
 

 

I. 
 
Kosmetička se zavazuje provést klientce kosmetický zákrok metodou permanentního make-
upu, a to konkrétně permanentní make-up: …………… (dále jen „kosmetický zákrok“). 
Kosmetický zákrok je dvoufázový, tj. provádí se ve dvou fázích (sezeních). 
 
 

II. 
Cena 

 
Klientka se zavazuje kosmetičce za tento kosmetický zákrok zaplatit částku …….,- Kč, a to 
ihned po podpisu této smlouvy v hotovosti. V této ceně je první a druhá fáze kosmetického 
zákroku.  
 
 

III. 
 

Kosmetický zákrok je dvoufázový, obě dvě fáze musí být klientkou absolvovány. Oba výše 
uvedené termíny jsou závazné. Pokud se klientka nedostaví na provedení druhé fáze 
kosmetického zákroku, ztrácí nárok na provedení druhé fáze a je si vědoma toho, že 
výsledek kosmetického zákroku nemusí být ideální.  

 
Druhá fáze kosmetického zákroku je povinná, je součástí celého procesu, klientka je povinna 
se ve vlastním zájmu dostavit nejpozději do 90 dnů od prvního sezení. Absolvování druhé 
fáze kosmetického zákroku ve výše uvedeném datu je nutná. Při druhé fázi kosmetického 
zákroku se upravují drobné nedostatky, protože napoprvé se nemusí všechen pigment 
dokonale vstřebat; také díky většímu otoku může dojít k drobné disproporci. Je naprosto 
normální, že je pigment na některých místech pletí zamítnut. Za toto zodpovídají trombocyty 
a leukocyty v pleti a jejich aktivita. 
 
Pokud plánuje klientka dovolenou u moře nebo v horách, kde je jiná intenzita slunce než u 
nás v České republice, kosmetický zákrok provádí kosmetička maximálně měsíc před 
plánovaným pobytem nebo minimálně po 5ti týdnech po návratu (pleť se musí dohojit a 
zregenerovat).  

 
 

IV.  
CO JE PERMANENTNÍ MAKE-UP 

 
Permanentní make-up (dále jen „PM“) je metoda dočasného líčení, při které se do horní 
vrstvy pokožky – epidermu implantují přírodní barviva. Lze tak upravit velikost, hustotu i šířku 
obočí nebo v případě chybějícího obočí jej lze kompletně vymodelovat. Oči lze zvýraznit 
očními linkami nebo můžeme docílit zlepšení tvaru rtů či potlačit jejich asymetrii. PM by 
neměl nahrazovat klasické líčení, měl by být pouze jeho podkladem. Klientka bere na 
vědomí, že kosmetický zákrok je dvoufázový a je třeba dodržovat pokyny o následné péči: 
během ošetření může dojít k zarudnutí, popř. mírnému otoku, který během krátkého času 
odezní. 
 
PM není líčení, není doslovně permanentní, není ani navždy. Vrstvy lidské kůže se postupně 
mění vlivem aktivity volných radikálů a oxidačním stresem dochází k odumírání buněk a 
odloupnutí z povrchu. Barva z pleti postupně mizí, protože PM není tetování, nepoužívají se 
tatérské barvy. 
 
Doba fixování pigmentů vpravených do pleti je závislá na typu kůže, věku, organismu 
klientky, sytosti pigmentu, jeho uložení je individuální. Všeobecně se udává 1-5let. Komu PM 



 

 

drží delší dobu, tak byl tetován, byly použity pigmenty, které obsahovaly těžké kovy a ty jsou 
pro naše lidské tělo toxické! Jde o uložení pigmentů do dermis – škáry – druhé vrstvy kůže 
(to ale kosmetička nedělá, to není PM). 
 
Kosmetička používá pouze kvalitními organicko-syntetickými pigmenty, které jsou pro oblast 
obličeje a pro organismus klientky bezpečné! Tyto pigmenty jsou schválené v Evropské unii. 
Míchání barev je „alchymie“ a kosmetička pigmenty míchá předem a barvy i předkreslený 
tvar s klientkou konzultuje. 
 
Lidská těla jsou ale jedinečná a originální a do jaké míry který pigment pleť přijme a sloučí 
s melaninem (kožním barvivem, pleti vlastním) či ne, se různí a je závislé na organismu 
klientky. Kosmetička nikdy nepoužívá na obočí černou barvou, protože tu lidská pokožka 
„neumí“ zpracovat a po sloučení s kůží a zahojení se pigmenty mohou zabarvit do 
šedomodra. Pokud se přece jen při použití studené tmavě hnědé barvy toto stane, lze 
namíchat barvu, která eliminuje tyto tóny. Výsledek PM bude jiný na 25ti-leté klientce a jiný 
na 55-tileté klientce, jiný na suché – citlivé pleti a jiný na funkčně problematické pleti 
s rozšířenými póry. 
 
