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Lees deze nazorginstructie aandachtig, hiermee voorkom je problemen en zal je tatoeage 
het mooiste resultaat krijgen.  
 
Tijdens het tatoeëren gaat de huid kapot waardoor er een wond ontstaat. Als je de tatoeage 
goed verzorgt, duurt het ongeveer zes weken tot de tatoeagewond genezen is. Tijdens het 
genezingsproces kan de tatoeage gaan jeuken, het is dan zeker niet de bedoeling dat je dan 
op de tatoeage gaat krabben. Dit geeft beschadigingen aan je tatoeage en de kans bestaat 
dat deze hierdoor gaat ontsteken.  
Je mag met je tatoeage na 24 uur douchen. Niet weken in bad. 
Behandel de onbedekte tatoeagewond als volgt: 
Verwijder de folie, was met Cleansing Gel van TattooMed of ongeparfumeerde zeep, spoel af 
en dep droog(niet wrijven) met een schone handdoek. 
Smeer in met een zalf geschikt voor tattoo’s, zoals TattooMed After Tattoo(krijg je mee).  
We hebben ook Vegan Tattoo zalf van Balm, die is afzonderlijk aan te kopen in de shop. 
Geen uierzalf of vaseline. Gebruik de zalf ook alleen voor jezelf. 
Doe dit het gehele genezingsproces 2x daags(4-6 weken). 
 
Zorg dat je tijdens het gehele genezingsproces: 
De tatoeagewond zo min mogelijk aanraakt (was altijd eerst je handen voordat je de wond 
verzorgt) 
Niet krabt aan de tatoeagewond. 
De tatoeagewond niet bedekt met strakke of bevuilde kleding. 
De tatoeagewond niet afdekt met pleisters en/of verband. 
(Bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden vermijdt. 
De tatoeagewond niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank. 
De getatoeëerde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer je tatoeage 
daarom altijd goed in met zonnebrand. 
Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, 
wondvocht, kleurverandering of chronische pijn. 
 
Heb je vragen of twijfel je over het genezingsproces van je tatoeage neem dan direct contact 
met ons op, ook na het zetten van de tatoeage zijn we je graag van dienst. 
 

Patrem Filia is NIET verantwoordelijk voor het niet naleven van de bovengenoemde punten!! 


