy nie masz przeciwwskazań do zabiegu.
Wykaz przeciwwskazań jest umieszczony w dalszej części regulaminu.
6. Konsultacja jest wykonywana bezpłatnie w dniu zabiegu. W innej sytuacji jej koszt wynosi 50 zł.
7. Klient ma prawo odwołać wizytę na 3 dni przed planowanym terminem. 
Jeśli odwołanie wizyty odbędzie się w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym
zabiegiem wówczas zadatek przepada.
Przełożenie terminu do 3 dni przed planowanym zabiegiem skutkuje zachowaniem zadatku na
saldzie konta klienta i możliwością wykorzystania go w innym terminie lub na inny zabieg z
oferty gabinetu.
8. Klientki, które miały kiedykolwiek wykonany makijaż permanentny na danym obszarze, nawet
mało widoczny - są zobowiązane przy zapisie powiadomić o tym fakcie, ponieważ zdarza się,
że zabieg makijażu permanentnego, powinien zostać poprzedzony zabiegiem remover/laser w celu
usunięcia lub rozjaśnienia makijażu.
9 . Podczas zabiegu makijażu permanentnego wykonywana jest wizualizacja i wybierana jest
odpowiednia metoda makijażu permanentnego. Rodzaj makijażu oraz pigmenty, wybierane
są przez linergistkę i dopasowane do naturalnej urody Klientki.
10. Linergistka ma prawo do odmowy wykonania usługi, jeżeli oczekiwania Klientki co do kształtu
lub koloru nie mieszczą się w kanonach piękna lub są niezgodne ze stylem pracy linergistki.
11. Decydując się na zabieg, należy zapoznać się z pracami, stylem i techniką linergistki.
12. W przypadku, gdy Klientka nie akceptuje zaproponowanego kształtu, metody i koloru pigmentu
oraz decyduje o rezygnacji z pigmentacji podczas wizyty – zadatek nie jest zwracany.
13. Jeżeli Klientka, która skorzysta z usługi makijażu permanentnego w naszym salonie, ma uwagi
co do koloru i kształtu, to w ciągu 2 miesięcy od wykonania może je do nas zgłosić i zostaną one
bezpłatnie skorygowane, natomiast wszelkie sugestie po upływie 2 miesięcy od zabiegu, będą
wyceniane indywidualnie.
14. Jeśli Klientka ma umówioną darmową korektę - przysługującą jej w terminie 10 tygodni od
wykonania zabiegu i na tę wizytę nie przyjdzie/nie odwoła na 3 dni przed - to uważa się ją za
odbytą, a każda kolejna jest już płatna - dokładną cenę tej usługi w takim przypadku ustala
linergistka. Każdy dodatkowy miesiąc opóźnienia to opłata 100 zł.
15. Jeżeli Klientka mieszka poza granicami Polski i nie może odbyć korekty w przeciągu 10 tygodni
od daty pierwszego zabiegu, to istnieje możliwość wydłużenia umówionego okresu do 3 miesięcy
po pierwszej pigmentacji. Należy jednak zgłosić ten fakt linergistce, która zanotuje informację
w systemie i tylko na tej podstawie okres korekty wydłuża się.
Jeśli klienta nie zgłosi się w terminie 3 miesięcy od dnia pierwszej wizyty na korektę makijażu, to
po tym czasie korekta jest już płatna. Cenę ustala linergistka.



16. Jeśli Klientka, która wykonała zabieg makijażu permanentnego brwi w naszym salonie dowiedziała się o
ciąży i odkłada korektę makijażu do okresu po porodzie i chce dokonać korekty np. po około roku to wówczas
cena zabiegu obowiązuję według cennika odświeżeń.
17. Makijaż permanentny zmienia swoją intensywność w kolejnych miesiącach po zabiegu.
Zaleca się wykonanie odświeżenia, do 24 miesięcy od daty wykonania zabiegu obowiązuje
poniższy CENNIK ODŚWIEŻEŃ*
BRWI (ombre/puder) 500 zł (włos i inne) 600 zł | USTA: 600 zł | KRESKI GÓRNE (linia rzęs) 250 zł (klasyczny
eyeliner) 400zł (ombre) 450 zł (smoky) 500 zł | KRESKI DOLNE 200 zł.
*cennik dotyczy klientek, które miały wykonywany makijaż permanentny w naszym salonie. Warunkiem
wykonania zabiegu w cenie oświeżenia jest widoczny makijaż permanentny. 
18. Korekty, poprawki, odświeżenia  makijażu permanentnego po innych salonach są zawsze wyceniane
indywidualnie i zwykle traktowane jako usługa wykonana od nowa.
19. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany poszczególnych punktów regulaminu.
20. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ustalonego terminu po ustaleniu z Klientką dogodnego
terminu dla obu stron.

