
-48h przed planowanym zabiegiem 
nie pijemy alkoholu oraz nie
przyjmujemy żadnych leków
przeciwbólowych, przeciwzapalnych i
rozrzedzających krew
- w przypadku tendencji do opryszczki
zażywamy Heviran 
w dawce 4x200mg lub 1x800mg 
przez min. 4 dni przed zabiegiem 
- pijemy min. 2 litry wody dziennie
przez 2-3 dni przed zabiegiem
- przyjmujemy Rutinoscorbin 5-10
tabletek dziennie przez 2-3 dni 
przed zabiegiem

- ciąża i karmienie piersią
- wiek poniżej 18 r.ż.
- aktywna infekcja (angina, opryszczka)
- choroby autoimmunologiczne
(wyjątek stanowi niedoczynność i
nadczynność tarczycy; przy
ustabilizowanym TSH, FT3 i FT4 zabieg
można wykonać, jednak należy mieć
świadomość, że efekt może
utrzymywać się bardzo krótko lub
wyjątkowo długo)
- nieuregulowane choroby
ogólnoustrojowe (cukrzyca typu 1 i 2,
nadciśnienie tętnicze)
- aktywne choroby nowotworowe 
- leczenie stomatologiczne (w tym
piaskowanie czy wybielanie zębów,
zaleca się odczekanie min. 2 tygodni od
zakończenia)
- antybiotykoterapia (zaleca się
odczekanie min. 2 tygodni od
zakończenia)
- przyjmowanie niektórych leków (np.
izotretynoiny)
-  immunosupresja
- przyjmowanie leków
przeciwzakrzepowych i
przeciwzapalnych
- zaburzenia krzepliwości krwi
- skłonność do tworzenia się blizn i
bliznowców
- nierealne oczekiwania klienta
* zaleca się ostrożność w przypadku
wykonywania iniekcji w miejscu, w
którym w przeciągu ostatnich 6
miesięcy zastosowano inny preparat
wypełniający

Przeczytaj uważnie
wszystkie zalecenia 
i przeciwwskazania.

Twoja szczerość podczas
wywiadu z kosmetologiem

gwarantuje Ci
BEZPIECZEŃSTWO. 

H O U S E  O F  B E A U T Y



- miejsce iniekcji powinno pozostać 
w bezwzględnej czystości
- unikamy nakładania makijażu przez
min. 48h
- nie wykonujemy intensywnych
ćwiczeń fizycznych min. tydzień po
zabiegu
- nie korzystamy z sauny, solarium,
basenu, komór zimna i ciepła lub
innych miejsc, gdzie występują duże
wahania temperatur przez min. 2
tygodnie
- nie spożywamy alkoholu i nie palimy
papierosów min. 24h
- nie pijemy gorących napojów oraz
nie jemy gorących potraw
- w przypadku tendencji do
opryszczki zażywamy Heviran w
dawce 4x200mg lub 1x800mg przez
3-5 dni
- po 5 dniach od zabiegu, w razie
wyczuwalnych zgrubień, masujemy
usta kolistymi ruchami
- pijemy co najmniej 2 litry wody
dziennie przez min. 2 tygodnie
- nakładamy wazelinę lub lanolinę
(czystym patyczkiem higienicznym)

Ja, niżej podpisana, oświadczam,
że:
- zapoznałam się z zaleceniami przed
zabiegiem oraz wszystkimi
przeciwwskazaniami do wykonania
zabiegu "Powiększanie i modelowanie
ust"
- zrozumiałam w pełni treść karty
kwalifikacji do zabiegu
- uzyskałam podczas rozmowy 
z osobą wykonującą zabieg
przystępne i wszechstronne
informacje o przeciwwskazaniach do
wykonania zabiegu, technice i
sposobie przeprowadzenia zabiegu,
pochodzeniu i sposobie działania
preparatów, możliwych do osiągnięcia
indywidualnych efektów, wszelkich
następstwach a także możliwych
powikłaniach po zabiegu
- nie występują u mnie żadne 
z ww.przeciwwskazań do wykonania
zabiegu
- jestem świadoma jak dbać o okolicę
zabiegową, tak aby uzyskać najlepsze
efekty
-wyrażam zgodę na wykonywanie
dokumentacji fotograficznej dla celów
marketingowych, naukowych 
z zastrzeżeniem, że moja tożsamość
nie zostanie ujawniona. 

Data i czytelny podpis klienta


