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ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η θεραπεία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πελάτες οι οποίοι:

• Έχουν θετικό αποτέλεσμα δοκιμής αλλεργίας σε οποιοδήποτε βήμα της διαδικασίας  Elleebana Brow Henna

• Φλεγμονή στην περιοχή βλεφάρων / φρυδιών

•

Χημειοθεραπεία (τρέχουσα θεραπεία καρκίνου)
•

Δερματικλες παθήσεις, τραύμα του δέρματος, κοψίματα, εκδορές, εγκαύματα και πρήξιμο στην άμεση περιοχή

•

Ηλιακό έγκαυμα

• Διαταραχές του δέρματος στη γενική περιοχή των ματιών όπως η δερματίτιδα
• Μολύνσεις ματιών / επιπεφυκίτιδα

•

Πρόσφατες επεμβάσεις γύρω από το μάτι, το κεφάλι,το πρόσωπο ή στην περιοχή•
Υπερευαίσθητο δέρμα/μάτια•
Πρόσφατο τατουάζ, microblading ή ημιμόνιμο μακιγιάζ (βαιωθείτε ότι όλες οι εργασίες είναι επουλωμένες πριν
προχωρήσετε και ότι έχετε άδεια για θεραπεία από τον στυλίστα)

•

Botox & dermal fillers (εξασφάλιση της άδειας για τη θεραπεία)•
Προηγούμενη αντίδραση στην εφαρμογή χένα είτε στο δέρμα , στο κεφάλι ή πρόσωπο

Παρακάτω είναι λίστα αντενδείξεων που απαιτούν παραπομπή σε γιατρό, προτού  μπορέσετε να εκτελέσετε μια 
θεραπεία Elleebana Brow Henna:

•

Μετά την χημειοθεραπεία: • Προηγούμενες παθήσεις φρυδιών ή του δέρματος

Πιθανές ανησυχίες για τη διάρκεια του αποτελέσματος:

• Πολύ ξηρό δέρμα:

• Πολύ λιπαρό δέρμα

• Δεν εκτελέσατε όλα τα βήματα της  Elleebana brow hena

• Κακή εφαρμογή της Elleebana brow henna

• Εσφαλμένη  δοσολογία αναμίξης (υπερβολική σκόνη, υπερβολική ποσότητα ενεργοποιητή Ph Aqua)

• Δεν ακολουθείται η επιμέλεια

• Θεραπείες δέρματος όπως μικροδερμοαπόξεση, χημικό peeling ή χρήση καλλυντικών που περιέχουν συστατικά για
την απολέπιση του δέρματος

• H χένα δεν στέγνωσε

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ

- Μην χρησιμοποιείτε τα ισχυρά προϊόντα ντεμακιγιάζ ματιών για 48 ώρες, καθώς μπορεί να εξασθενίσει το χρώμα -  το     
Belma Remove είναι κατάλληλο για αφαίρεση μακιγιάζ μετά τις πρώτες 24 ώρες. Τα λιπαρά προϊόντα ντεμακιγιάζ μπορούν 
να μικραίνουν την διάρκειά της χένα.
- Μην τρίβετε, τραβάτε ή πειράζετε την περιοχή 
- Μην αφήνετε το σαμπουάν ή το κοντίσιονερ στα φρύδια για τις πρώτες 24 ώρες.
- Αποφύγετε θερμές θεραπείες / θεραπείες προσώπου που περιλαμβάνουν ατμό για 24 ώρες.
- Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία για 24 ώρες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση της χένας
- Αποφύγετε την κολύμβηση / σάουνες για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τη θεραπεία σας.
- Η έκθεση στον ήλιο / UV για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη εξασθένηση της χέννας.
- Εάν εμφανιστεί κάποιο ερεθισμό, εφαρμόστε ένα καθαρό βαμβάκι και κρύο νερό στην περιοχή των ματιών ή 
επικοινωνήστε με έναν γιατρό.




