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Hoe verzorg ik mijn tattoo?
1/ Algemene adviezen:
Gefeliciteerd met uw nieuwe tattoo! U mag gerust uw tattoo laten zien aan mensen,
maar laat ze er de eerste drie weken niet aankomen!
Een tattoo is een open wonde, u mag de tattoo niet met vuile handen aanraken!
Begin nooit te krabben of te plukken aan uw tattoo, ook niet als het na een aantal
dagen behoorlijk begint te jeuken (jeuk is een teken van genezing van uw tattoo).
-

U mag met uw tattoo niet: in een bad, zwembad of sauna (eerste zes weken).
U mag enkel douchen en (kortstondig) zeep gebruiken: deppend en meteen afspoelen.
Stel uw nieuwe tattoo niet bloot aan zonlicht of zonnebank gedurende zes weken.
pas op voor harde stoten, klap, een val, of zelfs massage: deze kunnen uw nieuwe
tattoo ernstig beschadigen.
- Pluizige kleding kan in de tattoo gaan “kleven”. De vezels die dan in de tattoo kleven,
kunnen de uithardende inkt uit de tattoo “trekken”, draag liefst fijne stoffen (katoen,...).
Het is best om uw tattoo 3 nachten met huishoudfolie te bedekken, dit voorkomt dat uw
tattoo in uw lakens kleeft en/of een afdruk achterlaat in het beddengoed.
Overdag laat u de tattoo best vrij ademen (geen huishoudfolie overdag).
2/ Verzorging in de uren na de plaatsing:
drie maal per dag:
1. Was uw handen grondig voordat u de tattoo verzorgt.
2. Reinig de tattoo voorzichtig, al deppend (niet wrijvend!) met een ontsmettingsmiddel
“Hibitane”, “Hibidil” of “Hacdil” op keukenrol (of een steriel gaasje).
3. Breng verzorgende zalf “flamigel” (of “Bepanthol”) aan (een dun laagje is voldoende.
Deze zalf moet binnen één minuut in uw huid getrokken zijn, een te vettig laagje
zorgt voor vertraagde genezing).
Dit verzorgen doe je twee tot drie weken, zolang er korstjes of velletjes te zien zijn.

3/ Verzorging in de drie weken na de plaatsing:
- Uw tattoo verandert gedurende het genezingsproces. Het is normaal dat er velletjes te
zien zijn of kleine korstjes. Deze korstjes vallen er vanzelf af, u mag hier niet over
wrijven of krabben om de korstjes los te maken!
Indien er vragen zijn of als je denkt dat de genezing niet normaal verloopt,
neem gerust contact op via 0475 20 85 03 of via info@blackliner.be
Veel plezier van uw nieuwe tattoo en bedankt voor uw vertrouwen.