Kůže se po PM hojí 28-45 dnů a aby nedošlo k zajizvení pleti, nedoporučuje se absolvovat 
druhou fázi PM před 30. dnem po zákroku. Vydržte! Doba tvorby stroupků by měla být 
průměrně 5-10 dnů, pak se pleť „šupí“ a dohojuje hlavně uvnitř a může se zdát, že v pleti 
nezůstal žádný pigment. Během hojení se pigment šíří tkání, může se zdát, že místy mizí, 
než se však pleť vrátí do normálního stavu, může to trvat dalších 20 dnů. 
 
Pokud organismus použitý pigment vylučuje po druhé fázi PM a pigment pleť opravdu 
nepřijme, může to být poruchou srážlivosti krve nebo léky, které klientka užívá nebo užívala, 
detoxem, hormony. Může jít o příčiny, o kterých klientka nemá ponětí a ještě těžší je pro 
kosmetičku je odhalit (stejně tak jako pigmentace v obličeji - náhlý vznik pigmentových 
skvrn). Je na klientce, zda podstoupí třetí a další fázi PM. Je na kosmetičce, zda bude 
ochotná toto provést a za jakou cenu. Jde o vzájemnou dohodu, tato třetí a další fáze PM již 
není v ceně PM. V žádném případě se na toto nevztahuje reklamace za předpokladu, že 
klientka ze salonu odcházela po minulých dvou dokončených fázích kosmetického zákroku 
ve stavu, kdy pigment byl do pleti aplikován rovnoměrně a byl viditelně v pleti a nešel otřít. 
 
 

V. 
Povinnosti klientky 

 
Před kosmetickým zákrokem je zakázáno pít kávu a alkohol, povzbuzující potraviny 
obsahující taurin, kofein, nikotin, Ginko biloba, zázvor, Canabis sativa, na kosmetický zákrok 
by měla klientka přijít najezená, napitá a dobře naladěná. 
 
Klientka je povinna dbát veškerých doporučení kosmetičky. 
 
!Nezapomínejte! Práce kosmetičky v salonu je stejně důležitá jako domácí zaléčení. Jde o 
spolupráci na výsledku s poměrem 50:50. Pokud klientka nebude dodržovat veškerá 
doporučení a bude ignorovat léčbu, olupovat stroupky, nanášet na tetované místo krémy, 
make-up, apod., nebude výsledek nikdy uspokojivý.  
 
Klientka je povinna přistupovat ke kosmetickému zákroku (a zejména těsně po něm) se 
stejnou obezřetností, jako např. po zašití tkáně stehy.  
 
Další povinnosti klientky – viz. čl. VII. NÁSLEDNÁ PÉČE. 
 
 



 

 

VI. 
KONTRAINDIKACE 

 
Tento kosmetický zákrok se smí provádět pouze u zdravých osob. V případě pochybností je 
klientka tyto pochybnosti před kosmetickým zákrokem povinna projednat s kosmetičkou a 
kontaktovat lékaře. 
 
Kosmetický zákrok se nesmí provádět u těchto onemocnění či osob: 

• Srdeční onemocnění, kardiopatie, infarkty atd. – chlopeň, kardiostimulátor, 
implantovaná elektroda 

• Cukrovka (v některých případech se smí přistoupit k zákroku pouze na základě 
povolení od lékaře) 

• Přijímání steroidních léků a léků, obsahujících kortikosteroidy, antibiotik 

• Lupenka 

• Onemocnění štítné žlázy 

• Hemofilie, krevní onemocnění, hepatopatie, krvácení poruchy krvetvorby, poruchy 
srážlivosti krve 

• Kožní onemocnění, kožní rány, infekce, vředy a kožní změny – bakteriologické, 
mukózní, virové 

• Chronický zánět jater (hepatitis), HIV 

• Infekce, horečka, teplota 

• Neurologické patologie 

• Albinismus 

• Poruchy lymfatické a žilní soustavy, infekční nemoci, tuberkulóza 

• Onemocnění ledvin, epilepsie 

• Osoby s nízkou odolností proti bolesti nebo se sníženou citlivostí na bolest, operací, 
anestezií, zákroky s radiací a ionizací 

• Těhotenství a doba laktace 

• Osoby, které mají implantáty nebo kovové implantáty, je-li zákrok prováděn v blízkosti 
nebo v místě implantátu 

• Náchylnost ke keloidním jizvám 

• Rovnátko/a – v případě permanentního make-upu úst 

• Anemie, vyčerpání, infekce dýchacích cest 

• Poruchy, které znemožňují řádnou komunikaci, alkoholismus, používání omamných 
látek před zákrokem 

• Opar v aktivní fázi a nezahojen 

• Nemoci oční bulvy v minulosti 

• Náchylnost k zánětu spojivek, odchlípnutí sítnice 

• Nádory – zákrok lze provést na základě souhlasu lékaře, po době 1 roku od ukončení 
chemoterapie 

• Alergie na znecitlivující přípravky (anestetika), které obsahují lidokain, např. mast 
EMLA, na jehly, na jehly, desinfekční prostředky  
 

Uvedený výčet není konečný, kontraindikací jsou zejména další závažné stavy po operacích 
a další závažná onemocnění. 
 
