Jak se na tetování připravit?
• 14 dní před výkonem denně užívat 1000mg vit.C, který se rozloží do několika menších
denních dávek , s užíváním pokračovat i týden po úkonu Týden před zařadit i vit B. 
Pozor, neužívat žádné multivitamíny, které obsahují vit. A – hrozilo by rozpití tetováže!
• Velice vhodná jsou též homeopatika. Doporučuji Apis mellifica 15 CH – proti otokům či
oparům a Arnica montana 15 CH – na rychlé vyhojení.  Aplikovat již večer před i v den tetováže -ráno, pak vzít s sebou ke mě, dále každou hodinu. Brát i 2-3 dny po zákroku. Apis jen při otocích, Arnicu více dní a to tak, že 2.den cca po 2 hodinách, další den po 3-4 hodinách a tak postupně odcházet s dávkováním
• drogy, léky obsahující kys.acetylsalycilovou (jako Acylpiryn,Anopyryn, Ibuprofen …) ale ani chemický pealing poblíž budoucí tetováže ne minimálně 3 týdny před
• alespoň 4 dny před tetováží nechodit do solária ani na slunce
• 24 hod před výkonem nekonzumovat alkoholické nápoje
• alespoň 12 hod před ne Colu, kávu, č. nebo zelený čaj, nic, co ředí krev a také žádné líčení, pouze lehký denní krém (vynechat ale obočí). Pleť však určitě nakrémujte!
• těsně před tetováží se dobře najezte, dopřejte si dostatek tekutin a pak bude výsledek 200% (hypoglykemie)
• po vyhojení oparu musí uběhnout 1 měsíc. Klientka trpící opary, která chce tetováž rtů,
MUSÍ své rty připravit. (Nechat si od lékaře předepsat Herpesin tablety a začít s užíváním již 1-2 dny před výkonem). V den tetování i den poté je ještě dobré potírat rty jakoukoliv mastí proti oparům. Kdo tuto kúru neprovede, vystavuje se nebezpečí rozsáhlých oparů a vypadnutí barvy. (týká se i zákaznic majících herpes 1x ročně)
• není vhodné mít menzes,šestinedělí,  žádné zánětlivé onemocnění ani silnější rýmu
• nesmíte užívat min. 2 měsíce před tetováním žádné čistící (detoxikační) přípravky, kůry na hubnutí ani přípravky na zvýšení imunity: diety, čaje, kúry, Zelené potraviny – tedy ječmen či chlorelu, aloe, Wobenzym, echynaceu…. (organizmus se naučí zbavovat se cizích látek a vyloučil by i nový permanentní make-up).
• po užívání antibiotik počkejte s tetováním 1 měsíc
• min 2 hodiny před tetování nekouřit (anestetika pak tolik nefungují, špatně se usazuje v
kůži pigment, pleť je citlivá)
• netrhat obočí den před. Upravte ale chloupky které do tvaru nepatří, raději však cca 3-4
dny před. Já při tetování nemohu vytrhávat chloupky – dírky po chloupcích by se Vám vytetovaly (vsákl by se do nich pigment)
• klientky s vráskami u očí, které by rády linky musí pokožku zpevnit kvalitními očními krémy (to nejsou žádné z drogerie, MLM prodeje, málokterý z lékárny) Doporučuji profesionální kosmetiku zakoupenou od certifikované kosmetičky, která Vám dobře poradí a pitný režim! V případě tetováže do „děravé zralé“ pleti hrozí migrace pigmentu, tedy rozpití linek. U kuperozní kůži na víčkách (žilky) dopuručuji denní používání sér a krémů určených pro kuperozní pleť a Ascorutin, potraviny s rutinem: řepu, pohanku, česnek..., i zde totiž  také hrozí ropití linek 
• chcete-li vytetovat rty, nepoužívejte měsíc před jelení loje obsahující  Paraffinum liquidum, ale spíše oční krémy, sérum s kyselinou hyaluronovou, příp. 14-30 dní před mezoterapii, domácí sádlo, nabídnu i jednorázovou kolagenovou mastku na rty za 110,- Kč určenou pro PM rtů den před

