
 
 
 
 

BRWI – ZALECENIA PRZED 

• Przed zabiegiem należy zadbać o odpowiednie nawilżenie skóry. 

• Pamiętaj o tym, by nie wykonywać henny ok 2 tyg. przed zabiegiem. 

• W przypadku makijażu permanentnego brwi przez okres 2 miesięcy przed zabiegiem 

nie wolno stosować odżywek na porost brwi. Zaleca się także zaprzestać regulacji brwi 

około 2 tygodnie przed przewidywanym zabiegiem. 

• Bezpośrednio 24 godziny przez zabiegiem makijażu permanentnego sugeruje się aby 

nie przyjmować substancji rozrzedzających krew.  

 

BRWI – ZALECENIA PO 

Bezpośrednio po zabiegu skóra może być lekko podrażniona, zaczerwieniona lub nieznacznie 

opuchnięta, a sam makijaż może wydawać się̨̨̨  za mocny – tuż po zabiegu kolor jest bardzo 

intensywny. 

W czasie kolejnych kilku dni (około 7) naskórek złuszcza się, makijaż stopniowo staje się 

jaśniejszy (do 30 %). 

W okresie gojenia występuje uczucie ściągania oraz suchości skóry – Nie martw się! Jest to 

naturalny objaw.  

W tym okresie bardzo ważna jest właściwa pielęgnacja.  

Niezastosowanie się̨̨̨  do zaleceń może nie tylko opóźnić proces gojenia, ale także wpłynąć 

negatywnie na efekt końcowy makijażu.  

 

 

 



 
 
 
 

• Przez 24h po zabiegu unikaj napojów, leków oraz innych specyfików rozrzedzających 

krew.  

• Przez 48h unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego.  

• Kilka godzin po zabiegu przemywaj brwi co 20 minut zwilżonym płatkiem 

kosmetycznym wodą przegotowaną lub mineralną. 

• W pierwszych 3 dniach po zabiegu przemywaj 2 razy dziennie delikatnie brwi zwilżonym 

płatkiem kosmetycznym wodą przegotowaną lub mineralną. 

• Przez okres 14 dni nie korzystaj z sauny, basenu czy solarium. Zachowaj intensywną 

fotoprotekcje.  

• Przez 3 tygodnie po zabiegu nie wykonuj henny na okolicy pigmentowanej.  

• Nie dotykaj, nie trzyj, nie drap strupków, jakie pojawią się w procesie gojenia. Do czasu 

wygojenia się skóry nie wykonuj makijażu w okolicach brwi kolorowymi kosmetykami.  

• Nie stosuj odżywek do brwi do 2 miesięcy po zabiegu makijażu permanentnego.  

• Do 3 miesięcy po zabiegu należy poddać się dopigmentowaniu makijażu mającego na 

celu wzmocnienie i utrwalenie rezultatów.  

• Zabieg odświeżenia pigmentacji polecany jest w ciągu 1-1,5 roku od pierwszego zabiegu.  

  


