NEGA TATTOOJA
©Tavci tattoo

V studiu smo vam tattoo prekrili z Dermalize Pro folijo, ki je
namenjena hitrejšemu in učinkovitejšemu celjenju tattooja. Tattoo
naj bo prekrit z Dermalize Pro folijo najmanj pet dni, če je vse
ok, in če ne pride do srbečice, lahko tudi dlje. V primeru, da se
pod njo nabere večja količina tekočine, ali če folija odstopi,
tako da tattoo ni več zaščiten, jo zamenjajte z novo. V primeru
menjave prvo folijo v celoti odstranite, tattoo temeljito umijte
z antibakterijskim milom in sperite z mlačno vodo. Po umivanju
tattoo dobro osušite in pokrijte z novo folijo (koža mora biti
popolnoma suha, saj se v nasprotnem primeru folija ne bo
prilepila). Pazite, da to počnete s čistimi rokami.

1. Tattoo pod Dermalize
folijo po 24ih urah.
Zaradi nabrane tekočine se
odločimo za menjavo.

2. Odstranimo folijo.
Pomagamo si z mlačno vodo,
ki naj steče za folijo.

3. Tattoo temeljito umijemo.
Uporabimo antibakterijsko
milo in mlačno vodo ter
dobro speremo.

4. Tattoo popolnoma osušimo
in prelepimo z novo folijo.
Pri tem pazimo na čiste roke
ali uporabimo rokavice.

5. Zamenjana folija.
Pozorni smo na to, da
je tattoo cel prekrit
in da ni luknjic.

6. Tattoo pod folijo po
šestih dneh. Tekočina se je
zasušila in tattoo ni več
viden. Folijo odstranimo in
pričnemo z nadaljnjo nego.

V teh petih dneh odsvetujemo ukvarjanje s športnimi aktivnostmi,
saj zaradi znojenja lahko pride do vnetja tattooja. Folija Dermalize
Pro je vodoodporna, vendar bodite pri prhanju vseeno previdni.
Predvsem bodite pozorni, da se ne prhate predolgo.
Po petih dneh (ne prej!) folijo odstranite. Najbolje je, če to storite
pod prho, da si z vodo pomagate pri odstranjevanju folije. Tattoo nato
umijte z mlačno vodo in antibakterijskim milom. Nežno ga popivnajte s
svežo brisačo (brez drgnjenja!) in v tankem sloju nanesite na tattoo
negovalno kremo, ki smo vam jo priporočili v studiu.
Naslednje 3 tedne upoštevajte sledeča navodila:
• Tattoo umivajte dvakrat dnevno (najbolje zjutraj in zvečer
pred spanjem), po potrebi lahko tudi večkrat (po treningu,
ko nastopi srbečica ipd.).
• Negovalno kremo nanesite na tattoo v čimtanjšem sloju večkrat na
dan. Prvi teden po odstranitvi folije priporočamo, da jo nanesete
5-6x na dan, drugi teden 3x na dan in tretji teden 1-2x na dan.
Bolje je, da je tattoo bolj suh kot preveč navlažen.
• Po prlibližno enem tednu (ko snamete folijo) se bo tattoo začel
luščiti, pojavila se bo tudi srbečica. Pri manjših tattoojih je to
lahko zelo neopazno, zato naj vas ne skrbi, če tega ne opazite.
Pomembno je, da se koža obnovi sama, in da s tattooja ne trgate kože
ter ga ne praskate! Če je srbenje nevzdržno, tattoo dodatno umijte,
nanesite kremo in srbečica se bo sčasoma umirila.
• Celjenje tattooja traja približno en mesec. V tem obdobju
je nega tattooja ključnega pomena, saj je od nje odvisno,
kako bo tattoo izgledal vse življenje. Prvi mesec odsvetujemo
kopanje v bazenih/jezerih/morjih, obisk savne/solarija ter
izpostavljanje svežega tattooja soncu.
• V primeru, da v celoti poceljen tattoo izpostavljate soncu,
ga obvezno zaščitite s kremo z najvišjim zaščitnim UV faktorjem.
Po mesecu dni od dneva tetoviranja pridite na pregled v studio
oz. pošljite fotografijo tattooja po e-mailu.
• Po mesecu dni od dneva tetoviranja pridite na pregled v studio
oz. pošljite fotografijo tattooja po e-mailu.

