REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW MIKROPIGMENTACJI
W CENTRUM MAKIJAŻU PERMANENTNEGO I CENTRUM SZKOLENIOWYM DOROTY WIERZBICKIEJ
1) Każdy zabieg makijażu permanentnego wykonywany jest przez wykwalifikowaną linergistkę,
wyłącznie za wyraźną zgodą klientki i na jej odpowiedzialność.
2) Linergistka ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie techniki wykonania zabiegu. 1
3) Trwałość makijażu permanentnego jest kwestią indywidualną i zależy od bardzo wielu
czynników, m.in. od rodzaju i koloru skóry (w skórze cienkiej i suchej barwnik utrzymuje się
dłużej, natomiast w skórze tłustej i grubej krócej). Łatwość absorbowania pigmentu jest także
zależna od przemiany materii i wieku skóry. Na trwałość makijażu permanentnego znaczny
wpływ ma również pielęgnacja w domu i rodzaj zabiegów kosmetycznych jakim poddawana
jest skóra po pigmentacji. Czynnikiem wpływającym na trwałość jest także ekspozycja na
słońce.
4) Wraz z upływem czasu, skóra ulega stopniowemu złuszczaniu, co skutkuje blednięciem
wprowadzanego podczas zabiegu pigmentu. Komórki skóry regenerują się co 28 dni, co
powoduje utratę intensywności makijażu permanentnego o min. 20% w ciągu roku.
5) Dłuższy okres trwałości makijażu permanentnego jest możliwy do osiągnięcia wyłącznie przy
właściwej pielęgnacji przed i po zabiegu oraz po wykonaniu korekty utrwalającej efekty
zabiegu podstawowego. Bez wykonania tej korekty efekt zabiegu jest niepełny, a trwałość
zabiegu krótsza. Brak możliwości poddania się wykonaniu pierwszej korekty, nie może być
podstawą do roszczeń odnośnie efektów zabiegu.
6) Za ukończony zabieg makijażu permanentnego uznaje się pierwszą pigmentację oraz korektę
wykonywaną w terminie do 3 miesięcy od pierwszej pigmentacji.
Pierwszą korektę utrwalającą efekty zabiegu podstawowego, należy wykonać po
zregenerowaniu się skóry w miejscu wykonania zabiegu, w przedziale czasu od miesiąca
(minimalny czas potrzebny do regeneracji skóry) do trzech miesięcy po wykonaniu tego
zabiegu. Cena korekty, wykonanej zgodnie z regulaminem do trzech miesięcy po zabiegu
podstawowym, jest zawsze uwzględniona w cenie tego zabiegu i nie wymaga dodatkowych
opłat.
7) Makijaż permanentny zmienia swoją intensywność w kolejnych miesiącach po zabiegu,
dlatego zaleca się wykonywanie odświeżenia w przeciągu roku do dwóch lat w cenach
niższych od regularnych, liczonych według aktualnie obowiązującego cennika.
8) Jeżeli klientka zgłosi się w przeciągu miesiąca od korekty kończącej zabieg, na dodatkową
pigmentację (uzupełnienie ubytków pigmentu w skórze, wynikających z procesu fagocytozy),
usługa zostaje uznana za dodatkowo płatną, a jej koszt wynosi 50zł.
9) Po upływie 3 miesięcy od zabiegu, usługa dopigmentowania zostaje liczona jako odświeżenie
i jest płatna według obowiązującego cennika.
10) Wobec wszystkich usług wykonywanych w Centrum Makijażu Permanentnego i Centrum
Szkoleniowego Doroty Wierzbickiej, obowiązuje rezerwacja terminu telefoniczna, przez
Facebooka lub osobiście w salonie.
11) Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie możliwe wykonanie zabiegu w ustalonym terminie
zarówno ze strony klientki, jak i linergistki należy o tym fakcie powiadomić drugą stronę
telefonicznie lub drogą internetową, jak najwcześniej przed umówionym zabiegiem.
12) Jeśli klientka notorycznie nie pojawia się na wizycie w ustalonych terminach, Centrum
zastrzega sobie prawo do odmowy wyznaczenia daty kolejnej wizyty.
