
Profesionálna mikropigmentácia s dlhoročnou praxou 

Poučenie k mikropigmentácii 

 
 

 

Permanentný make-up (PMU) je  mikropgimentácia. Pri PMU sa pigment implantuje len do pokožky, do  spodnej časti 

zárodočnej vrstvy a používajú sa ľahké farbivá. Tieto farbiva sa postupne, prirodzeným spôsobom v kombinácii UV 

žiarením v tele odburávajú. PMU  je ČASOVO OBMEDZENÉ ZHRUBA okolo 1r,/čiarkované MAX do roka/  

V ZÁVISLOSTI OD VNÚTORNÉHO A VONKAJŠIEHO  PROSTREDIA  JEDINECA. Po tomto období sa dá 

opätovne pigment  doplniť. Pri PMU sú farby v tele likvidované obranným systémom (fagocyty , lymfatický systém). 

Častým opaľovaním, hormonálnymi zmenami, nesprávnou starostlivosťou, nedodržaním prípravy pred a po PMU sa 

podstatne ovplyvňuje trvanlivosť PMU. Teda čas po ktorý budete mať PMU, ako bude vyzerať, či bude potrebná 

korekcia,  závisí od vás, vašej starostlivosti a prípravy pred aplikáciou.                                                                                             
 Kontraindikácie: 
 

-užívanie antibiotik, acylpirínu alebo liekov na tzv. riedenie krvi - VYSADIŤ 28DNÍ PRED PMU!!! 

-alergie na lieky a anestetika ZAKÁZANÁ PIGMENTÁCIA!!! 

-zvýšená krvácanlivosť, znížená zrážanlivosť krvi riziko neuloženia  pigmentu 

-PMU nie je  vhodný pri: horúčkach, nachladeniu, kašľu , bolesti v krku a hlavy, prvých dňoch menzes 

-Zákaz PMU  v období tehotenstva a dojčenie/najskôr po 3cykloch po skončení dojčenia/ 

-pri vysokom tlaku je aplikácia možná, ale tlak musí byť kompenzovaný liekmi /PMU najskôr 6hod po podaní liekov/ 

-pri cukrovke a aplikácii inzulínu konzultácia s lekárom 

-pri zvýšenom očnom tlaku je nevhodné aplikovať očné linky 

- pri ochoreniach štítnej žľazy konzultácia s lekárom /trvanlivosť PMU je kratšia / 

-pri poruche imunity (napr. po chemoterapii) najskôr po 6 mes.           

- v prípade aplikácii na pery je potrebné preliečenie proti herpesu / postup na vyžiadanie/ 

 Aplikácia a príprava pred PMU: 
 

Na aplikáciu PMU musíte prísť najedená, zavodnená. Vaša pleť musí byť min 12 hod pred aplikáciou odlíčená, 

nenatretá žiadnym krémom, makeupom a ani púdrom. Na odlíčenie sú zakázané mastné prípravky, pri aplikácii 

liniek nepoužívať min mesiac pred vodeodolnú špirálu, tak isto na pery vodeodolné rúže a kontúry , trvácne 

lesky, hrozienkové mastičky a odličovač 2v 1.  Na pigmentáciu treba prísť presne,  bez líčidiel, púdru, povolené nie je 

žiadne líčenie!!! 2-3dni pred je potrebné urobiť hĺbkové ošetrenie u kozmetičky.24hod je ZAKÁZANÁ konzumácia 

alkoholických nápojov. 4hod pred aplikáciou sa nesmie piť žiadna káva ani fajčiť. Min 3dni bez solária, slnenia a tak 

isto min 3 dni bez laku na vlasy. PRI NEDODRŽANÍ TÝCHTO OPATRENÍ NEBUDE  PMU správne usadený 

v pokožke. Pri PMU sa používajú jednorazové sterilné pomôcky, žiadny používaný materiál sa nepoužíva opakovane. 

VLASTNÁ  APLIKÁCIA PMU SA VYKONÁVA AŽ PO  PREDKRESLENI A SCHVÁLENÍ KLIENTOM. 
 
Pokyny na ošetrovanie po aplikácii 

 

Ako moja klientka dostávate papier s následným ošetrovaním .Po aplikácii PMU máte polovicu úspechu za sebou, ďalšia polovica 

spočíva vo vašej dôkladnej starostlivosti, na ktorej závisí výsledný efekt mikropigmentácie. 

 

Prehlasujem, že som sa oboznámil(a) s týmto poučením, nezatajil(a) žiadne onemocnenie, alergie či prekážky brániace pri PMU. 

Zároveň som si vedomý(á) rizika spojených so zatajením. Prehlasujem, že s aplikáciu podľa mňa schváleného návrhu a farby 

súhlasím a bolo mi vysvetlené a zodpovedané na všetko. Pochopil(a) som starostlivosť o PMU, súhlasím s fotením a jeho 

publikovaním, na znak čoho sa  podpisujem    
Vašu pigmentáciu vykoná Nina Grussmann permanent make-up artist   
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