Klientka prohlašuje, že netrpí a nikdy netrpěla žádným z těchto výše uvedených 
onemocnění. Jejich výčet si řádně přečetla.  

 
 

VII. 
NÁSLEDNÁ PÉČE 

 



 

 

Klientka je povinna dodržovat tuto následnou péči po kosmetickém zákroku: 
 
V místě vpichů může dojít k zarudnutí a k otoku kůže, který během krátkého času zmizí. 

Během dvou dnů se objeví na kůži tenké stroupky, které se však rychle zhojí. Po 24 

hodinách pečlivě umýt, vysušit, ale netřít.  

 

• Po aplikaci rtů – rozsah a délka otoku je individuální, navíc po dobu 2-4 hodin působí 
anestezie. Kosmetička nedoporučuje si v den aplikace sjednávat schůzky z důvodu špatné 
artikulace. Z důvodu možného vzniku oparů, který však není důvodem k reklamaci, se 
doporučuje v den aplikace PM u rtů začít užívat tablety Herpesin po dobu 7 dnů (předepíše 
klientce lékař) 

• Po aplikaci očních linek – délka otoku je velice individuální, otok může přetrvávat i do 
druhého dne, ale také může zmizet už hodinu po aplikaci. Večer téhož dne kosmetička 
doporučuje si provést čajové studené obklady (uvařte si silný čaj – ne bylinkový – dejte jej 
vychladit do lednice, poté do něj namočte vatové tampony a důkladně vyždímejte. Takto 
připravené studené tampony přikládejte na oční víčka. Tento postup je vhodné opakovat i 
druhý den). 

• Po aplikaci obočí – obočí ve většině případů neotéká, pouze po krátkou dobu je okolí vpichu 
lehce zčervenalé. V den aplikace PM obočí kosmetička doporučuji si místo otírat vlhkým 
vatovým tamponem nebo čistým papírovým kapesníkem každých 30minut do doby, než 
půjde klientka spát. Druhý den už nestírat tamponem. Při mytí obličeje jen opláchnout vodou 
a jemně vysušit – NESTÍRAT. V žádném případě ničím nemazat!! Suché – vzhledově 
nepěkné stroupky – se musí klientka snažit udržet co nejdéle, v žádném případě je nesmí 
násilím odstraňovat, došlo by tak k poškození aplikovaného pigmentu a do ranky by se 
mohla zavést infekce! 
 
V době hojení až do úplného přirozeného vyloupání stroupků, minimálně po dobu 14 dnů, a 
na čerstvý PM, je zakázáno aplikovat jakékoli kosmetické přípravky, zejména krémy, masti, 
gely, pleťové mléko, a hlavně ne make-up či jakékoli jiná líčidla, řasenku, stíny, apod. U 
očních linek je zakázáno po tuto dobu a 7 dnů před kosmetickým zákrokem barvit řasy. 
V letních měsících může klientka obličej umýt tuhým mýdlem s Ph 5,5. 
 
Minimálně měsíc po kosmetickém zákroku se klientce v žádném případě z hygienických 
důvodů nedoporučuje navštěvovat potencionálně infekční prostředí, zejména lázně, sauny, 
bazény, páru, mrazivé prostředí, prašné prostředí, prostředí s vyšší kumulací lidí. Minimálně 
měsíc po kosmetickém zákroku nesmí klienta navštěvovat solárium či být na intenzivním 
slunci (moře, hory). Minimálně 7 dnů po kosmetickém zákroku nesmí klientka chodit do 
fitcentra, hrát tenis a všude tam, kde se víří prach a kde se fyzicky namáhá. Z hygienických 
důvodů se klientka musí vyvarovat přímému kontaktu s domácími zvířaty (zejména dotýkání 
čumákem, olíznutí, apod.). Na aplikované místo nesmí klientka používat přípravky s AHA 
kyselinami.  
Po aplikaci PM rtů min. 2 dny musí pít klientka slámkou všechny tekutiny, které obsahují 
jakýkoliv pigment (zejména káva, čaj, Coca-Cola, červené víno apod.). Dále klientka po 
aplikaci PM rtů nesmí v době hojení až do úplného přirozeného vyloupání stroupků, 
minimálně po dobu 14 dnů, kousat do pečiva, ale musí vkládat jen malé kousky jídla do úst, 
zamezí se tím případnému prasknutí rtů. Barva rtů se projeví až po 6-8 týdnech po aplikaci 
PM. 
 
