REGULAMIN
Aleksandra Szymczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,Beauty by Ola Aleksandra
Szymczak’’ zostaje określona w treści niniejszego regulaminu jako Usługodawca. Niniejszy regulamin
powstał w celu określenia zasad umawiania wizyt, wysokości i celu płatności zadatku, reguł jego
zatrzymania przez Usługodawcę oraz ewentualnego zwrotu kwoty wpłaconego zadatku na rzecz Klientki.
1. Usługodawca przyjmuje zapisy na zabiegi w formie wiadomości SMS na numer telefonu 606 911 114.
Po wstępnym zarezerwowaniu terminu, w okresie 24 h Klientka jest zobowiązana do wskazania w jakiej
formie i terminie ma zamiar zapłacić zadatek, bądź też poinformować o rezygnacji z usługi.

2. W ciągu 3 dni roboczych od dnia rezerwacji terminu Klientka zobowiązana jest do uiszczenia
odpowiedniej kwoty tytułem zadatku. W przypadku makijażu permanentnego należy uiścić 200 zł.
Zadatek należy zapłacić w formie przelewu na numer rachunku bankowego
62 1140 2004 0000 3502 7672 4676
wskazując w tytule wyłącznie imię i nazwisko, bądź też osobiście w siedzibie Usługodawcy
znajdującej się przy ul. Chopina 7 w Kaliszu, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia.
Kwota zapłaconego zadatku jest momencie dokonywania płatności za zabieg odliczana od pełnej
kwoty usługi.

3. Usługodawca zastrzega, iż w enumeratywnie wyliczonych przypadkach ma prawo do
odmowy wykonania zabiegu makijażu permanentnego. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do
przedmiotowego zabiegu są:
-

Ciąża

-

Okres laktacji (zalecane jest odczekanie 2 miesiące od zakończenia laktacji

-

Infekcja, wykwit lub wyprysk w miejscu wykonywania pigmentacji

-

Aktywna opryszczka (w takim przypadku zabieg jest przekładany. Usługodawc

zaleca asekuracyjnie wziąć dawkę tabletek Heviran 3 dni przed zabiegiem (500-800mg) oraz
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zapobiegawczo kontynuować kurację do 3 dni po zabiegu,

Aktywne przeziębienie, angina, grypa, wszelkie obniżenie odporności (należy zaczekać
minimum 2 tygodnie od wyleczenia do zabiegu

-

Przyjmowanie leków z grupy antybiotyków oraz rozrzedzających krew (należy odczekać 3
tygodnie od zakończenia kuracji do zabiegu

-

Przyjmowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych (należy wstrzymać się z ich
przyjmowaniem na minimum tydzień przed zabiegiem

-

Przyjmowanie sterydów, zarówno doustnie jak i miejscowo (należy odczekać od 3 do 6
miesięcy od zakończenia kuracji do zabiegu

-Przyjmowanie leków lub maści na trądzik, retinoidów, izotretynoiny, tetracyklin
(Roaccutane, Differin, Izotek, Axotret, Curacne, Aknenormin itd.) (należy odczeka

minimum 6 miesięcy od zakończenia kuracji. Leczenie dermatologicznie jest
przeciwwskazaniem do zabiegu)
-

Stosowanie odżywek lub olejków do brwi lub rzęs (w przypadku pigmentacji danego
obszaru). Należy odczekać do 3 miesięcy w przypadku odżywki i do 1 miesiąca w przypadku
olejku

-

Nieustabilizowana choroba cukrzycowa

-

Nieustabilizowana lub zaawansowana choroba tarczycy

-

Padaczka (epilepsja

-

Choroba nowotworowa w fazie aktywnej

-

Choroby serca

-

Żółtaczka

-

Hemo lia

-

Zaburzenia krzepliwości krwi

-

Zaburzenia oraz choroby psychiczne

-

Uczulenie na metale, kosmetyki oraz farby do włosów

-

Uczulenie na lidokainę, epinefrynę, tetrakainę (występuje w znieczuleniu

W przypadku podejrzeń co do wystąpienia reakcji uczuleniowej na znieczulenie lub barwnik
Usługodawca zaleca umówienie się na próbę uczuleniową odpowiednio wcześniej przed datą
zabiegu,
-

Picie ziół w herbatach oraz zażywanie tabletek ziołowych (dziurawiec, czystek, krwawnik,
ołek, mięta etc.) Usługodawca wskazuje iż picie i przyjmowanie jakichkolwiek ziół należy
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zaprzestać na minimum 1 miesiąc przed zabiegiem

fi

fi

-

-

Zaawansowane stadium trądziku, również różowaty. Usługodawca wskazuje, iż najpierw
należy wyleczyć cerę i dopiero następnie jest możliwe wykonanie makijażu permanentnego

