FØR DIN TID HOS
TATOVØREN

Blæk Tattoo
Hermann Stillings vej 8a
8930 Randers NØ
tlf.: 51 78 78 77
----Storegade 39, kl.
9560 Hadsund
tlf.: 93 87 06 66

Huskeliste før tatovering
-

En god nats søvn
Sørg for at gå i seng i ordentlig tid, så du kan få en god
nats søvn. Det øger udholdenheden.

-

Solidt måltid mad
Du skal gerne have spist et solidt måltid inden for 4 timer
før din tid ved tatovøren. Og hav gerne bananer og
chokolade med til din session.

-

Godt med væske
Drik gerne masser af vand om morgenen. Kaffe og
sodavand gælder ikke.

-

God ide med tablet eller pc
Skal du sidde i mange timer, så hav en tablet, pc eller
andet med, som kan holde dig optaget.

-

Bedøvelse før tatovering
Forhør dig med din tatovør, om det er klogt at lade dig
bedøve med Emla eller andet.
Som udgangspunkt anbefaler vi aldrig Emla, da det giver
en meget dårlig opheling af tatoveringen. Men der findes
andre præperater på markedet. Snak med din tatovør om
det.

-

Undgå alkohol dagen før
Alkohol fortynder dit blod og gør at du ikke er nær så
udholden.

Andre ting du skal være klar over
-

Nyligt opereret
Det er vigtigt at du ikke kommer lige fra en operation.
Hvis du er nyligt opereret kan vi desværre ikke tatovere
dig, og derfor vil du blive sendt hjem igen. Du mister dit
booking gebyr. Det vil være ærgeligt. Så hvis du er i tvivl
om hvornår du kan blive tatoveret, efter en operation, så
kontakt din tatovør inden du booker en tid.

-

Blodfortyndende medicin
Som udgangspunkt er det ikke det største problem. Hør
din læge om hvorvidt du kan undlade at tage det i 2 døgn
før den tid hos tatovøren.

-

Nikkelallergi
Har du Nikkelallergi vil du som udgangspunkt ikke blive
anbefalet at få lavet tatovering med farve. Gråtoner er
okay.

-

Få en god oplevelse
Du har selv et ansvar for at du får en god oplevelse hos
tatovøren, og at resultatet bliver godt. Hvis der er for
mange forstyrrelser vil tatovøren i værste fald afbryde
sessionen og stoppe arbejdet.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os:
-

Randers Tlf.: 51787877
Hadsund Tlf.: 93870666
blaektattoo@inkmenow.dk
eller via besked på Facebook:
Randers: www.facebook.com/BlaekTattoo
Hadsund: www.facebook.com/blaektattoohadsund

Rigtig god fornøjelse med din snarligt nye tatovering.