PRZECIWWSKAZANIA: 
• cukrzyca nieuregulowana i niekontrolowana przez lekarza,
• infekcje wirusowe i bakteryjne (opryszczka, gorączka),
• ciąża, okres karmienia piersią,
• choroba skóry - łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, intensywny trądzik, rybia łuska, znamiona
w obszarze planowanego zabiegu, brodawki wirusowe w miejscu wykonywania zabiegu,
• choroby autoimmunologiczne np. nieleczone choroby tarczycy, Hashimoto,
• nowotwór,
• przyjmowanie leków rozrzedzających krew krócej niż 3 miesiące,
• stosowanie antybiotyku (należy odczekać miesiąc po zakończeniu antybiotykoterapii),
• poddanie się znieczuleniu ogólnemu - narkoza (należy odczekać 2-3 miesiące),
• leki sterydowe (także w maści),
• preparaty, odżywki przyspieszające porost rzęs i brwi (należy odstawić preparat i odczekać do 3 miesięcy).
• sztuczne rzęsy uniemożliwiają wykonanie pigmentacji oczu - zalecamy zdjęcie rzęs około tydzień przed
zabiegiem,
• powiększone usta - najlepiej najpierw wykonać zabieg makijażu permanentnego ust a po
miesiącu wypełniacz,
• botox - 4 tygodnie po podaniu toksyny botulinowej można wykonać zabieg makijażu
permanentnego,
• plastyka powiek lub lifting twarzy - dopiero po upływie od 6-12 miesięcy można wykonać zabieg
makijażu permanentnego w zależności od opinii lekarza prowadzącego,
• świeże blizny po operacjach,
• świeża opalenizna,
• HIV, AIDS,
• bliznowiec.

NIE ZATAJAJ ŻADNYCH INFORMACJI O ZAŻYWANYCH LEKACH, CHOROBACH, CIĄŻY!
SKUTKI MOGĄ BYĆ BARDZO NIEBEZPIECZNE.

 
Na 24 godziny przed zabiegiem makijażu permanentnego nie należy spożywać alkoholu,

napojów energetycznych.



USTA:
• zaopatrz się w lek przeciw opryszczce (np. Hascovir). Na 3 dni przed zabiegiem zastosuj
lek według zaleceń lekarza oraz 3 dni po zabiegu pigmentacji. W przypadku braku wystąpień
opryszczki do 30 roku życia, nie ma potrzeby zażywania leku.
• 2 dni przed zabiegiem wykonaj delikatny peeling ust,
• zadbaj o to by usta były nawilżone.
BRWI:
• nie reguluj i nie laminuj brwi przed zabiegiem,
• nie nakładaj henny lub farbki.
OCZY:
• jeśli nosisz sztuczne rzęsy - należy je zdjąć kilka dni przed zabiegiem,
• nie tuszuj rzęs oraz nie maluj powiek wodoodpornymi kosmetykami w dniu zabiegu.

ZALECENIA POZABIEGOWE:
PO ZABIEGU MAKIJAŻU PERMANENTNEGO, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ LINERGISTKI:
• przez pierwszą dobę nie dotykamy pigmentowanej partii,
• przemywamy miejsce pigmentowane letnią wodą (ewentualnie szarym mydłem),
• nie nakładamy żadnych kremów, maści przyspieszających gojenie, makijażu, olejków itp.
• należy wymienić poszewkę oraz ręcznik na świeży,
• nie wolno korzystać z solarium, sauny, basenu, siłowni, wilgotnych miejsc i zbędnego moczenia
partii pigmentowanej,
• nie wolno całować (zwierząt, partnera, dzieci).

WAŻNE!
Miejsce po zabiegu traktujemy jak ranę, aby nie wdała się jakakolwiek infekcja. Skóra goi się 28
dni, powierzchownie około 7-8 dni. Po zabiegu może wystąpić podrażnienie, opuchlizna,
zaczerwienienie.
Objawy te ustępują dość szybko, najczęściej po 48 h. Bezpośrednio po zabiegu, makijaż jest
intensywny i może wydawać się przerysowany. Po wygojeniu efekt będzie o 40 - 60% jaśniejszy.
Przy pigmentacji ust, kolor docelowy uzyskamy po 10 dniach. Pełna stabilizacja koloru następuje
po 28 dniach.

JAK DŁUGO UTRZYMUJE SIĘ EFEKT?
Trudno określić jak długo utrzyma się efekt, ponieważ jest to zależne indywidualnie od każdego
organizmu.
• MICROBLADING brwi - od 6 miesięcy do 12 miesięcy.
• PUDER | OMBRE - od 10 miesięcy do 21 miesięcy.
• USTA - od 12 miesięcy do 21 miesięcy.
• EYELINER - od 18 miesięcy do 36 miesięcy.
• WŁOSKI MASZYNOWE - 10 do 21 miesięcy.
Jeżeli pigment utrzymuje się całe życie lub około 10 lat jest to tatuaż - nie makijaż permanentny.
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