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Hoe verzorg ik mijn tattoo? 

 

 

Jouw nieuwe tattoo is voorzien van een second skin/tweede huid.  

 

De second skin folie kan 2 tot 4 dagen blijven zitten. De tattoo geneest hierdoor in zijn 

eigen wondklimaat voor een ideale genezing. 

 

Na 2 tot 4 dagen volg je onderstaande nazorginstructies : 

- Was je handen altijd met een neutrale, milde zeep voor je de folie verwijdert of 

de tattoo aanraakt.  

- Verwijder voorzichtig de second skin en was hierna de tattoo met neutrale, 

milde zeep of met de meegekregen tattoowash. 

- Spoel de zeep grondig maar zorgvuldig af. 

- Droog de tattoo door te deppen (niet wrijven!) met schoon keukenpapier (geen 

watten!), een zachte doek die geen pluisjes achterlaat, of laat deze drogen aan de 

lucht. 

- Na het drogen van de tattoo smeer je deze (met schone handen!) in met een 

dunne laag after care zalf die aangeraden is door je tatoeëerder. 

- Herhaal het insmeren 2 tot 3 keer per dag tot de huid hersteld is (gemiddeld een 

tweetal weken). Zorg ervoor dat de tattoo niet uitdroogt tijdens het 

genezingsproces, smeer dus frequent dunne lagen after care zalf indien nodig. Je 

smeert beter meerdere keren per dag een dun laagje, vermijd een te dikke laag. 

Verzorg je tattoo steeds met schone handen. 

 

 

Tijdens het genezingsproces is het belangrijk om met onderstaande zaken 

rekening te houden : 

 

- Ga niet in bad, zwemmen, of naar de sauna tot je tattoo genezen is.  

- Blijf uit direct zonlicht en zonnebank gedurende 6 weken. Nadien smeer je je 

tattoo in met zonnecrème met een hoge beschermingsfactor 50. Dit zorgt 

ervoor dat je kleuren beter beschermd zijn. 

- Draag altijd schone/katoenen kledij over de tattoo gedurende de genezing. Geen 

wol, synthetisch materiaal of kledij dat pluist/spant of schuurt. 

- Blijf van de tattoo af! Ga niet krabben of plukken aan korstjes, ook niet als het 

jeukt of als er velletjes loskomen. 

- Je volledig genezen tattoo mag je tussendoor verzorgen door in te wrijven met 

een hydraterende crème. 

Als er nog vragen zijn, neem gerust contact op. 

Veel plezier met je tattoo en tot ziens. 
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