Pokud plánuje klientka dovolenou u moře nebo v horách, kde je jiná intenzita slunce než u 
nás v České republice, kosmetický zákrok provádí kosmetička maximálně měsíc před 
plánovaným pobytem nebo minimálně po 5ti týdnech po návratu (pleť se musí dohojit a 
zregenerovat). O tomto je povinna klientka kosmetičku před podpisem této smlouvy 
informovat. 



 

 

 
Po aplikaci PM rtů je klientka povinna nejméně 2 měsíce rty chránit před sluncem z důvodu 
změny barvy pigmentu. 
 
Je absolutně zakázáno místo po aplikaci PM v době hojení až do úplného přirozeného 
vyloupání stroupků, minimálně po dobu 14 dnů, čímkoli zakrývat (ani náplastí, ani 
oblečením).  
 
Bezprostředně po aplikaci PM bude pigment velice výrazný. Toto je zapříčiněno prokrvením 
aplikovaného místa a zabarvení pigmentu krví, která lehce prosákne. Po vyloupnutí stroupků 
pigment, který zůstává v pokožce, zesvětlí až o 50-70% - záleží na výchozí barvě, vlastní 
pigmentaci, způsobu hojení apod. 
 
Odstín pigmentu obočí a linek se projeví nejdříve po 4 týdnech, u rtů nejdříve po 6-8 
týdnech. 
 
 

VIII.  
 
Doba trvanlivosti PM se uvádí v průměru 1 – 4 let, ale ne ve stejné intenzitě. Pigment 
postupem času bledne, až téměř vymizí. Jiná intenzita barvy je například rok po aplikaci a 
jiná po 2 nebo po 3 letech. Rovněž je mnoho faktorů, které ovlivňují trvanlivost PM, např. 
stáří pokožky, elasticita, mastnota kůže, opalování, apod.  Doplnění barvy se doporučuje 
každých 8-15 měsíců. 
 
Aplikované místo je předem kosmetičkou předlíčeno a s klientkou po všech stránkách 
konzultováno a klientkou schváleno. Vše klientka vidí ještě před zásahem (kosmetickým 
zákrokem) a i v průběhu kosmetického zákroku může klientka tvar sledovat. Nic není 
kosmetičkou provedeno bez souhlasu klientky. Barevný odstín je rovněž předem vybrán 
klientkou dle jejího přání. K dispozici je široká paleta odstínů, které se dají různě míchat dle 
přání klientky. 
 
Hygiena ze strany kosmetičky – veškerý materiál, který se dotýká kůže klientky, je pouze na 
jedno použití, nic se nesterilizuje, vše se vyhazuje. Přenos jakékoliv infekce je proto 
vyloučen.  
 
 

IX.  
SOUHLAS S PROVEDENÍM KOSMETICKÉHO ZÁKROKU 

Klientka svým podpisem stvrzujete, že byla důkladně seznámena s metodou PM a že ji byly 
uspokojivě zodpovězeny všechny dotazy, že všem informacím porozuměla, nezatajuje svůj 
aktuální zdravotní stav, který by mohl být kontraindikací s provedením výkonu; byla 
seznámena s pokyny následné péče, toto ujednání četla a všem informacím rozumí. Klientka 
prohlašuje, že nemá žádné alergické obtíže. Klientka souhlasí s předem dohodnutou 
korekturou, barevným odstínem i tvarem, aplikaci pigmentu budete průběžně sledovat 
v zrcadle. Změny, které bude chtít klientka provést ještě během aplikace, budou kosmetičkou 
akceptovány.  

POZOR! 

Diabetici, osoby trpící zvýšenou krvácivostí nebo infekčními chorobami, vč. rýmy a kašle, 

nesmí být kosmetický zákrok PM podstoupit. Alergici, zákazníci s poruchami štítné žlázy 

nebo slabou cukrovkou, musí aplikaci PM konzultovat s ošetřujícím lékařem. Aplikace PM se 



 

 

neprovádí v oblasti mateřských znamének, rozšířených cév, zánětlivých změn a jiných, na 

kůži patrných chorobných ložisek (opary, ekzém, při užívání antibiotik lze provádět aplikaci 

PM až po 30 dnech od ukončení léčby). Utišující léky i Aspirin je nutno 3 dny před úkonem 

vysadit a neužívat. Osoby se sklonem k oparům by měly užívat tablety Herpesin. 

Na přání klientky může být proveden alergický test nejméně 72 hodin před zákrokem.                 


