
Skötselråd
Tattoo Goo

1. Clean (Deep Cleaning Soap)
Användning:
Tvätta händerna, piercingen och ditt smycke två gånger om dagen med en liten mängd
tvål med dina fingrar. Skölj av piercingen med kallt vatten och låt den lufttorka.
Fortsätt till steg 2 (Blue Wave). Tvålen används under både inflammation -och-
läkperioden.
Under de första veckorna av läkningsprocessen, kan det bli så att det bildas en litenUnder de första veckorna av läkningsprocessen, kan det bli så att det bildas en liten
uppbyggnad runt smycket, och din kropp utsöndrar lite vätska. För att ta bort det,
ta lite Tattoo Goo Tvål på en tops och tvätta bort det.
Tvålen används inte till orala piercingar!

2. Hydrate & Rinse (Blue Wave Saline Rinse)
Användning:
En liten mängd av Blue Wave är att rekommendera två gånger om dagen.
Du kan även använda en steril kompress med lite lösning på för mer kontrollerad applikation,Du kan även använda en steril kompress med lite lösning på för mer kontrollerad applikation,
speciellt på svåråtkomliga ställen. Låt sedan piercingen lufttorka.
Vänta ca 30 min-3 timmar efter att du använt havssaltlösningen innan du sprayar med
X-pression piercing spray (ju känsligare hy du har desto längre väntar du emellan)
Blue Wave havssaltlösning används under både inflammation -och- läkperioden.
Fortsätt till steg 3 (X-pression).
Överapplikation av någon sorts saltlösning kan torka ut huden och orsaka rödhet och
hudirritationehudirritationer. Undvik direkt ögonkontakt och svälj inte lösningen!

3. Disinfect (X-pression Piercing spray)
Användning:
Även denna produkt ska användas sparsamt. Spraya en gång endast två gånger om dagen.
Spraya först efter 30 min-3 timmar efter det att du använt Blue Wave havssaltlösning beroende
på hur känslig din hud är. Använd X-pression under inflammationsperioden av din piercing
(3-8 veckor beroende på vilket typ av piercing). Under inflammationsperioden rekommenderar
vi dig att använda alla tre produkterna, efter det fortsätt att användavi dig att använda alla tre produkterna, efter det fortsätt att använda Tattoo Goo djuprengörande
tvål samt Blue Wave havssaltlösning under läkperioden (2-12 månader beroende på vilken typ
av piercing). Undvik direkt ögonkontakt och svälj inte lösningen!
X-pression Piercing spray har en hög nivå av antibakteriella egenskaper och produkten ska endast
användas sparsamt då det bara behövs en liten mängd för att döda alla bakterier.

Läkningsprocessen beror på vilken typ av piercing du har gjort och kan delas in i två olika perioder:
1. Inflammationsperioden (3-8 veckor) & 2.  Läkperioden (2-12 månader).

För optimalt resultat är användning av alla 3 produkterna nödvändig under inflammationsperioden-och-
läkperoden, de två andra under själva läkningsperioden av piercingen.

Nya piercingar bör tvättas 2-3 gånger per dag. Du exponeras för mycket bakterier och baciller under
en dag som kan orsaka infektioner. Tvätta alltid händerna varje gång innan du rör vid din piercing.
Läktiden varierar beroende på vilken piercing du har gjort. Rådgör alltid med din piercare om just dinLäktiden varierar beroende på vilken piercing du har gjort. Rådgör alltid med din piercare om just din
piercing samt hur länge du behöver använda dig av produkterna.

Kombinera skötselrådet från din piercare med detta skötselråd för
bästa möjliga läkning av din nya piercing!

för Piercings!


