Nazorginstructie bij het zetten van een tatoeage
•

Was (altijd) uw handen met desinfecterende zeep voor u uw tatoeage gaat verzorgen.

•

Verwijder de aangebrachte folie voorzichtig na 2-3 uur en was de tatoeage met lauwwarm
water en milde desinfecterende zeep en dep droog met een schone tissue.

•

Was indien mogelijk de tatoeage 2 maal per dag met lauwwarm water en desinfecterende
zeep, dit geldt alleen voor de eerste dagen als er nog geen korstjes op zitten, als er korstjes
op zitten wast u 1 tot 2 keer per dag maar laat de korstjes er op zitten, want hieronder
geneest de huid. Anders blijft uw huid constant bezig korstjes te vormen. Dit vertraagt het
genezingsproces, hierdoor verdwijnt  het pigment van de tattoo uit de huid en ontstaan er
lichte plekken in de tattoo

•

Smeer de tatoeage 3 maal per dag in met de door ons aanbevolen creme.

•

Gebruik geen VASELINE!! Hieraan kan vuil gaan kleven omdat het vet is, tevens sluit het de
huid af.

•

Dek uw tatoeage niet af met pleisters of verband, dit vertraagt het genezingsproces en
vermeerderd bacteriegroei.

•

Krab bij jeuk niet aan uw huid en verwijder absoluut geen korstjes (hierdoor trekt u de inkt
uit de huid en ontstaan er witte/ lichtere plekjes in je tatoeage) deze dienen vanzelf los te
laten.

•

Afhankelijk van uw lichamelijke conditie en gezondheid zal de genezing van uw huid
gemiddeld tussen de 7 en 14 dagen duren, de gemiddelde tatoeage is na zo’n 10 dagen
vrij van korstjes.

•

Ga de eerste 3 weken na het zetten van uw tatoeage NIET!! Zwemmen, in bad, naar de
sauna en zonnebaden (dus ook geen zonnebank), zelfs niet als u zonnebrandcrème gebruikt.

•

Draag geen strakke kleding over uw tatoeage.

•

Persoonlijke hygiëne is tijdens het genezen van uw huid absoluut noodzakelijk.

Wanneer u bovenstaand advies opvolgt zal uw tatoeage mooi genezen.
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