
English 

If the artist put seran wrap over your new tattoo:

● When you get home, remove the seran wrap and wash your tattoo carefully

with a ph-neutral and anti-bacterial soap, than pat it dry. After that, put a fresh

piece of seran wrap over your tattoo, and leave until the next morning.

● Take it off, wash it, pat to dry and leave it alone and uncovered for the next

24 hours.

● For the following 3 days keep your tattoo clean and moisturized with a thin

layer of ‘Bepanthen Baby Zalfʼ. Repeat these actions every morning and

evening.

● After these 3 days, switch to a nourishing body lotion, like ‘Lipikar Lait from

LaRocheʼ.

● Showering is not a problem, but never swim, expose it to sunlight or

scratch your tattoo.


If the artist put a second skin bandaid over your tattoo: 

● Leave the bandaid on for 3 days

● After these days, remove it carefully in the shower

● Moisturize the tattoo with Lipikar Lait by LaRoche for at least the next 2 weeks


Nederlands 

In het geval dat je tattoo artiest de tattoo met huishoudfolie heeft ingepakt:

● Wanneer je thuiskomt, haal je de folie van je tattoo en was je het

voorzichtig met ph-neutrale, anti-bacteriële zeep en dep je de wond droog. Doe nieuwe huishoudfolie over je tattoo en 
laat dit zitten tot de volgende ochtend.

● Haal de folie er af, was de wond, dep het droog en laat het de komende 24 uur helemaal met rust.

● De daaropvolgende 3 dagen houd je je tattoo schoon en goed gehydrateerd met een dun laagje ‘Bepanthen Baby 
Zalfʼ. Herhaal deze stappen elke ochtend en avond.

● Na deze 3 dagen, kun je overstappen op een verzorgende body lotion, zoals ‘Lipikar Lait van LaRocheʼ.

● Douchen is geen probleem, maar zwemmen, krabben en je tattoo blootstellen aan zonlicht zijn dat wel.


Als de artiest een ‘second skinʼ pleister over je tattoo heeft geplaatst:

● Laat de pleister 3 dagen zitten

● Haal het er voorzichtig af, terwijl je onder de douche staat na de eerste 3 dagen

● Houd de tattoo in ieder geval de komende 2 weken goed gehydrateerd met een verzorgende bodylotion zoals ‘Lipikar 

Lait van LaRocheʼ
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