
 

VENDÉG NYILATKOZAT 

 

Név:                ________________________________________________________________ 

Telefonszám: ________________________________________________________________ 

Születési dátum: ________ év ______hónap ______nap 

1. A sminktetoválást a saját kérésemre saját felelősségemre végzik el. Ezennel igazolom, hogy a szükséges 
tájékoztatást megkaptam, a kezelés módszerével és folyamatával tisztában vagyok, az utókezelésről 
tájékoztatást kaptam. Minden kockázatról tájékozódtam a tetoválással kapcsolatban, azokat megismertem és 
elfogadom, a sminktetoválást kizáró ok nem áll fenn.  

2. Beleegyezem a mikropigmentációs kezelésbe az általam elfogadott színben és formában. Tudomásul veszem, 
hogy a mikropigmentálás nem „örök” tetoválás, az idő múlásával a szín világosodik, a tetoválás kikopik. A 
mikropigmentálás tartósságát években pontosan meghatározni nem lehet, egyéntől, kortól és bőrtípustól 
függően erősen eltérő. 

3. A pigmentálás után keletkezett sebet TILOS vakargatni, piszkálni, gyógyulás folyamán magától kell leesnie. 
4. A pörk leesése után a pigment színe világosabb lesz a kiválasztottnál. 
5. A szájkontúr kezelésnél egyéntől függően előfordulhat herpesz kialakulása, melynek kezeléséről felvilágosítást 

kaptam. Mikropigmentálás után pár napig ajánlott herpesz elleni tablettával és krémmel kezelni.  
6. A gyors és sikeres javulás érdekében betartom a felvilágosításban elhangzottakat és legalább 14 napig 

mellőzöm a következőket: napozás, szolárium, közös fürdő (uszoda, strand) szauna és sportolás, arckezelések. 
7. Aláírásommal garantálom, hogy nincs fertőző betegségem.  
8. Megértettem és elfogadom, hogy a végleges eredmény csak a tetoválást követő korrekciós tetoválás után 

várható. A korrekciós tetoválást a tetoválást követő 3-8 héten belül kell megtenni.  
9. Ritka estben előfordulhat, hogy a végleges eredményhez egy második korrekcióra is szükség van, ezt az eredeti 

tetoválást követő 16 héten belül kell elvégezni. A második korrekció árát az aktuális árlista tartalmazza.  
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                                                                              ______________________________                                                      

                                          VENDÉG 

Korrekció: 
Megértettem és elfogadom, hogy a készülő tetoválás az első alkalom után nem lesz végleges. Végleges eredmény 
eléréséhez, egy második (korrekciós) időpontra lesz szükség melyet 3-8 héten belül kell megtenni. A korrekció a 
tetoválást követő 8 héten belül ingyenes. A 8. hetet követően de a 16. héten belül 10.000 forint. Megértettem, 
hogy a korrekciós időpontomat kettő munkanappal az időpont előtt már nem módosíthatom, amennyiben mégis 
módosításra kerül sor, a korrekció ára 10.000 forint.  
Második korrekció árát a mindenkori árlista tartalmazza, melyre az eredeti tetoválást követően 16 héten belül 
van lehetőség. 



 

KÉRDŐÍV KOZMETIKAI TETOVÁLÁSHOZ 

Elmúlt-e már 18 éves?        ¨ igen  ¨ nem 
Kezelik-e bármilyen betegséggel, ha igen mivel?     ¨ igen  ¨ nem 
Áll- e bármilyen bőrgyógyászati kezelés alatt?     ¨ igen  ¨ nem 
Van-e bármilyen allergiája? (Lidocain, növény, fém stb.)      ¨ igen  ¨ nem 
Van-e immunrendszer problémája?        ¨ igen  ¨ nem 
Volt-e plasztikai sebészeti beavatkozása az arcán?                  ¨ igen  ¨ nem 
Tervezi-e a közeljövőben plasztikai sebészeti beavatkozást az arcán?              ¨ igen  ¨ nem  
Cukorbeteg-e és kezelik-e?        ¨ igen  ¨ nem 
Van-e bármilyen sebgyógyulási problémája?     ¨ igen  ¨ nem 
Volt-e bármilyen szívbetegsége, szívműtéte?     ¨ igen  ¨ nem  
Magas-e a vérnyomása?        ¨ igen  ¨ nem 
Vérhígítót szed-e?         ¨ igen  ¨ nem 
Volt-e korábban pikkelysömöre?                     ¨ igen  ¨ nem 
Hord-e kontaktlencsét?        ¨ igen  ¨ nem 
Szokott-e vért adni?         ¨ igen  ¨ nem 
24 órán belül fogyasztott-e alkoholt?      ¨ igen  ¨ nem 
Terhes-e?          ¨ igen  ¨ nem 
Szoptat-e?          ¨ igen  ¨ nem 
Volt-e már herpesze?         ¨ igen  ¨ nem 
Jelenleg van-e herpesze?        ¨ igen  ¨ nem 
Volt-e már sminktetoválása?        ¨ igen  ¨ nem 
 
Megjegyzés: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________                                             _____________________________ 

                   Kozmetikus                                                                                               Vendég 

Szakember tölti ki, meglévő sminktetoválás esetén! 
 
Korábbi sminktetoválás állapota:______________________________________________ 

 

Kockázatok:_______________________________________________________________ 


