به نام خدا

لطفا فرم را کامال بادقت مطالعه و تکمیل فرمایید

این فرم قبل از انجام کار پر میشود و در صورت عدم اطمینان از موارد زیر میتوانید از انجام کار انصراف دهید.
اینجانب ........................................در تاریخ  ....................با آگاهی کامل از موارد زیر اقدام بر انجام
میکروبلیدینگ ابرو

ترمیم میکروبلیدینگ

ترمیم میکروپیگمنتیشن

میکروپیگمنتیشن چشم

میکروپیگمنتیشن ابرو

مدل

میکروپیگمنتیشن لب

نزد خانم ...............................نموده ام و هیچگونه ادعا و شکایتی در ارتباط با موارد زیر نخواهم داشت و با
توضیحات داده شده توسط انجام دهنده کار تصمیم به استفاده از دستگاه میکروپیگمنتیشن دستگاه معمولی تاتو گرفته ام.
• از یکبار مصرف بودن کلیه لوازم و مواد کار اطمینان کامل دارم.
• از بهداشتی بودن محیط و به نحوه کار اطمینان کامل دارم.
• آگاهی الزم را دارم که تاتو به هیچ عنوان  100%قرینه و بدون اختالف نمی باشد.
• آگاهی دارم تاتو در روز اول پررنگ و پهن دیده می شود و بعد از  3إلى  5روزبه رنگ و ضخامت طبیعی برمیگردد.
• آگاهی دارم که تاتو به علت ورم و موارد دیگر در جلسه اول  ،امکان بروز اشکال در مدل و رنگ وجود دارد که در
زمان ترمیم قابل حل میباشد.
• الزم به ذکر است کلیه تاتوها به خصوص هاشور در جلسه اول و بعد از ریختن پوسته های رنگی بسیار کمرنگ
میشود که در ترمیم قابل حل میباشد.
• مدل و رنگ و طرح تاتو با نظر و سلیقه اینجانب انجام میشود.
• متعهد میشوم که هیچگونه بیماری و مصرف دارویی که با انجام تاتو دچار مشکل شوم ندارم.
•الزم به ذکر است بیماران دیابتی و مصرف کنندگان انواع داروهای رقیق کننده باید با اجازه پزشک تاتو انجام دهند.
• آگاهی دارم ماندگاری رنگ تاتو زیر پوستهای مختلف متغیر است و اغلب درابروهای ساده رنگهای روشن بین  6تا
 8ماه و رنگهای تیره بین  8تا  12ماه و با توجه به آگاهی از این موارد رنگ تیره یا روشن را انتخاب میکنم.
• هزینه کار مبلغ  .............................لایر میباشد و در زمان ترمیم مبلغ ........................لایر گرفته میشود.
• دوستانی که بعد از کمرنگ شدن تاتو برای انجام تمدید سالیانه بعد از گذشت  5الى  6ماه به بعد مراجعه می کنند
می بایست  65درصد از کل هزینه را پرداخت نمایند.
• زمان ترمیم فقط بین  20إلى  30روز انجام میشود و بعد از یک ماه با توجه به زمان  ،هزینه ترمیم بیشتر میشود.
تلفن ............................ :آدرس............................................................................................:
معرف ....................................:ایمیل....................................................................................:

این قسمت بعد از پایان کار تکمیل شود .
اینجانب.............................................بعد از اتمام کار رضایت کامل دارم .
امضاء و تاریخ:

