
LASER TATTOO REMOVAL AFTER CARE 

Μετά την συνεδρία Laser και για μερικές ημέρες το σημείο μπορεί να είναι ερεθισμένο και να μοιάζει σαν καμένο 

από τον ήλιο. 

Για τις πρώτες 3 μέρες μετά την συνεδρία βάζετε αντιβιοτική αλοιφή όπως Fucidin και τυλίξτε το με μεμβράνη 

τροφίμων, κρατήστε την περιοχή στεγνή από το νερό όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Μετά τις πρώτες 3 ημέρες συνεχίζετε βάζοντας αναπλαστική αλοιφή όπως SKIN 2 SKIN Ink recover η JALPLAST για 

25 μέρες. 

Όταν κάνετε ντους τις πρώτες καλό θα ήταν να μην ρίχνετε νερό κατευθείαν πάνω στην περιοχή όσο υπάρχει 

ερεθισμός. 

Σε περίπτωση φαγούρας η δυσφορίας στο σημείο μπορείτε να βάζετε κρύα επιθέματα (κομπρέσες). 

Μπορείτε να κάνετε απαλό μασάζ στην περιοχή μετά την 3 μέρα για να βοηθήσετε το “σπασμένο” μελανί να φύγει. 

Δε αφαιρούμε τα καπαλα και δεν πειράζουμε (σκάμε) τις φουσκάλες (αν αυτές δημιουργηθούν) γιατί μπορεί να 

προκαλέσουμε σημάδι (ουλή) στο δέρμα μας και να αργήσει να φύγει. 

Απαγορεύεται η έκθεση στον ήλιο, το μπάνιο σε πισινά ή θάλασσα για τουλάχιστον 7 ημέρες από την συνεδρία. 

Οποιαδήποτε έκθεση στον ήλιο ακόμα και κατά την καθημερινότητα μας απαιτείται αντηλιακή κρεμά με δείκτη 

προστασίας 35 και πάνω. 

Όσοι είναι πιο μελαχρινοί είναι πιο ευαίσθητοι στον ήλιο και θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο. 

Μετά την συνεδρία και κατά την διαδικασία επούλωσης φοράμε ελαφριά και καθαρά ρούχα αν αυτά έρχονται σε 

επαφή με την περιοχή. 

Αποφεύγουμε να παίρνουμε ασπιρίνη πρίν ή 2 μέρες μετά καθώς αυξάνει την ροη του αίματος. 

Δεν ξυρίζουμε την περιοχή και δεν βάζουμε make up όσο αυτή είναι ερεθισμένη και σε διαδικασία επούλωσης. 

Οι καθημερινές δραστηριότητες και η εργασία μας μπορούν να γίνονται χωρίς κανέναν περιορισμό. 

Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθηνή λόγο μη τήρησης των παραπάνω. 

Για οποιαδήποτε απορία  η αν νομίζετε ότι κάτι δεν πάει καλά μπορείτε να μας στείλετε στην σελίδα μας στο 

Facebook thirio tattoo removal, ή να καλέσετε στο 2155404470 ή στο 6995100040 για να σας βοηθήσουμε. 

 


