
 

 

 

 

 

 

SMINKTETOVÁLÁS TÁJÉKOZTATÓ TUDNIVALÓK A PERMANENT MAKE UP ELJÁRÁSRÓL 

A sminktetoválás során speciális sminktetováló pigmenteket 

jutattunk a bőrbe (a hám és az irha réteg határához) sminktetováló 

készülékkel. A sminktetoválás eredménye tartós, általában 2-4 évig 

tart, a szín fokozatosan halványodik el, teljes eltüntetésre csak 

lézeres kezeléssel van lehetőség. A mikropigmentálás tartósságát 

években pontosan meghatározni nem lehet, egyéntől, kortól, 

bőrtípustól, illetve a külső hatásoktól függően eltérő.  

Az eljárás egyénenként változó fájdalomérzettel jár.  

A festékmegmaradás mértékét és a végleges színárnyalatot a bőr 

egyéni adottságai jelentősen befolyásolják, ezért előre pontosan 

nem lehet garantálni a végeredményt. Színváltozás előfordulhat 

különböző kémiai (pl. bőrfehérítés, gyümölcssavas hámlasztás…) és 

környezeti hatás következtében (UV sugárzás a tetoválást követő 7-

10 napon belül), illetve néhány belgyógyászati betegség 

következményeként.  

Szájnál a betetovált festéknek átlagosan 50%-a, szemnél és 

szemhéjnál 30%-a kiesik a varral együtt. A képződő var átlagosan 4-

6 nap elteltével esik le. A pigmentálás után keletkezett pörköt TILOS 

vakargatni, piszkálni, gyógyulás folyamán magától fog leesni. 

Véglegesítésre a tetoválást követő 30. és 90. nap között kerülhet 

sor. A sminktetoválást követően egyéni érzékenységtől függően 

felléphet extra immunreakció, melyek közül az eddigi esetekben az 

alábbiak fordultak elő: herpesz szájtetoválás esetén (gyakori 

azoknál, akik hajlamosak a herpeszre, de kialakulhat azoknál is, 

akiknek még soha nem volt herpeszük), hőemelkedés vagy láz 

(ritkán), allergiás bőrreakció (nagyon ritkán).  

KIZÁRÓ OKOK  

Terhesség  

Menstruáció  

Szülés után 3 hónapig, illetve szoptatási idő alatt  

Bármely krónikus betegség esetén csak írásos szakorvosi engedéllyel 

(vesebetegség, májbetegség, cukorbetegség, daganatos betegség….)  

Bármilyen vírusos vagy bakteriális fertőzés (influenza, hepatitis B, 

AIDS, TBC…)  

Megfázás és lázas állapot Lézeres szemöldök eltávolítás után csak 

két hónappal  

Herpesz esetén  

Sugárkezelés alatt vagy azt követő 1,5 éven belül  

Bármilyen rendszeresen szedett gyógyszer esetén csak orvosi 

engedéllyel  

Penicillin tartalmú gyógyszer szedése (vérzékenyebbé tesz) 

csökkenti a festék megmaradást  

Véralvadást gátló gyógyszer szedése Véraláfutás vagy duzzanat az 

adott területen  

Rozáceás terület, anyajegy, véranyajegy, tűzfolt, egyéb 

bőrelváltozások  

Ciszta vagy bármely folyadékkal telt hólyag helyén Gyullad 

bőrfelület, akne, ekcéma helyén  

Cserepes száj (csak szájtetoválásnál)  

Nagyon ráncos bőr  

3D műszempilla esetén szemhéjtetoválás nem végezhető  

ELŐTTE NEM SZABAD  

Tartós szempilla vagy szemöldökfestés 2-3 napon belül Fehérítő 

kozmetikai kezelés előtte 3 hónapig 

Gyümölcssavas hámlasztás előtte 3 hónapig Szemöldök gyanta 

előtte 1 hétig  

Koffein tartalmú ital fogyatása a tetoválás napján 

Alkohol fogyasztása előtte 1 napig  

Nyugtató hatású szerek – gyógynövényes készítmények szedése a 

tetoválás napján, (elernyed az izom)  

Bármilyen anfetamin származék használata Fájdalomcsillapító 

hatású szerek - gyógynövényes készítmények szedése tetoválás 

előtt 1 nappal  

Antibiotikum szedése tetoválás előtt min.1 hétig  

UTÁNA NEM SZABAD  

Napozni és szoláriumozni minimum 20-25 napig (UV elváltoztatja a 

festék színét)  

Erős verejtékezéssel járó sport 4-5 napig  

Uszoda, szauna 20-25 napig (fertőzés veszély)  

Leszedni a kiszáradt sebes bőröket  

Zsíros vagy savas krémek használata  

Szemöldökborotválás szemöldök tetoválás esetén 

Szemöldöktetoválás esetén a területet sem eljárás előtt, sem utána 

leborotválni nem szabad!  

OTTHONI ÁPOLÁS 

 Szükség esetén tiszta kézzel vizes alapú hidratáló, illetve 

gyulladáscsökkentő, sebgyógyulást elősegítő krémmel.

 


