ZAŁĄCZNIK NR 2
ZABIEG Z ZASTOSOWANIEM KWASÓW …………………………
Zabieg polega na intensywnym działaniu kwasów, w związku z tym mogą wystąpić takie objawy jak:


uczucie pieczenia,



rozgrzania,



kłucia,



swędzenia,



ściągnięcia,



oraz zaczerwienie naskórka.

Podczas zabiegu w przypadku wystąpienia silnego uczucia pieczenia skóry lub jakiekolwiek dyskomfortu (lęk) proszę o
wyraźną informację.
Przebieg zabiegu:


demakijaż oczu,



demakijaż skóry twarzy – żel myjący z probiotykami,



zabezpieczenie wrażliwych miejsc (skrzydełka nosa, łuki brwiowe, znamiona itp.) wazeliną,



ochrona skóry powiek – waciki nasączone płynem roztworem soli fizjologicznej,



odtłuszczenie i aktywacja – aktywator kwasów owocowych,



naniesienie peelingu z kwasem …………. o stężeniu ……. i pH ….. i pozostawienie go na czas
dostosowany do wrażliwości i stanu skóry klientki (szczegóły w karcie klienta),



neutralizacja,

Preparaty kończące zabieg dostosowane do indywidualnych potrzeb skóry zostaną podane do informacji
podczas zabiegu i opisane w karcie zabiegowej
Częstotliwość zabiegów:


Częstotliwość zabiegów określana jest indywidualnie z klientem podczas ustalania planu zabiegowego.



Wykonanie serii zabiegów w odstępach czasowych powinno być poprzedzone 5 - 7 dniowym przygotowaniem
skóry kremem z kwasem ………………………... stosowanym przez klientkę w domu na noc.



Decyzję o skróceniu lub wydłużeniu czasu trwania zostanie podjęta w porozumieniu z klientem, indywidualnie
dla każdej osoby, w oparciu o zebrany od klienta wywiad, jego wiek, wrażliwość i stan skóry oraz własne
obserwacje reakcji skóry na kwasy, uwzględniając szybkość uzyskiwanych efektów.

WSKAZANIA:
W każdym wieku, wszystkich rodzajów – normalna, sucha, tłusta i mieszana. Zabieg jest doskonałą terapią przeciwzmarszczkową ponieważ opóźnia procesy starzenia się skóry. Zabieg jest przeznaczony do okresowej pielęgnacji skóry:


szarych i pozbawionych blasku, zanieczyszczonej, z widocznymi rozszerzonymi ujściami gruczołów łojowych i
zaskórnikami,



trądzikiem pospolitym (również w fazie aktywnej) i bliznami potrądzikowymi,



z nadmiernie złuszczającym naskórkiem,



dojrzałej, ze skłonnością do utraty jędrności, elastyczności i z zwiększonej widoczności zmarszczek,
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dotkniętej przebarwieniami potrądzikowymi, fotostarzeniem – hiperpigmentacja, ze skłonnościami do
przebarwień pigmentacyjnych (posłoneczne, pozapalne, ostuda),



szorstkością skóry,



z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi,



dotkniętych trądzikiem różowatym – wskazania względne.
Zalecenia po zabiegu:


Na dzień niezbędna jest fotoprotekcja.



Klientka powinna stosować Krem Ochrony o wartości SPF min 25.



Na noc należy aplikować krem z kwasem …………… z wyjątkiem dni podczas, których wykonywany
będzie zabieg w gabinecie kosmetycznym.



Bezwzględny zakaz zdrapywania złuszczającego się naskórka.



Należy unikać kąpieli w chlorowanej wodzie (baseny) do 48 godzin po zabiegu.



Makijaż można wykonać dopiero kilka godzin po zabiegu - najlepiej po 24h.



Po zabiegu eksfoliacji wskazane jest intensywne nawilżanie skóry i stosowanie odpowiedniej pielęgnacji
domowej. Taka pielęgnacja domowa będzie dobrana i uzgodniona indywidualnie i zapisana w karcie
klientki
PRZECIWWSKAZANIA:

Bezwzględne


Infekcje skórne w fazie aktywnej (opryszczka)



Zapalenie tkanki łącznej, podrażniona skóra



Ciąża i karmienie piersią



Grzybica łuszczyca



Chemioterapia



Skłonność do powstania bliznowców



Duża ilość znamion melanocytowych



Leczenie retinoidami w ciągu ostatnich 6 miesięcy



Nadwrażliwość na składniki receptury preparatów badanych i uzupełniających



Przerwanie ciągłości naskórka



Zakaz opalania (słońce solarium) podczas stosowania preparatów a po zakończeniu serii zabiegów minimum
miesiąc od zakończenia kuracji.

Względne


Ciąża, karmienie piersią



Atopowe zapalnie skóry



Łuszczyca

………………………………………………..
Data / Podpis klienta

2

