Aftercare

Er is veel over te zeggen en te vinden over hoe verzorg ik mij tattoo. Om op het objectieve pad te
blijven wil ik als eerste even mededelen dat de na verzorging van je tattoo heel persoonlijk is.
We kunnen ALLEEN TIPS GEVEN en of die toepasbaar zijn op jouw tattoo en jouw lichaam is geheel
aan jou zelf. Elke huid reageert anders, gelukkig is het leeuwendeel wel goed te verzorgen met de
gangbare producten.
Wij van Tattoo Planet adviseren Bepanthen voor de verzorging en ondersteunende genezing van de
tattoo.
Even voor de veganisten en macrobioten onder ons daar gelaten, die hebben andere beweegredenen
om een bepaald middel niet te willen gebruiken en dat mag.
Wat belangrijk voor een aftercare zalf is:
-

Er moet dexpanthenol (pro-vitamine B5) in zitten
Er moet een licht vettig substantie (65% lipiden) in zitten
De vetten moeten gezuiverd zijn, geen allergenen meer aanwezig

Wat er niet in moet zitten is:
-

Geurstoffen, Parfum
Zeepachtige middelen
Antibiotica
Conserveermiddelen

Daarom adviseren wij:
Verzorgende Zalf, voor de ondersteuning van het genezingsproces
Lotion, voor het onderhoud na de genezing
Lees ook het volgende bericht op tattooplanetagazine.com
http://tattooplanetmagazine.com/bepanten-als-aftercare-zalf-bij-tatoeage/
Zie ook de bijsluiter van Bepanthen op tattooplanetagazine.com
Voor de producten lijn van Bepanthen zie:
https://www.bepanthen.nl/producten

11 Tips over hoe de zorg voor uw nieuwe tatoeage

1- Heb aandacht voor wat uw tatoeëerder je vertelt en doe precies wat hij of zij vraagt. Als hij / zij
een professional met ervaring is, zullen ze zeker weten welk product en genezings techniek het beste
werkt voor hun eigen werk, in het algemeen, en voor hun klanten in het bijzonder. Houd in
gedachten, dat als je de nazorg om wat voor reden wijzigt dan is de tatoeëerder niet verplicht om
een touch-up van uw tattoo vrij van kosten te accepteren. Het is uw verantwoordelijkheid om te
zorgen voor uw tattoo zodra u de studio verlaat.
2- Pak je Tattoo niet opnieuw in tenzij nadrukkelijk geïnstrueerd. Het is uiterst belangrijk om de
tatoeage schoon te houden nadat de bescherming daadwerkelijk is verwijderd. Vergeet niet, dat uw
nieuwe tattoo is als een open wond, vergeet dat niet! De meeste tatoeëerders raden aan uw handen
goed te wassen, zeer licht maar grondig met behulp van een ongeparfumeerde, anti-bacteriële zeep.
Laat de tattoo aan de lucht drogen of licht deppen met een droge en schone papieren handdoek.
Alles wat u gebruikt of contact mee heeft moet schoon zijn. Je wilt niet dat er katten haren op uw
verse tattoo zitten.
3- Het is heel gebruikelijk dat een nieuwe tattoo gevoelig, rood of licht ontstoken kan zijn. De meeste
mensen ervaren wat irritatie een dag of zo na het krijgen van een nieuwe tattoo (het verschilt
afhankelijk van de grootte, de plaatsing en de hoeveelheid werk in de tatoeage). Als deze
symptomen langer dan 3 of 4 dagen aanhoudt, belt u uw tatoeëerder, voor een afspraak, zodat ze
het kunnen zien en u adviseren.
4- Uw tattoo zal zweten in de eerste paar dagen. De vloeistof kan helder of licht gekleurd zijn,
hetzelfde als uw tattoo. Dit is normaal, en het betekent niet dat je tattoo is coming out. Reinig
gewoon regelmatig volgens de instructies en laat het genezingsproces met rust. Je lichaam weet
zichzelf te genezen, je kan het alleen maar helpen.
5- Houd je tattoo licht vochtig/vet. Als je het droog laat kan dat leiden tot een dikke korst en dat wil
je niet. Het laten uitdrogen van uw tatoeage kan zorgen dat het genezingsproces vertraagd en kan
zelfs schadelijk zijn voor de tatoeage. Uw tatoeëerder zal waarschijnlijk adviseren een crème of zalf
te gebruiken en hoe vaak toe te passen op uw nieuwe tattoo. NIET overdrijven met het insmeren van
je tattoo! Te veel zalf op je tatoeage en het kan niet ademen. Een zeer dunne laag is alles wat nodig
is. Verwijder de overtollige zalf, zodat het nauwelijks nog glanzend is. Een soort van litteken is alles
wat je nodig hebt.
6- Binnen een paar dagen tot een week, zal een dun laagje van de huid begint te schillen of
afschilferen van de gehele tatoeage, net als bij zonnebrand. Nogmaals, dit is heel normaal. Het is in
wezen de scabby laag en dode huidcellen die loskomen. Niet krabben of mee spelen! Het zal
waarschijnlijk gaan jeuken in deze tijd, niet krabben! Je tattoo zal nog steeds zeer kwetsbaar zijn en
je zou hem open kunnen krabben. Een remedie voor de jeuk is om licht te tappen op de jeukende
plek of een klap met een schone papieren handdoek pijnprikkel verdrijft de jeuk. (Maar voor even)
als je maar niet krabt.
7- Je tattoo Niet overtollig nat Maken en houden gedurende ten minste twee weken na de dag
waarop het is gedaan. Dus geen bad of zwemmen (sauna is ook niet aan te raden). Douchen is
helemaal geweldig, in feite het schoonmaken van uw tattoo onder de douche is waarschijnlijk de
eenvoudigste manier om het te doen. Uw tatoeëerder zal u aanmoedigen om deze dingen voor een
langere periode te voorkomen; het hangt af van uw huid, genezing tijd en welke nazorg u gebruikt.

