Starostlivost o PMU
Oční linky
Doporučujeme suché hojení , tzn že oční linky se po ošetření nijak neotírají ani se
nemažou pozákrokovou péči. V řasové linii se vytvoří malé střípky ,které se během 14
dnů vyloupnou. Nijak do tohoto procesu nezasahuje a neaplikuje make-up, řasenku, oční
stíny ani linky po dobu minimálně 10 dnů. Pokud musíte a oči vás svědí velmi lehce
namažte jen tak aby jste neměla potřebu si stroupky sama loupat.Po aplikaci může být
mírný otok či zarudnutí.
Rty
Stejně tak se doporučuje neaplikoval na rty žádné kosmetické přípravky a nenamáčet
vodou, a to po dobu prvních 4 dnů. Barva rtů bude zpočátku velmi výrazná, a právě
během prvních 4 dnů dojde k stabilizaci pigmentu. Rty rovněž chraňte před přímým
slunečním zářením. Předejdeme tak nejen komplikacím ale také zbytečnému blednutí
pigmentu. Po aplikaci může být mírný otok, modřinky ,lehké zarudnutí, do dvou dnů tyto
projevy vymizí. Postupem času se na rtech začnou tvořit stroupky cca 3-5 dnů, které je
třeba nechat odpadnout a v žádném případě neodlupovat!
Obočí
I zde preferujeme suché hojení. V den zákroku můžeme ještě navlhčeným tamponem
lehce otřít obočí abychom popřípadě odstranili zbytky krve či lymfy. Nechte vyschnout a
lehce namažte. Obočí nechte samovolnému hojení. Pokud máte pocit svědění, zlehka
namažte, aby jste zabránili potřebě si sama loupat stroupky. Vyhýbejte se make-up,
pudru či jinému krému. Cca po dobu 7dni. Nepoužívejte žádné přípravky z drogerie ,
které k tomu nejsou určené, může to ovlivnit vyhojeny efekt.

Obecné rady
Nevystavovat se slunci, soláriu, sauně, nadměrné fyzické zátěži cca 10-14 dnů.
Po aplikaci může být mírný otok, zarudnutí během několika hodin to samo odezní. Po
aplikaci bude pigment v pokožce tmavší a postupně bude zesvětlovat. Po vyloupnuti
stroupků můžete mít pocit, že tam nic nemáte, že obočí nebo rty jsou příliš světlé apod.
Nezoufejte, pigment se v kůži hojí a vybarvuje až 8 týdnů. Dejte tomu čas a věřte
procesu. Pokud by obočí nebo rty byly po uplynutí 6-8 týdnů příliš světlé, barva i jakákoliv
nesrovnalost se doladí při následné korekci.

