
                                                                                                             
                                                                   

                                                                                        

Препоръки преди и след Перманентен грим 

Поддръжка на третираните участъци 
 

24 часа преди Перманентен грим без:  

• Кафе и кофеин, чай, алкохол или други стимулиращи субстанции 

• Съдоразширяващи вещества (Аспирин) 

 

1 седмица преди Перманентен грим: 

Избягвайте: 

• Интензиви слънчеви бани (солариум)  

• Агресивни козметични процедури (Микродемоабразо) 

Препоръчително: 

• Здравословно хранене, укрепване на имунната система 

Допълнителни грижи при Перманентен грим на устни: 

• Ако е необходимо, профилактично лечение за херпес  

 

7-14 дни след Перманентен грим: 

Избягвайте: 

• Прекомерния контакт с вода (басейни) 

• Нека третираната зона се успокои. Не търкайте, не нанасяйте 

агресивни козметични продукти (скраб), не нанасяйте грим върху 

третираната зона 

• Избягвайте замърсяване с докосвания, прах и мръсотия на улицата 

• При Перманентен грим на устните избягвайте топли и солени ястия 

• Без слънчеви бани, солариум и автобронзанти 

Препоръчително: 

• Продължаване на профилактика срещу херпес 

• Продължавайте с укрепването на имунната система 

• Използвайте продукти за грижа за пигментирана кожа – SOS 

лечебен серум! 

 

Поддръжка на третираната зона: 

• Използвайте слънцезащитен крем  

• Избягвайте пилинг терапии, AHA препарати или подобни продукти 

• Избягвайте лазерните терапии и лазерна епилация 

• Консулация със специалист на всеки 12-18 месеца за проверка на 

цвета 
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