……………………………………………..
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE MODELKI/MODELA
Imię i nazwisko …....…………………………………....................................…………………….............
Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………..
Telefon ……………………………………………………………………………………………..…………
Data zabiegu ……………………………………………………………………………………………..…
Rodzaj zabiegu ……………………………………………………………………………………………..
Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny wyczerpująco,
iż efekt końcowy zabiegu uzależniony jest od indywidualnych cech danego organizmu.
Zabieg zostanie na mnie wykonany w ramach szkolenia, odbywającego się w firmie
„Aleksandra Górecka Europejska Akademia Szkoleniowa Międzynarodowy Instytut Makijażu
Permanentnego Atelier Fortunata”, przez kursantkę, Panią……………………………………….......
Zabieg zostanie wykonany odpłatnie. Zadatek na zabieg wykonany na szkoleniu nie
podlega zwrotowi.
W tytule przelewu należy wpisać: Imię, nazwisko, numer telefonu oraz „zadatek – modelka
szkolenie z makijażu permanentnego”
Oświadczam, że zabieg zostanie wykonany przez kursantkę wyłącznie na moją
odpowiedzialność. W związku z tym nie będę rościć żadnych pretensji za efekt końcowy ani
od osoby szkolonej, ani od organizatora szkolenia. Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i nie
zataiłam/em żadnych istotnych informacji dotyczących stanu mojego zdrowia. Ponoszę pełną
odpowiedzialność za wykonanie usługi.
Oświadcza, że zostałam poinformowana o tym, że dopigmentowanie makijażu
permanentnego wykonanego na szkoleniu będzie przeprowadzone w terminie do 3 miesięcy po
zabiegu, w trakcie kolejnego szkolenia.
Aleksandra Górecka. Europejska Akademia Szkoleniowa. Międzynarodowy Instytut Makijażu Permanentnego. Atelier Fortunata,
ul. Kubusia Puchatka 2, 75-710 Koszalin, NIP: 8882203412, REGON: 910322127, www.aleksandragorecka.com
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Ponadto poinformowano mnie, że:
makijaż permanentny utrzymuje się przy prawidłowej pielęgnacji średnio około 1,5 – 3 lat.
Trwałość pigmentu jest ograniczona i wpływa na nią także częste opalanie, eksfoliacja skóry
etc.
w pierwszych dniach po zabiegu pigmentacja będzie ciemniejsza, jednak przed
rozpoczęciem makijażu permanentnego przedstawiono mi orientacyjny rezultat wyniku
zabiegu
po pierwszym zabiegu pigment może wyłuszczyć się do 50-60%
każdy etap zabiegu będzie udokumentowany poprzez fotografie
zależne od typu skóry, konieczne będą czynności uzupełniające, koszty tych czynności będą
obliczane odrębnie w zależności od nakładu pracy
w celu zagwarantowania skutecznego procesu gojenia w pierwszych 4 tygodniach po
zabiegu należy unikać:
a) opalania w solarium i na słońcu (należy unikać naświetlania promieniami UV)
b) pobytu w saunie, pływania
u nosicieli wirusa opryszczki (Herpes simplex) mogą wystąpić objawy tej dolegliwości po
zabiegu na usta. Należy zapobiegawczo stosować tabletki Heviran (400 lub 800 mg): 4/5 dni
przed zabiegiem, w dniu zabiegu, 3-4 dni po zabiegu). Opryszczka jest typową reakcją w
przypadku makijażu ust. Jestem świadoma i akceptuję fakt, że w 90% przypadków zabieg
makijażu permanentnego może być przyczyną uaktywnienia się wirusa opryszczki (Herpes
simplex). Zapobiegawczo zaleca się stosowanie tabletek Heviran.
po zabiegu skóra jest podrażniona, zaczerwieniona i może spuchnąć, co jest reakcją
normalną.
W zależności od indywidualnych predyspozycji podrażnienia ustępują po kilku godzinach
lub po kilku dniach
w trakcie zabiegu następuje przerwanie ciągłości naskórka, w wyniku czego tworzy się
strupek, który odpada po około kilku dniach. Nie wolno zdrapywać strupka, pocierać go.
Zaleca się stosowanie maści łagodzącej 2 razy dziennie przez kilka dni do tygodnia, np.
Bepanthen.
po zabiegu nie pić alkoholu, a w przypadku makijażu ust dodatkowo nie spożywać ostrych
i gorących potraw
przez 4-5 dni nie stosować mydła i środków podrażniających
Zapoznałam/em się, przeczytałam/em ze zrozumieniem powyższe oświadczenie

i wyrażam zgodę na wykonanie usługi.

……………..............………………………
Data i podpis modelki/modela
*/ niepotrzebne skreślić

Aleksandra Górecka. Europejska Akademia Szkoleniowa. Międzynarodowy Instytut Makijażu Permanentnego. Atelier Fortunata,
ul. Kubusia Puchatka 2, 75-710 Koszalin, NIP: 8882203412, REGON: 910322127, www.aleksandragorecka.com