8- Ga niet naar een zonnebank of stel uw tatoeage bloot aan direct zonlicht gedurende ten minste
twee weken! UV-stralen beschadigen de huid, en zal de kleur van uw tattoo vervagen. Dit geldt voor
altijd. Zelfs nadat je tattoo genezen is, als je het niet laten kan om uit de zon te blijven gebruik dan de
hoogste UV-bescherming (sunblock) die u kunt vinden. (Koop eventueel "baby-block" voor maximale
bescherming.)
9- Uw tattoo heeft tussen 1 tot 3 weken nodig om te genezen. Nogmaals, het genezingsproces is
afhankelijk van uw huidtype, het nazorg product dat u gebruikt, de grootte, positie, en de stijl van de
tatoeage. Een fullcolour tatoeage zal over het algemeen langer duren om te genezen dan een grijze
schaduwrijk stuk. Als je een uitslag, of ongebruikelijke verkleuring op of rond de tatoeage krijgt,
neem dan onmiddellijk contact op met uw tatoeëerder.
10- Vermijd Work-outs. Tatoeages die grote gebieden bestrijken of die vlakbij gewrichten (zoals
ellebogen en knieën) zitten, kan het genezen langer gaan duren omdat de huid teveel beweegt, juist
tijdens intensieve training of andere fysieke activiteit. Tijdens Working-Out kan de huid breken en
geïrriteerd raken, waardoor het langer duurt voordat de tatoeage genezen is.
11- Altijd om hulp vragen als je niet zeker weet hoe je tattoo te verzorgen. Let op, u kunt altijd nog
uw eigen arts raadplegen als u enige vorm van huidreactie ervaart of als het getatoeëerde gebied
wordt besmet, maar uw tatoeage kunstenaar is de eerste bron waar u naar toe moet gaan. Een
professionele tatoeëerder heeft u veel tattoo zorg en nazorg aanbevelingen gegeven, voordat u de
shop heeft verlaten. Maar dat betekent niet dat je niet kan terugkeren naar hem of haar als u
problemen ondervindt of hulp of enige vorm van hulp nodig hebben. Ze zijn beschikbaar om te
helpen. Het is ook hun werkt wat er goed uit moet blijven zien zodat u beiden trots kunt blijven.

Nou, zie je wel! Genezing van een tattoo is echt niet zo uitdagend. Meestal maken mensen de fout
als ze te veel nadenken en dingen gaan overdrijven. Door gebruik te maken van goede kwaliteit
tattoo nazorg producten, minimaliseer je het risico van infectie en helpt het bij het
voorkomen/beperken van korstvorming, vandaar de hulp om het lichaam te helpen sneller te
genezen. (En sommige mensen gebruiken helemaal niets om te genezen. De ervaring zal u na verloop
van tijd de beste raad geven. Volg het advies van uw artiest tot dan.)
Niet vergeten! Het verzorgen van uw tattoo is echt niet alleen voor een week of zo, het is voor het
leven! Hoe beter de conditie van uw huid is, hoe beter de tattoo eruit zal zien en de tand der tijd zal
door staan. Bevochtig dagelijks en maak gebruik van zonnebrandcrème bij elke gelegenheid. Helder,
schoon, fris tatoeages zijn een fantastisch ding om te hebben. De body art die je verzamelt zal bij je
blijven voor de rest van je leven. Dus het is de moeite waard, de tijd en de inspanningen, om op
passende wijze te zorgen voor het art work terwijl ze geneest, en dan verder. (Vergeet niet, hoe
minder zon ze krijgen, hoe langer ze helder blijven.)

Take care, and think before you ink.

