Body Beauty s.r.o.
Revolučná 3289/1
010 01 Žilina
IČO: 48 224 731

Prehlásenie o informovanom súhlase k vykonaniu epilačného zákroku
na žiadosť klienta
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Email:

Tel. číslo:

Ošetrenie sa vykonáva systémom Candela GentleLase, alexandritovým laserom s jedinečným systémom chladenia Dynamic
Cooling Device, vďaka ktorému sa ošetrenie stáva takmer bezbolestným.
Princípom ošetrenia je tzv. selektívna fototermolýza - dochádza k maximálnej absorpcií energie laserového lúča v cieľovej
štruktúre - melaníne, ktorý je v najvyššej koncentrácií obsiahnutý v chĺpkoch v aktívnej fáze rastu, a k minimálnej absorpcií
v okolitých štruktúrach pokožky. Postupne dochádza k deštrukcií vlasových cibuliek a čiastočnej až úplnej redukcií
ochlpenia.
Pri zákroku je potrebné chrániť si zrak špeciálnymi okuliarmi, ktoré Vám poskytne ošetrujúci personál, okuliare je potrebné
mať nasadené počas celého zákroku.
Pri ošetrení môžete cítiť chladenie, prípadne jemné štipkanie. Tesne po zákroku môže dôjsť k jemnému podráždeniu
a začervenaniu ošetrovanej plochy, ktoré cca do 48 hodín vymizne. V ojedinelých prípadoch pri nedodržaní pokynov pred
ošetrením alebo zatajení skutočností ošetrujúcemu personálu môže dôjsť k vzniku prechodných pigmentových škvŕn,
prípadne pľuzgierikov.
K vzniku pigmentových škvŕn môže dôjsť aj pri dodržaní všetkých pokynov zo strany ošetrujúceho personálu a klienta,
uvedené prípady sú popísané v literatúre, ich príčiny doposiaľ neboli objasnené.
Pigmentové zmeny sú prechodné a spravidla vymiznú do 6 mesiacov. Ošetrovaná plocha sa nesmie vystavovať slnečnému
žiareniu minimálne 4 týždne pred a po zákroku, takisto sa nesmie navštevovať solárium.
Pri zákrokoch je potrebné používať krém s minimálnym OF (ochranný faktor) 20 a viac, pre tvár je najvhodnejší OF 50 počas
celého cyklu ošetrenia z dôvodu zvýšeného rizika možnosti vzniku pigmentových škvŕn v tejto oblasti. Zákrok sa
nevykonáva v tehotenstve. Cenu zákroku je možné po konzultácií upraviť v závislosti od neštandardnosti ošetrovanej plochy
a individuálnych osobitostí. Ceny zákrokov sú odvodené od trvania a počtu pulzov lasera.
Prehlasujem, že som uvedeným údajom dostatočne rozumel, nezatajil som žiadne informácie ohľadne môjho zdravotného
stavu, dobrovoľne súhlasím s vykonaním zákroku a som si vedomý všetkých rizík so zákrokom súvisiacich. Som spôsobilý
k právnym úkonom a nebol mi stanovený opatrovník. Som si vedomý, že počet potrebných ošetrení ako i dosiahnutý
výsledok je individuálny, a napriek dodržaniu všetkých pravidiel zo strany ošetrujúceho personálu dosiahnutý výsledok
nemusí byť úplne uspokojivý a plne podľa mojich očakávaní.

Zároveň týmto udeľujem spoločnosti Body Beauty s.r.o. , Revolučná 3289/1, 01001 Žilina v zmysle §7 ods. 1,2 zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním mojich osobných údajov
výlučne za účelom evidencie zákazníkov a ich informovania o aktuálnych ponukách štúdia body beauty & care.

Dátum: ............................

Podpis : .................................

