TATOVØRENS SIDE

PLEJE AF DIN NYE
TATOVERING

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

•

Når du kommer hjem
Lad en evt. Folie sidde på 2-4 timer. Er du blevet tatoveret
sent om aftenen, så lad folien sidde på natten over. Når du
tager folien af, så vask din nye tatovering i koldt vand og
dup den tør med køkkenrulle.
Efter et par minutter når huden er tør, så giv den et tyndt
lag creme.

•

Klø og pil ikke i din nye tatovering
Det er meget normalt at din tatovering klør imens den
heler. Hvis den klør så smør den med creme. Du må ikke
pille sårskorperne af. De skal falde af naturligt, da du
ellers vil trække farven med ud. – Din gratis
genopfarvning bortfalder hvis din tatovering er bevidst
misligholdt.

•

Hvilken creme skal du vælge
Det er ikke helt lige meget hvad du bruger af creme til din
nye tatovering. Du kan bruge panthenol creme fra
apoteket, eller den vi sælger i butikken. Du må ikke bruge
vaseline eller helosan (kopatte salve). Det har ingen god
virkning på helingen.

•

Hold altid tatoveringen ren, for at undgå infektioner
Fnuller fra tøj, kontakt med dyr, arbejde med mad eller
anden form for arbejde der kan udsætte din tatovering for
bakterier, skal undgås. Hvis det ikke er muligt at undgå,
så sørg for at skylle din tatovering så ofte som muligt.

•

Undgå stramt siddende tøj
Når din tatovering sidder placeret steder på kroppen hvor
tøj kan genere, er det vigtigt at du tager løst siddende tøj
på indtil din tatovering er helet, for at undgå unødig slid
og irritation under helingsprocessen.

•

Lyt til din tatovørs ekspertise. – ikke vennernes!
Hvis du har den mindste tvivl om ophelingen eller andre
spørgsmål om din tatovering, så spørg os. Vi er her for at
hjælpe. Og vi ved hvad vi snakker om. – vi har mange års
erfaring.

•

•

•

Hvor tit skal du smøre og vaske
Vask din nye tatovering minimum morgen og aften, på
samme måde som i punkt 1. Smør med Panthenol creme
eller den vi sælger i butikken, 4-5 gange dagligt i et meget
tyndt lag. – Eller efter behov.
Undgå sol, klor-, og saltvand i ophelingsfasen
Det gælder også solarie. Sol er en stor synder til at blege
din nye tatovering, og derfor er det vigtigt at dække
tatoveringen til, hvis du opholder dig i solen. Klor- og
saltvand er som udgangspunkt urent og vil skade din
tatovering. Undgå dette i mindst 3 uger.
Lange bade er NO GO
Max 15. Minutters bad. Der sker ikke noget ved at bruge
din almindelige sæbe, men lad være med at gnid den ind i
tatoveringen. – Du kan med fordel bruge en intimsæbe.
Undgå helt karbad.

Er vejledningen ikke fulgt, vil din gratis genopfarvning
bortfalde, så lad ikke nogen ukvalificeret person fortælle
dig hvordan du skal gøre.
•

Kontakt os via
-

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

