De nazorggids
Nazorg begint zodra je een tattoo hebt en helpt je huid te beschermen in de komende weken. Volg deze
stappen en het advies van je tattoo-artiest.

1. Niet aanraken

2. Verwijder folie

3. Was de huid

Niet gluren onder de door de
artiest aangebrachte folie.
Je tattoo-artiest vertelt je hoe
lang je moet wachten.

Wees voorzichtig. Als het aan
je huid kleeft, probeer het
vochtig te maken met lauw
water, zodat het gemakkelijker
loskomt.

Mogelijk zie je wat
opgedroogd bloed. Dit is
volkomen normaal. Was je
huid voorzichtig met een
milde zeep.

4. Droog de huid goed

5. Hydrateer met Bepanthol®

6. Maak regelmatig schoon

Dep de huid droog, vooral
niet wrijven, dat kan irritatie of
bloeding veroorzaken

Het is belangrijk om je huid te
beschermen. Je hoeft maar
een kleine hoeveelheid van de
zalf te gebruiken, net genoeg
om de zone gelijkmatig te
bedekken (op de intacte huid
aanbrengen).

Was en hydrateer de tattoo
minstens twee keer per
dag gedurende drie tot zes
weken. Ga zo door, zelfs
nadat de korstjes verdwenen
zijn. Mogelijk zie je wat
opgedroogd bloed. Dit is
volkomen normaal. Was je
huid voorzichtig met een
milde zeep.

Dit doe je beter niet
•
•
•
•
•

Krabben of de korstjes eraf trekken
Langdurig onderdompelen in water
Je tattoo blootstellen aan direct zonlicht
Strakke kleding over je tattoo dragen
Sporten of stretchen van de getatoeëerde zone

Opmerking: als je huid blijft opzwellen, rood blijft of warm aanvoelt, maak
dan een afspraak met een dermatoloog.

En nadien?
Na verzorging met Bepanthol® Beschermende Zalf, heeft je huid zijn normale, gezonde uitstraling terug. Het
wordt aanbevolen de (getatoeëerde) huid elke dag goed te blijven hydrateren met Bepanthol® Hydraterende
Crème. Zijn lichte, niet vette textuur is ideaal voor het hydrateren van de huid het hele jaar door.
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