Nazorg Tattoo
Gefeliciteerd met je nieuwe tattoo! Een mooi genezen tattoo bestaat voor de ene helft uit een goed geplaatste tattoo en voor de
andere helft uit je eigen verzorging met de juiste producten.

Verzorging van de tattoo:


Het verbandje wat er nu op zit kan je na 2 à 3 uur verwijderen. Spoel de tattoo daarna voorzichtig af met lauwwarm water totdat 		
deze vetvrij aanvoelt. Gebruik geen normale zeep. Sebamed, Unicura of Sanex mag wel (Parfumvrije zeep.)



Wanneer je alles voorzichtig hebt schoongespoeld, spoel je de tattoo met koud tot ijskoud water af. Houdt dit 30 tot 60 seconden vol. 		
Hiermee sluiten de poriën zich en voorkom je dat er evntuele bacteriën blijven zitten.



Dep de tattoo voorzichtig droog met een schoon doekje of tissue.



Smeer de tattoo de komende 12 tot 24 uur niet in totdat je de tattoo een beetje voelt trekken. Smeer de tattoo daarna in met
Bepanthen of Yes it hurts! Aftercare.



In de komende 2 tot 3 weken houdt je de tattoo soepel door hem een aantal keer per dag in te smeren. Smeer de tattoo niet te dik in.



Gebruik geen uierzalf of witte vaseline. Deze verbleken de kleuren en bevatten petroleum of lanoline die de huid verstikken of de
tattoo doen uitlopen. Gebruik ook geen Sterilon of Betadine op de wond.



Je mag tijdens de genezingsperiode niet aan je tattoo krabben. Dit kan je tattoo beschadigen.



Tijdens de genezingsperiode is het onverstandig om te gaan zonnen, zwemmen of langdurig een bad of douche te nemen.



Draag alleen katoenen kleding over je tattoo. Andere producten als nylon, polyester en wol kunnen vast gaan plakken en jeuken.
Dat komt dan niet ten goede van je tattoo. Zit een kledingstuk vast aan je tattoo laat deze dan vast zitten tot dat je onder de douche het
kledingstuk kan losweken.



Laat je tattoo ademen. Dus draag geen te strak zittende of schurende kleding over je tattoo.



Als je tattoo genezen is en je wilt op het strand liggen of een zonnebank nemen, zorg dan dat je je tattoo goed beschermt.
Dit kan met een zonnebrandcrème met een hoge factor.



Heb je huisdieren? Laat ze niet bij jou in bed slapen als je piercing nog aan het genezen is. Micro organismen en bacteriën gaan overal
zitten en kunnen overal komen.



Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij pijn altijd contact op met de huisarts.

We hopen je graag nog een keer te zien als de tattoo genezen is. Mocht er desondanks iets zijn met je tattoo, wordt deze binnen
2 maanden kosteloos bijgewerkt. Na deze 2 maanden rekenen we de materiaalprijs.
Als je nog vragen hebt mag je altijd contact met ons opnemen of langskomen.
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