
Generelt
En tatovering er et sår og skal behandles derefter, for at opnå en pæn heling og derved det bedst
mulige resultat. Sund fornuft og anvendelse af nedenstående råd er vigtigt.
LÆS DERFOR FØLGENDE GRUNDIGT ...

Behold plastikbeskyttelsen indtil førstkommende morgen, med den nye plast. op til 3 dage
Plastikken skal beskytte mod bakterier og forhindrer afsmitning på omgivelserne. Det er helt naturligt, at farve
samt blod trænger ud fra huden det første døgn efter tatoveringssessionen - dette skylles af i badet dagen
efter som anvist herunder.

Bad · Vask blidt og lad lufttørre
Vask da tatoveringen blidt med hudneutral uparfumeret sæbe – så nænsomt som muligt. Lad herefter 
tatoveringen lufttørre og påfør hudsalven som anvist herunder. Fremadrettet vask med rent vand.

Hudsalve · Smør, når tatoveringen føles tør
Smør hudsalven på efter behov, når tatoveringen føles tør. Salven påføres på samme måde, som man påfører 
almindelig lotion, således at huden stadig kan ånde. Husk at medbringe salven, så du til alle tider kan smøre 
tatoveringen, når den føles tør. Påfør med rene hænder.

Svømning og badekar · undgå den første uge
Undgå så vidt muligt dette den første uge.

Afskalning · pil ikke i din tatovering
Ved afskalning; undgå af pille i tatoveringen. Lad den hele naturligt. Hvis afskalningen irriterer, påfør hudsalve.

Myggestik etc. · klø ikke i din tatovering
Skulle uheldet være at man bliver stukket i tatoveringen er det vigtigt aldrig at klø i området, da dette skader
helingen og tatoveringen.

Sollys · Undgå de første 4 uger og brug kraftig solcreme
Undgå direkte sol på tatoveringen til helingen er helt overstået. Fremefter anvendes sunblock på tatoveringen. 
Du kan dække det tatoverede område med et stykke mørkt stof de første 4 uger. Tatoveringer, som har 
modtaget meget sollys uden solcreme bliver betydeligt forringede. Dette gælder resten af livet.

Infektion · følg ovenstående foreskrifter for at undgå dette
Som tatovør kan man gøre sit for at holde tatoveringen ren. Men det er samtidig den tatoveredes ansvar at
undgå infektion ved at behandle tatoveringen efter disse foreskrifter. Ved tvivl om infektion, ring til din tatovør
og hør ad, hvorvidt det er en naturlig reaktion, eller der er behov for lægehjælp.

Farver · godkendte og testede
Farverne, som anvendes i denne butik, er testede og godkendt i EU og USA.

Tjek · eftertjek og opfølgning
Senest efter 4 uger skal du kontakte din tatovør med henblik på eftertjek. Dette er vigtigt for at sikre, at
tatoveringen er helet korrekt, samtidig med at det, af respekt for tatovøren og dig, giver mulighed for at lave
små tilrettelser. Tatoveringer kræver, næsten uden undtagelser, et eftersyn, da helingsprocessen og lignende
kan påvirke resultatet. Tatovøren anvender ligeledes eftersynet i sin arbejdsproces for at udvikle sin teknik og
tatovøren vil gerne se det færdige arbejde. Respekter venligst dette. Kontakter du ikke din tatovør inden for de 
første 8 uger, frafalder aftalen om gratis touch-up.
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