-

Skłonność do bliznowców, blizn oraz trudno gojące się rany

-

Atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, bielactwo, łojotokowe zapalenie skóry, egzema

-

Nadwrażliwość na ból

-

Świeża henna w przypadku makijażu permanentnego brwi. Usługodawca wskazuje, iż hennę
wykonuje się minimum 3 tygodnie przed zabiegiem

-

Wiek poniżej 18 lat

-

Świeża opalenizna. Usługodawca wskazuje, iż nie należy opalać twarzy minimum 2
tygodnie przed zabiegiem

-

Zabiegi kosmetyczne i z zakresu medycyny estetycznej. Kwasy, botox, mezoterapia,
mikrodermabrazja, laser itd. Usługodawca wskazuje, iż jakiekolwiek zabiegi powinny być
wykonywane minimum 1 miesiąc przed pigmentacją

-

Stan po ekstrakcji zęba ( po wyrywaniu) Usługodawca wskazuje, iż należy odczekać okres
od 2 tygodni do 1 miesiąca, w zależności czy był włączony antybiotyk

-

Stan poszczepienny. Usługodawca wskazuje, iż należy odczekać 1 miesiąc od szczepienia do
pigmentacji

-

Stan po operacji plastycznej. Usługodawca wskazuje, iż należy odczekać 1 miesiąc od
operacji plastycznej

-

Sztuczne rzęsy. Usługodawca podkreśla, iż w przypadku makijażu permanentnego oczu,
sztuczne rzęsy muszą być bezwzględnie zdjęte. Nadto Usługodawca wskazuje, iż w przypadku
makijażu permanentnego ust, usta mają być pozbawione suchych skórek, wypeelingowane,
bowiem kondycja ust znacznie wpływa na jakość pigmentacji może nawet wpłynąć na ilość
zabiegów, dodatkowych, płatnych. Przed zabiegiem makijażu permanentnego ust należy
bezwzględnie przejść kurację Heviranem w tabletkach w przypadku tendencji do opryszczki

-

Przyjmowanie jakichkolwiek innych leków. Usługodawca wskazuje, iż należy poinformować
jakie leki lub suplementy diety Klientka przyjmuje lub na jakie choroby cierpi

-

Posiadanie starego makijażu permanentnego. Usługodawca wskazuje, iż prosi o informację,
konsultację lub zdjęcie zastrzegając jednocześnie, iż nie pokrywa, bez wcześniejszego
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powiadomienia oraz wery kacji stanu starego makijażu permanentnego

4. W okresie 2 dni przed zabiegiem makijażu permanentnego nie należy spożywać alkoholu
oraz w dniu zabiegu nie powinno się spożywać mocnej kawy.

5. Klientka ma obowiązek poinformowania o istnieniu bezwzględnych przeciwwskazań do
wykonania zabiegu. Istnienie przeciwwskazań może stwierdzić również Usługodawca na
podstawie przeprowadzonego wywiadu i konsultacji przed zabiegiem.

6. W przypadku niewykonania umowy przez Klientkę, tj. przybycia przez Klientkę na
zabieg, mimo posiadania bezwzględnych przeciwwskazań do jego wykonania, opisanych
w niniejszym regulaminie, jak i na stronie internetowej
,,www.beautybyola.pl’’, niezapoznania się z bezwzględnymi przeciwwskazaniami do
wykonania zabiegu, odmówienia przez Klientkę wizyty lub też przełożenia wizyty na
okres późniejszy niż 5 dni od daty zabiegu Usługodawcy przysługuje prawo do
zachowania otrzymanego zadatku.

7. W przypadku niewykonania umowy przez Usługodawcę, tj. odwołania wizyty, Klientce
przysługuje prawo domagania się kwoty zadatku w podwójnej wysokości.

8. W przypadku rozwiązania umowy na skutek okoliczności za które żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, lub też na skutek okoliczności za które winę ponoszą obie
strony zadatek winien być zwrócony Klientce.

9. Niniejszy regulamin pozostaje w swojej treści w zgodności z przepisami kodeksu
cywilnego, w tym z art. 394 tegoż kodeksu, na dzień 12.05.2019 roku.

10. Klientka decydując się na zabieg lub makijaż ma obowiązek zapoznania się z treścią
niniejszego regulaminu i akceptacji wskazanych w nim zasad usługi.

