
 
 

Instruções Para Antes Do Procedimento 
 

Sobrancelhas, Delineador, Couro Cabeludo, Aréola, Lábios, Camuflagem 
 
! Antes do seu atendimento: não beber álcool, pare de tomar qualquer tipo de suplemento, 

hormônio, vitaminas ou Ibupofren ou qualquer outro medicamento que afine o sangue 
dentro de 72 horas (consulte o medico antes de parar com qualquer medicação). 

! Se o procedimento for ao redor dos olhos, pedimos para você não usar lentes de contato 
pelo menos 1 dia antes do procedimento e ficar sem usar por 3 dias apos o procedimento. 
Use óculos para o dia do procedimento (recomendação para quem for fazer a linha dos 
olhos). 

! Evite o use de produtos de retinol por 5 dias antes do procedimento, no dia do 
procedimento e 30 dias para peeling facial. 

! Recomendamos que você lave seu cabelo e tome banho antes do procedimento (shampoo 
e sabão deve ser evitado em áreas recém tratadas). 

! Não passe nenhum creme ou maquiagem na área do procedimento ou na área ao redor. 
! Favor não trazer crianças ou qualquer outro acompanhante para o dia do seu 

procedimento. Por motivos de segurança da própria criança e código de saúde e 
sanitização. O tempo do procedimento pode variar entre 1.5 a 3 horas.  

! É sua responsabilidade avisar Marlete Tringale se você esta em algum tratamento de 
câncer, algum problema de pele ou qualquer outra condição medica. 

! Para os clientes que passaram por quimioterapia todos os procedimentos só poderão ser 
realizados 3 meses apos o fim do tratamento e sob autorização medica. 

! Não farei nenhum dos procedimentos em gravidas. 
! Se recentemente  você fez algum peeling ou aplicação de Botox favor falar com seu 

Profissional antes (nos recomendamos mínimo de 2 semanas apos Botox e um mês apos 
peeling). 

! Requeremos autorização medica em escrito para clientes com diabetes. 
! Caso esteja fazendo reposição hormonal qualquer procedimento só poderá ser feito se 

estiver 2 meses sem. Consulte seu medico. 
! Procedimentos de sobrancelha, lábios e aréola “exceto retoques” terão um 

acompanhamento incluído o custo total do procedimento, se agendados dentro do tempo 
sugerido pelo artista. Certifique-se de que terá disponibilidade para voltar algumas 
semanas mais tarde. Será cobrada do cliente uma taxa de $100 e configuração por 
qualquer visita/ serviço adicional para o mesmo procedimento. 

! Todos os procedimentos têm uma rotina de pós-atendimento que pode variar de 5 a 10 
dias. Lembre-se que a área tratada pode ficar inchada por dias, então esteja preparado! 

! Certifique-se de chegar a tempo em consideração ao próximo cliente. A chegada tardia 
pode causar o cancelamento e sua taxa de depósito não pode ser aplicada em sua taxa 
final ao reagendar uma nova data e horário. 

! Não são permitidos animais, exceto aquele que realmente atue como animal-guia, animal 
de sinalização ou animal de serviço acompanhado por uma pessoa cega ou surda ou uma 
pessoa com deficiência auditiva ou deficiente. 

 