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Dot. Błędu w sztuce, wykonanie makijażu szpecącego, sprzecznego z kanonem urody.

13) Jeśli klientka z przyczyn osobistych musi przełożyć wyznaczoną uprzednio wizytę, musi liczyć
się z przesunięciem terminu na koniec kolejki aktualnych wizyt.
14) Wykonanie zabiegu makijażu permanentnego w innym gabinecie niż Centrum Makijażu
Permanentnego i Centrum Szkoleniowe Dorota Wierzbicka, nie uprawnia do skorzystania z
bezpłatnych lub płatnych korekt zabiegu oraz aktualnie obowiązujących promocji.
15) W przypadku chęci poprawienia makijażu wykonanego w innym gabinecie, taki zabieg
traktowany jest i wyceniany jako zabieg podstawowy i objęty jest kwotą według aktualnie
obowiązującego cennika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABIEGÓW MIKROPIGMETNACJI
1) Zabieg mikropigmentacji może być bolesny. Odczuwalny poziom bólu jest różny dla każdej
osoby.
2) Skóra poddana zabiegowi mikropigmentacji zostaje podrażniona (podczas zabiegu dochodzi
do przerwania ciągłości naskórka), czego najczęstszym efektem jest opuchlizna pojawiająca
się bezpośrednio po wykonaniu zabiegu. Skóra wraz z upływem czasu ulega stopniowej
regeneracji, powodując zanikanie opuchlizny. Pełna regeneracja i zanik opuchlizny w
zależności od rodzaju i wieku skóry może trwać do trzech dni po zabiegu. W szczególnych
przypadkach okres regeneracji może się wydłużyć. Opuchlizna po zabiegu może zanikać
nierównomiernie w różnych obszarach poddanych zabiegowi, czego efektem może być
tymczasowy, niesymetryczny kształt makijażu. Zjawisko to nasila się w szczególności
w przypadku obszarów skóry poddanych wstrzykiwaniu kwasu hialuronowego, co również
jest najczęstszą przyczyną wydłużenia się regeneracji skóry.
3) Makijaż permanentny zastępuje makijaż dzienny, a nie makijaż wieczorowy. Dobierany jest
indywidualnie do urody klientki i jest kompromisem zawartym między doświadczeniem w
pracy linergistki, a osobistymi preferencjami klientki.
4) Każdą pigmentację poprzedza analiza urody klientki oraz rozrysowanie rysunku wstępnego
obrazujący efekt zabiegu, a następnie jest przedstawiany klientce do akceptacji. Osoba
poddająca się zabiegowi jest zobowiązana do otwartego przedstawienia oczekiwań oraz
wydania zgody na zabieg lub jej braku.
5) W przypadku zgłoszenia przez klientkę zastrzeżeń w stosunku do zaprezentowanej
wizualizacji, linergistka ma prawo wykonać ponownie wizualizację z uwzględnieniem
otrzymanych uwag lub w razie sprzeczności z podstawowymi kanonami estetyki odmówić
wykonania wizualizacji i zabiegu.
6) Przed wykonaniem zabiegu linergistka wykonuje kilka fotografii obrazujących stan przed
zabiegiem. Fotografie te, bez pisemnej zgody klientki będą służyć wyłącznie jako część
dokumentacji do zabiegu.
7) Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, a następnie przeprowadzeniu zabiegu, zostaje
ustalany i rezerwowany termin wykonania pierwszej korekty (bezpłatnej) – minimum miesiąc
po zabiegu podstawowym i maksymalnie trzy miesiące po nim.
8) W przypadku klientek, dla których wizyta w powyżej określonym czasie jest niemożliwa,
usługa zostaje traktowana jak w punkcie 9 regulaminu.
9) W umówionym terminie linergistka wykonuje pierwszą korektę utrwalającą efekt zabiegu
podstawowego. Podobnie jak w przypadku zabiegu podstawowego wykonywana jest
dokumentacja fotograficzna przed i po wykonaniu korekty.

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się z informacjami dotyczącymi zabiegów pigmentacji,
regulaminem oraz procedurą wykonywania zabiegów pigmentacji w "Centum Makijażu
Permanentnego i Centrum Szkoleniowym Dorota Wierzbicka" oraz je akceptuję.
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