
                    
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------                                                         Veronika Rajská 
                                                                                                                www.esence-zeny.cz 
-------------------------------------------                                                       Tel: +420 602195688 
klientka, datum  narození, adresa, tel.číslo 
                 
RTY 
Aquarell lips    
OBOČÍ                                                                
Magic Shading brows - stínované / Ombre brows                                ------------------------------- 
HORNÍ  LINKA                                                                                            záloha 
Magic liner / Soft liner - měkká  linka                                    ( není vratná v případě nedostavení se nebo                                            
DOLNÍ LINKA                                                                         odhlášení v době kratší 24h před výkonem ) 
Cover-Up                                                                                              
                                                                                                                                                                              
 

DOPORUČUJI : a)   v den aplikace přijít najedená a po aplikaci vysušovat čistým ubrouskem ! 
                                b)   od 4-5 dne po provedení PM  pravidelně potírat aplikované místo krémem  
                                      HPA- Havlíkův přírodní zázrak, který má desinfekční a hojivé účinky.        
                                      Rozetřete krém tak, aby bylo aplikované místo pokryto jen lehkým filmem, 
                                      bez většího nánosu. Stroupky by díky většímu množství krému mohly mokvat. 
                                      Použijte k rozetření vatovou tyčinku nebo čistě umytou ruku. 
                                      Buďte opravdu úzkostlivý na hygienu !!! U očních linek nesmí přijít krém do očí. 
                                      Stroupky neodstraňujte násilím, můžete si tak porušit aplikovaný pigment či 
                                      si do ranky zanést infekci.                        
                               c)   při pobytu na slunci používejte balzámy na rty, prodloužíte tím trvanlivost PM 
                                     -  Havlíkův přírodní zázrak - včelí vosk, rakytník, propolis, mateří kašička…            
                                     -  Havlíkova přírodní Apotéka – lip na rty 
                                     -  Butterbean Organics  bio ochranná tyčinka na opalování Sport SPF 30 
                                         (  možnost zakoupení  v salonu Esence ženy ) 
                               d)   před aplikací PM  - 14 dnů  na posílení imunity vitamin C,  
                                                                    - 3 dny před PM užívat homeopatika Arnica Montana CH9 
                                                                    - 7 dnů  při zvýšené krvácivosti ASCORUTIN                                   
 NEDOPORUČUJI :  a)  místo po PM namáčet vodou, nanášet jakékoli krémy, pomády na rty 
                                              odlíčení provádějte s velikou opatrnost,po aplikaci rtů si večer nečistěte zuby. 
                                        b)  přibližně týden po aplikaci nenavštěvujte z hygienických důvodů společné 
                                              bazény, saunu , solárium až  6 týdnů (-mohlo by ovlivnit změnu barvy                       
                                              pigmentu) 
                                        c)  6 dnů po PM vynechat fit centra, tenis, volejbal…. 
                                              místa, kde se víří prach a kde se fyzicky namáháte. 
                                        d)  na aplikované místo se nesmí používat do vyhojení make-up, aby         
                                              neovlivnil barevnost pigmentu, pleťové vody s alkoholem a  
                                              krémy obsahující AHA kyseliny. 
                                        e)  2 dny před PM nepít jakýkoli alkohol. U rtů po PM, tekutiny pijte br čkem!!!  
                                              Pozor!!! červené víno, coca cola a káva, mohou ovlivnit barevnost PM               
                                        f)  3 dny před aplikací neužívejte tablety, které mohou ředit krev např. Acilpirin   
                                        g)  PM během užívání potravinových doplňků určených k detoxikaci organismu 

(např. chlorela a jakýchkoli jiných)  při nachlazení, chemoterapiích, 
                                              užívání antibiotik, v prvních třech dnech menstruace, těhotenství a kojení 

          

                           DOHODA   O  PROVEDENÍ  KOSMETICKÝCH   ÚPRAV  METODOU 

 
                                                      PERMANENTNÍHO    MAKE-UPU                   

           



Bezprostředně po aplikaci je pigment velmi výrazný, je to zapříčiněno prokrvením aplikovaného místa a 
zabarvením pigmentu krví, která lehce prosákne. Po vyloupnutí stroupků pigment, který zůstává v pokožce, 
bude světlejší.  
    Definitivní odstín pigmentu se projeví až během 1-2 měsíců po PM 
    Doba trvanlivosti je v průměru 12-18 měsíců (je individuální).  
Pigment postupem doby stejnoměrně bledne. 
    Jsou faktory, které mohou ovlivňovat trvanlivost barvy např. stáří pokožky, elasticita, chemické peelingy, 
časté opalování,  mastný typ pokožky aj. 
    Aplikované místo se vždy předem předlíčí a s Vámi konzultuje. Nic se neprovede bez Vašeho souhlasu, 
máte možnost sledovat tvar i během práce. Barevný odstín se rovněž vybírá předem dle Vašeho typu 
pokožky. K dispozici je široká paleta odstínů, které se dají míchat, 
    Hygiena - veškerý materiál, který se dotýká Vaší kůže je pouze na jedno použití, nic se nesterilizuje a  
vše likviduje. 
    Zákrok je dvoufázový – jeho druhá část, tzv. korekce následuje v rozmezí 6 - 8 týdnů po provedení 
zákroku. Při níž se upravují drobné nedostatky - nestejná intenzita barvy, malé disproporce zaviněné 
otokem. Trvá krátce. U očních linek se barva často více vstřebává a je třeba celou aplikaci znovu 
zopakovat (zároveň se můžete rozhodnout pro rozšíření či protažení linek) 
     Korekcí Vám vzniká nárok na bezplatnou záruční lhůtu - 3 měsíce, týkající se nestejnoměrné 
intenzity vybarvení, netýká se však změny barvy. 
 
     Dobu záruky si pohlídejte, přijdete-li později, nemůže již být uznána. 
 Při nedodržení termínu bez omluvy, alespoň 24 hodin předem, bude naúčtován poplatek 2000,- Kč. 
Tel: +420 602195688 
 
     Prohlašuji, že s aplikací dle mnou schváleného návrhu souhlasím a nezatajuji žádné onemocnění: 
imunologické, onkologické, zánětlivé (alergie), metabolické či srážlivost krve a jiné překážky bránící 
provedení pigmentace. Zároveň potvrzuji převzetí kopie pokynů pro ošetřování po aplikaci PM.  
     Výslovně souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů poskytnutých 
Veronice Rajské, IČ : 60087226 pro účel stanovený níže. Tento souhlas se týká všech údajů obsažených 
v této smlouvě. Souhlas je udělen na dobu 5 let. 
     Potvrzuji, že jsem byla poučena o možnosti kdykoliv udělený souhlas odvolat a byla též poučena o právu 
na přístup ke zpracovávaným údajům a právu žádat opravu údajů nesprávných nebo chybně uvedených.  
 
    Veronika Rajská prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.  
 
Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely : 
 
- komunikace se zákaznicemi, 
- dokumentační účely výsledků kosmetických úkonů 
 
Zákaznice souhlasí / nesouhlasí s provedením fotodokumentace vykonaného kosmetického úkonu a 
s použitím fotografií pro dokumentační a reklamní účely.  
 
 
 
 
DNE: 
 
          …………………………..                                                                   ………………………….. 
               Veronika Rajská                                                                                                 klient 
     
       


