
 
Rose Tattoo Aftercare gebruiksinstructies  
 

Nieuwe inkt 
De producten die u gebruikt en de zorg die u de eerste paar weken nodig heeft, nadat u een tatoeage 
hebt, beïnvloeden de toekomstige look en kwaliteit van uw tatoeage. Volg de onderstaande methode 
voor optimale nazorg: 
 
Bij de tattoo shop zullen ze waarschijnlijk je nieuwe tattoo omwikkelen met folie. Laat dit folie 
gedurende 45 minuten tot een paar uur zitten. Het stopt het bloeden en beschermt de huid tegen 
infecties en houdt door de lucht overgedragen bacteriën weg. Nadat het bloeden is gestopt, verwijdert u 
voorzichtig het folie. 
 
Was met schone handen je nieuwe tattoo met lauw water en milde zeep (gebruik natuurlijke zeep 
zonder harde ingrediënten en zware geuren). Zorg ervoor dat u alle sporen van bloed en plasma uit de 
tatoeage verwijdert (als plasma opdroogt op het huidoppervlak, ontstaan er korsten). Gebruik geen 
washandje en wrijf niet. 
 
Goed afspoelen en voorzichtig droogdeppen met een schone handdoek. Laat het volledig drogen. 
Breng een dunne laag Rose Tattoo Aftercare aan met schone, droge vingers (net voldoende om het 
vochtig en glanzend te maken). 
 



Herhaal deze procedure 4-5 keer per dag gedurende de eerste 10 dagen (het is voldoende om je nieuwe 
tattoo één of twee keer per dag te wassen). Gedurende de eerste twee weken moet je nieuwe tattoo 
altijd vochtig zijn. Als het stijf en/of droog wordt, kunnen er dikke korsten vormen die de kleur van je 
tatoeage kunnen doen barsten en verwijderen. Rose Tattoo Aftercare helpt de huid om een 
beschermend vlies over je tatoeage te vormen dat zorgt voor een goede genezing en beschermt de inkt 
in de bovenste lagen van je huid. Pas op voor te vochtig worden. Door te veel zalf aan te brengen, zorgt 
u niet voor een snellere genezing. Net als elke andere wond op je huid, moet je nieuwe tattoo "ademen" 
om goed te kunnen helen. 
 
Zodra uw huid is genezen, blijft u Rose Tattoo Aftercare gebruiken om uw huid diep te conditioneren en 
de kleuren en contrasten van uw ontwerp helder te houden. 
  

Oude inkt 
Gebruik Rose Tattoo Nazorg dagelijks om de oude inkt helder en levendig te houden. Je kunt  Rose 
Tattoo Aftercare zo vaak gebruiken als je wilt. 
    

Bruikbare tips 
Laat je nieuwe tattoo niet weken tijdens de genezing - vermijd langdurige douches, baden, bubbelbaden 
en zwemmen. Tijdens de genezingsperiode is je tatoeage het meest vatbaar voor infecties. Bovendien 
zorgt weken ervoor dat korsten loslaten en je tatoeage kan inkt verliezen. 
Niet bruinen, vooral tijdens genezing. Als uw huid nog ruw is, zou u geen zonnebrand moeten toepassen 
aangezien dit huidirritatie kan veroorzaken. Stel je nieuwe tattoo niet bloot aan UV-straling gedurende 
minimaal 2 weken. 
 
Gebruik altijd Rose Tattoo Aftercare en 40+ zonnebrandmiddelen op je tatoeage om de kleuren helder 
en fris te houden en sterk te laten contrasteren. Zon is een van de belangrijkste vijanden van je 
tatoeage. 
 
Draag tijdens het genezingsproces losse katoenen kleding waardoor je huid kan ademen. 
Deel nooit je Rose Tattoo Nazorgzalf met iemand. Dit kan besmetting verspreiden. 
 
Krab nooit aan een helende tatoeage. Dit kan pigment uit je huid trekken, lege plekken in het tattoo-
ontwerp achterlaten en de kans op infectie aanzienlijk vergroten. 
 
Was altijd je handen voordat je je nieuwe tattoo aanraakt of behandelt - het is een wond die vatbaar is 
voor bacteriën die infecties veroorzaken. 
 
Verbind je tattoo niet - hij moet ademen om goed te kunnen helen. 
  

Micropigmentatie / Permanente Make-up toepassing: 
  
3-4 keer per dag aanbrengen tijdens de genezing. Gebruik het eenmaal daags om het gevoelige gebied 
rond de ogen te voeden, verjongen en diep te hydrateren. 


