
Sąmoningas sutikimas atlikti įvyniojimo procedūras CEL TERM
bandažais 

1.  Informacija 
Procedūrų programos Arosha  skirtos kovai su celiulitu, odos patempimui ir stangrinimui,
taip  pat  lokalizuoto  riebalinio  audinio  mažinimui.  Prisotinti  aktyviųjų  komponentų
vienkartinio naudojimo bandažai Arosha paliekami pasirinktose  įvyniotose  kūno vietose
30  minučių,  kad  veikliosios  medžiagos  prasiskverbtų  į  poodinius  sluoksnius.
Kosmetologinių įrenginių, tokių kaip presoterapija, infraraudonųjų lempų   panaudojimas
sustiprina poveikį, tačiau jų negalima derinti su šildomąjį poveikį turinčiais bandažais. 

Kontraindikacijos:

 Kraujotakos sutrikimai  ⃣    taip  ⃣   ne
 Flebitas (venų sienų uždegimas)  ⃣    taip  ⃣   ne
 Širdies ligos  ⃣    taip  ⃣   ne
 Vožtuvai, stimuliatoriai  ⃣    taip  ⃣   ne
 Plaučių ligos        ⃣    taip  ⃣   ne
 Dermatologinės ligos  ⃣    taip  ⃣   ne
 Alergija  ⃣    taip  ⃣   ne
 Lėtinės ligos  ⃣    taip  ⃣   ne
 Nėštumas  ⃣    taip  ⃣   ne
 Maitinimas krūtimi  ⃣    taip  ⃣   ne

 būtina  atkreipti  dėmesį  į  pakitusias  odos  vietas,  jei  yra  pigmentinių  dėmių,
netipinės struktūros apgamų, spuogų, psoriazės požymių – reikia vengti šių vietų
atliekant  procedūras.  Nežymiai  pažeistas  odos vietas  (mėlynę,  įbrėžimą)  galima
uždengti pleistru. 

            
          Jeigu bent į vieną punktą atsakyta TAIP, siūlome pasikonsultuoti su savo gydytoju ir gauti jo
sutikimą procedūros atlikimui. 

Vizito tikslas:

 Lokalizuotas riebalinis audinys   ⃣
 Celiulitas   ⃣
 Suglebusi oda, raukšlės   ⃣

  



            Rekomendacijos prieš procedūrą:

 Procedūros  atlikimo  dieną  nedepiliuoti  ir  neskusti  tų  kūno  vietų,  kurios  bus
įvyniojamos

 Nesideginti soliariume ir kitais būdais nesišvitinti UV spinduliais 
 Jeigu  procedūros  atlikimo  dieną  nedaromas  kūno  šveitimas  salone,  tuomet

namuose AROSHA šepečiu atlikti sausą pilingą, kad suaktyvėtų medžiagų ir kraujo
apytaka.  

           Rekomendacijos po procedūros:

 Iškart po procedūros oda gali šiek tiek parausti. Šiluminis ar vėsinamasis efektas
išnyks  palaipsniui,  priklausomai  nuo  odos  jautrumo.  Ypač  jautriai  odai
rekomenduojama naudoti raminamąjį kremą. 

 Rezultato pagerinimui rekomenduojama naudoti Aroha namų linijos produktus.

                     Galimos komplikacijos:

 Iki šiol nebuvo nustatyta jokių komplikacijų po procedūrų su preparatais Arosha.  

2. SUTIKIMAS

Klientas:

Patvirtinu, kad susipažinau su procedūrų Arosha paskyrimu, esu informuotas (-a)
apie  jų  poveikį  ir  kontraindikacijas   bei  apie  visus  veiksmus,  susijusius  su  procedūros
atlikimu. Sutinku atlikti įvyniojimo procedūrą ir laikytis visų rekomendacijų po procedūros
atlikimo. 

Vardas…………………………………………………........................…
Pavardė……………………………………………..............................
Lytis ⃣      Vyras ⃣     Moteris   
 
Amžius…………………………………………………..
Data……………………………………………………...    Parašas …................................
              

            Salono darbuotojas:

            Patvirtinu, kad supažindinau ponią/poną …...........................................................................
su  visais  Arosha  procedūros  atlikimo  aspektais  ir  įsipareigoju  laikytis  kosmetikos  gamintojo
procedūrų atlikimo rekomendacijų.   
             
                                                                                              Antspaudas ir parašas                        

            Data ………………...........… ………………………………….


