Nazorg
Gefeliciteerd met je nieuwe tattoo!
Wat te doen
• Nadat je getatoeëerd bent, wordt de tattoo afgedekt met folie. Laat deze folie
in ieder geval twee tot vier uur zitten.
• Was na hierna je handen meet een milde, ongeparfumeerde zeep.
• Verwĳder voorzichtig de folie.
• Was je tatoeage met dezelfde zeep.
• Zorg ervoor dat het water niet te heet is en was de zeep er goed, maar
voorzichtig af.
• Dep de tattoo voorzichtig droog met keukenpapier. Doe dit niet met een
(gebruikte) handdoek of papier dat pluist in contact met water. Let er ook op
dat je niet wrĳft, maar deppende bewegingen maakt.
• Smeer een dun laagje Bepanthen of Hustle Butter over de tattoo om ervoor te
zorgen dat de huid goed gehydrateerd blĳft. Het is belangrĳk dat je geen te
dikke laag aanbrengt, want je tattoo moet kunnen ademen om goed te helen!
Herhaal deze routine de eerste paar dagen drie of vier keer per dag.
Je kunt dit in ongeveer tien dagen afbouwen tot ‘s ochtends en ‘s avonds en uiteindelĳk
één keer per dag. Wikkel de tattoo de eerste paar dagen opnieuw in een schoon stuk folie
na het schoonmaken. Hoe lang je dit moet blĳven doen, hangt af van je tattoo. Je
tatoeëerder kan je hier exacte informatie over geven.
Na enkele dagen kunnen er korstjes of velletjes op
je tattoo ontstaan. Dit is absoluut normaal en geen
reden tot paniek - de huid is gewoonweg aan het
genezen. Laat deze korstjes dan ook zitten en
probeer ze niet te verwĳderen, ook niet wanneer je
ze tĳdens het schoonmaken hebt losgeweekt.
Waarschĳnlĳk zal je tattoo ook enigszins gaan
jeuken. Ook dit is normaal, maar het is wel van
absoluut belang dat je niet gaat krabben.
Na ongeveer zes weken is je tattoo genezen! Je
kunt natuurlĳk altĳd langskomen voor een check up.
Bĳ extreme roodheid, zwelling of ontsteking raden
wĳ je aan direct contact op te nemen met de
huisarts.

Mr. Lama

Wat niet te doen
• Raak de tattoo niet aan met vieze handen
• Draag geen strakke kleding op je tattoo
• Draag liever katoen dan wol of synthetische stoffen
• Ga minimaal zes weken niet in de zon met je tattoo
(of in de schaduw tĳdens dagen met hevige zon)
• Minimaal zes weken lang niet zwemmen,
lang in bad of naar de sauna.

• Dek je tattoo niet af met pleisters of verband.
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