
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информирано съгласие за провеждане на процедура 

почистване на лице с  диамантено микродермабразио 

 
Долуподписаните: 
..................................................................................................................................
......................, 
наричан за кратко „оператор” 
 
и 
..................................................................................................................................
......................, 
наричан за кратко „клиент”, 
телефон: ............................................. ; e-mail: 
.......................................................................... ; 
 
се съгласиха по време на разговора, състоял се на дата: ..............................г., за 
следното: 
 
Същност на процедурата: 
Почистването на лице с диамантено микродермабразиото е ефективна неинвазивна 
процедура, която възвръща естествените функции на кожата. Процедурата съчетава в 
себе си повърхностен механичен пилинг с диамантени накрайници и вакуум масаж. Тази 
техника излющва и изравнява повърхностния слой на кожата, а в резултат на това тя е 
по-здрава, жизнена и еластична. Чрез процедурата се постига дълбоко почистване, 
елиминиране на кожните несъвършенства, изравняване на тена, стимулиране 
производството на колаген и еластин в кожата, подмладяващ ефект. След като 
повърхностния слой е нежно и деликатно ексфолиран, кожата е готова за вливане и 
подхранване, защото е най-пропусклива. Можете светкавично да преобразите кожата на 
лицето си, ако комбинирате едновременно и една след друга двете терапии: почистване 
на лице с диаманатено микродермабразио и процедура с Интрасютикълс. 
 
Операторът е дал информация на клиента за: 

 това дали клиентът е подходящ кандидат за почистване на лице с диамантено 
микродермабразио; 

 очакваните резултати, предимствата и възможните недостатъци; 
 същността на процедурата и последващите грижи. Подробностите са обяснени с 

достъпни и разбираеми термини; 
 технологичните особености на процедурата, използваната козметика и 

последващите грижи.  
 
Възможни рискове, дискомфорт и странични ефекти: 

 леко изтръпване/стягане на кожа (като при излагане на вятър/слънце);  
 кратковременно леко зачервяване на кожата; 
 суха и лющеща се кожа (знак за самовъзстановяване).  

 

Клиентът декларира, че е запознат с всички противопоказания: 
 активно акне, херпесна инфекция, розацея, екзема;  
 дерматит, псориазис, съдови лезии, "спукани капиляри”; 
 рак на кожата, автоимунни заболявания, нарушения в кръвосъсирването; 
 наскоро претърпени лазерна операция, третиране с ретин A, химичен пилинг 
 лазерна епилация; 



 

 

 бременност и кърмене. 
 

Клиентът декларира, че информира оператора за: 
 прием на медикаменти; 
 заболявания; 
 алергии; 
 бременност и кърмене; 
 други направени скоро или предстоящи скоро процедури. 

 
 
Клиентът декларира, че е запознат и ще следва стриктно инструкциите преди, 
по време и след процедурата: 

 Да се използва интензивна хидратираща козметика със специални козметични 
продукти; 

 Да се използва крем с висок слънцезащитен фактор; 
 Не се препоръчва използване на грим до 20 мин. след процедурата; 
 Да не се излага третираната зона на активно слънце/солариум поне 3-5 дни след 

процедурата; 
 Да се избягват интензивни физически тренировки до 24 ч. след процедурата; 
 Не е препоръчително да се посещава парна баня/басейн до 3 дни часа след това; 
 Да не се използват козметични средства, съдържащи гликолова, млечна киселина, 

Ретин А, алкохол, ексфолиращи скрабове, кола маска минимум 3 дни преди и след 
процедурата; 

 Да не се използва химически пилинг или колагенова инжекция 2 седмици преди 
процедурата; 

 Ако планирате процедура лазерна епилация, е препоръчително тя да бъде 
извършена 1 седмица преди или 2 седмици след процедура диамантено 
микродермабразио. 

 При поява на някой от страничните ефекти, описани по-горе, се препоръчва 
посещение при оператора. 

 
Prime Aesthetic Center и операторът, извършил процедурата, не носят отговорност 
в случай, че клинетът не спазва посочените инструкции и не уведоми оператора за това. 
 
Клиентът декларира: 

 че e прочел и разбрал предоставената информация за процедурата, както и 
съветите за последващи грижи; 

 че разбира предупрежденията и възможните странични ефекти и няма да променя 
или скрива информация за собственото си здравословно състояние; 

 че не страда от заболяванията, които са указани като противопоказни за 
процедурата; 

 че е съгласен операторът да води личното му досие с информация за 
провеждането на процедурата; 

 че могат да бъдат направени снимки преди процедурата за преценка на резултата; 
 че е предоставил възможно най-пълна и достоверна информация за 

здравословното си състояние; 
 

Клиентът има право да задава въпроси и да получи задоволителни отговори. С 
това, клиентът дава разрешение на оператора да извърши процедурата. 

Прайм естетик център, 
гр. Бургас 
 

Дата: .............. 

Подпис оператор: .............. Подпис клиент: .............. 


