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HOE VERZORG IK MIJN TATTOO
1. Na 2 à 3 uur de folie voorzichtig verwijderen en wassen met warm water.
Dit met de blote hand en zonder zeep. Om een snelle genezing met weinig
korstvorming te krijgen, een heet washandje 20 seconden op de tattoo
houden. Daarna droogdeppen zonder te wrijven.
2. De tattoo inwrijven met zalf, indien de tattoo na 1 minuut nog wit ziet,
gebruikt u teveel zalf. De overtollige zalf wegdeppen. De tattoo niet meer
inpakken !
3. De tattoo zal een korst krijgen die te vergelijken is met een schaafwonde.
Het is de bedoeling deze zacht en soepel te houden door de tattoo
meermaal daags in te zalven.
4. Het is aangeraden niet zelf met zalfjes te gaan experimenteren. U krijgt
de zalf mee van ons.
5. Na ongeveer een week zal de korst beginnen loskomen. Het is verboden om
loskomende korsten zelf verder los te trekken aangezien u de tattoo
daardoor kan beschadigingen.
6. Heeft u vragen over de genezing of indien er toch een ontsteking zou
optreden is het raadzaam zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.
7. Tot de korstjes allemaal weg zijn is het uit den boze om een bad te nemen
of te zwemmen. Snel douchen kan wel, zeker geen zeep gebruiken
rechtstreeks op de tattoo in genezing.
8. De eerste maand zijn ook zonnen, sauna en zonnebank verboden.
9. Na een 4 à 6 – tal weken kan u langskomen voor een controle, deze is
gratis en zeker aan te raden. We controleren of de tattoo goed genezen is
en of er een eventuele bijkleuring nodig is. De bijkleuring is een service en
dan ook volledig gratis binnen de drie maanden en indien er niet per uur
werd gewerkt.
VOOR VERDERE VRAGEN KAN U ONS ALTIJD BELLEN OF MAILEN.
HET TUMI TEAM

