
 

Nazorginstructie tattoo 

 

Verzorg je tattoo goed en je zal een mooi resultaat hebben.Lichaamshygiene is heel 

belangrijk tijdens de genezing van je tattoo. 

 

 Verwijder voorzichtig, na 4 tot 6 uur, het plastiek folie dat om je tattoo 

zit.indien er gebruikt gemaakt wordt van zelfklevende folie dient men deze 3- 

tot 5 dagen te laten zitten.indien de folie eerder loskomt deze voorzichtig 

verwijderen met lauw water. 

 Spoel je tattoo af met lauw water of was ze voorzichtig met desinfecterende 

zeep, zoals uni cura, seba med, enz. 

 Laat je tattoo aan de lucht drogen of dep ze voorzichtig af met een schone 

handdoek.NOOIT DROOG WRIJVEN!! 

 Smeer daarna je tattoo in met een dun laagje tattoozalf, dat je aangekocht 

hebt op aanraden van de tattoo artiest.Als je de zalf ziet liggen heb je teveel 

gebruikt. 

 Je tattoo mag niet uitdrogen, daarom is het noodzakelijk je tattoo enkele 

keren per dag in te smeren.Indien je tattoo jeukt,NIET KRABBEN!! Lichte tikjes 

geven op je tattoo helpt ook tegen de jeuk of smeer ze nog eens in dat helpt 

ook soms. 

 Zorg ervoor dat je altijd schone handen hebt als je je tattoo insmeert. 

 Draag altijd schone katoenen kleding over je tattoo, geen wol, spijkerstof of 

pluizige kledij, die blijven kleven aan je nieuwe tatoeage.Geen verband of 

pleisters. 

 Je tattoo zal na enige tijd vervellen, zolang er velletjes of korstjes op de 

tattoo zijn is het aangeraden de tattoo 2 a 3 keer per dag in te smeren. 

 Douchen mag, maar zorg ervoor dat je tattoo niet rechtstreeks onder de 

waterstraal komt.Zorg er ook voor dat er geen zeep, shampoo, of body 

lotions aan de tattoo komen tijdens de genezing periode.Na het douchen laat 

je je tattoo drogen aan de lucht,of zachtjes afdeppen met een schone 

handdoek, en breng daarna weer een dun laagje zalf aan. 

 Blijf de eerste 6 weken uit de zon met je tattoo, dit is heel belangrijk voor de 

rest van je leven.Als je te vroeg in de zon komt met een nieuwe tattoo vormt 

er littekenweefsel, wat blijvend is. 

 Neem bij extreem roodheid, zwelling bloeding of pijn contact op met je 

huisarts 

 Enkele zalven die goed zijn om je tattoo te verzorgen; 

Tattoo Goo, Bepanthene, Uier crème, vaseline 

 

Indien er na de genezing, min.6 weken, nog lichtere vlekjes zijn in je tatoeage, kom 

dan even langs om en afspraak te maken voor bij te kleuren.Binnen de 3 maand is 

dit volledig gratis indien je de tattoo goed hebt verzorgt. 

 

Als je nog vragen of problemen hebt met je tattoo, aarzel niet om contact met ons 

op te nemen. 

Tel: 0031(0)115.53.11.15 

 

Veel succes met je nieuwe Tattoo. 


