
Jak se o čerstvý PM starat? 

 
Každá zákaznice obdrží tyto rady sepsané 

• Po úkonu je nutno odsávat případný tkáňový mok čistým papírovým kapesníčkem každou 

půl hodinu po dobu alespoň 24 hodin. Tím, že bude tetované místo suché, nehrozí zaschnutí tk. 

moku na kůži a následné praskání stroupků s dlouhým a bolestivým hojením. (většina klientek 

udává „opocování“ tetováže pouze pár hodin, popř. Vůbec) Můžete také namočit čistý tamponek do 

studené vody a lehce poťukávat, posléze vysušit kapesníčkem. Je to dobré zvláště 1.ráno po 

zákroku 

• První 2 noci spát na zádech se zvýšenou polohou hlavy! 

• Po celý měsíc není vhodné navštěvovat solárium ani přímé slunce, provádět hloubkové 

čištění pleti, sauna, pára ani bazén. 

• Během prvního týdne nedoporučuji kontakt s vodou, sluncem, mastnými krémy, líčidly, 

nepoužívat lak na vlasy. 

• Tetování rtů potírat od 3. dne Mastí po PM, kterou můžete u mne zakoupit za 100,- Kč. 

• V žádném případě neolupovat ani neodstříhávat případné trčící suché šupinky (stroupky), 

které se mohou při nedostatečném odsávání udělat. V tetováži by pak zůstaly bílé tečky. Při 

odloupání i odmáčení stroupků hrozí zrůžovění tetováže. 

• týden po úkonu nesportovat, nepohybovat se v prašném či jinak rizikovém prostředí (pára, 

přímé slunce) 

• pozor též na silný výskyt pylů ve vzduchu na jaře (raději užít antihistaminika i preventivně) 

• cca po 6 dnech možno lehounce namazat Panthenolem po opalování z lékárny nebo mastí 

na PM 

Nepoužívejte přípravky s vitaminem A – nebezpečí rozpití PM!!! 

Nepodceňujte prosím přípravu i péči o nový PM. Tím, že EU zakázala použití různých stabilizátorů… 

do barev na PM, barvy již poslední roky nechytají a nedrží tak dobře. Je jedno u jaké firmy barvy 

koupíme, pravidla pro získání certifikace jsou stejná. Pro Vás skvělé vědět, že nemáte pod kůží již 

žádné „jedy“, ale pro trvanlivost pigmentů trochu větší práce.. Proto je Vaše péče o PM tak důležitá. 

Potřebujeme co nejdokonalejší výsledek – aby PM co nejlépe držel. Chcete-li např. krásné jemné 

chloupkové obočí a přijdete nenajedena, s kávou či alkoholem v krvi…, pak neprotetuji každý 

chloupek 3-5x, ale třeba 15x a tak logicky nebude tetování krásně jemné, ale slité, chloupky silné. 

Jsme-li hladové či nevyspalé, anestetika nefungují, po kávě či alkoholu kůže krvácí. Ačkoli všem 

radím jak se na tetováž připravit, dámy velice často nedodrží co měly a pak není výsledek takový 

jaký bych si přála. Proto prosím dámy, je to obličej. Nepodceňte přípravu a budete spokojeny.. Já 

jsem pečlivá, mám ráda dobře odvedenou práci, ale potřebuji k tomu Vaši spolupráci  
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