
Remove the dressing after a maximum of a few hours only, removing it 
either after the gel escapes, before you have a shower. 

After removing the dressing, gently clean the area with water and pat dry. Do 
not use soaps, body lotion or the like on your tattoo whilst ever it is healing. 

Apply soothing cream regularly for at least 48 hours immediately after 
treatment. This will sooth the area whilst letting it breath and help prevent 
itchiness.  

If your tattoo is on part of your body that rubs on your clothes or shoes and 
is likely to get aggravated, then you may apply another dressing.  

You will experience some very light scabbing on your tattoo in the days 
following treatment. 

It possible that you may experience some blistering after treatment, this 
body reaction is a normal part of healing process. Do not puncture them, do 
not pick at them or allow the skin to become scraped, as this may result in 
infection and scarring. 

Once the skin has fully healed and crusting or scabbing has disappeared, we 
recommend the regular application of a moisturizer such as Vitamin E. This 
will help improve skin hydration. 

Avoid excessive exercise & heat in the skin (bath, sauna, spas, steam, 
heated yoga etc) for at least 48 hours after the treatment. This also relates 
to your work environment, where you maybe exposed to hot conditions in a 
commercial kitchen, bakery or similar. Try to keep your healing tattoo 
protected from heat as possible, so as to minimize the chance of blisters. It 
can take up to 2 days for all the heat to dissipate from your body after a laser 
treatment, particularly on large tattoos 

Avoid direct or prolonged sun exposure at all times during the healing and 
ongoing treatment process, but particularly in the first 4 weeks after the 
treatment. And it also heightens the chance of abnormal pigmentation 
(hyper or hypo) developing. This also applies to tanning beds, spray tans, 
and any other form of artificial tanning. 

Schedule your next session as recommended by your therapist. We want 
you to have an outstanding result.   

TATTOO REMOVAL 
 POST CARE

If you have any question or unexpected concerns, please call 17811111  



إزالة الوشم
الرعاية الالحقة 

قم بإزالة الض�دة بعد بضع ساعات فقط كحد أقىص ، قم بإزالتها إما بعد ترسيب الجل 
وقبل االستح�م. 

بعد إزالة الض�دة ، نظف املنطقة برفق باملاء واتركها حتى تجف. ال تستخدم الصابون أو 
غسول الجسم أو ما شابه ذلك عىل الوشم الخاص بك أثناء الشفاء. 

ضع الكريم املهدئ بانتظام ملدة ٤٨ ساعة عىل األقل بعد العالج مبارشة. هذا سوف يهدئ 
املنطقة بين� يسمح لها بالتنفس ويساعد عىل منع الحكة.

إذا كان الوشم الخاص بك عىل جزء من جسمك يحتك ¶البسك أو حذائك ومن املحتمل 
أن يتفاقم ، فيمكنك وضع ض�دة أخرى.

ستواجه بعض الجروح الخفيفة جًدا عىل الوشم يف األيام التالية للعالج.

من املمكن أن تعاÁ من بعض التقرحات بعد العالج ، وهذا رد فعل الجسم هو جزء 
طبيعي من عملية الشفاء. ال تثقبهم وال Âسكهم أو تسمح للجلد أن يتشقق ألن ذلك قد 

يؤدي إىل التهاب وتندب.

¶جرد أن تلتئم البرشة Âاًما وتختفي القرشة أو القرشة ، نويص باالستخدام املنتظم ملرطب 
مثل فيتامÍ هـ ، حيث يساعد ذلك عىل تحسÍ ترطيب البرشة.

تجنب اإلفراط يف م�رسة الرياضة والحرارة يف الجلد (ح�م ، ساونا ، منتجعات صحية ، 
بخار ، يوجا ساخنة ، إلخ) ملدة ٤٨ ساعة عىل األقل بعد العالج. يتعلق هذا أيًضا ببيئة 

عملك ، حيث قد تتعرض لظروف حارة يف مطبخ أو مخبز أو ما شابه ذلك. حاول الحفاظ 
عىل وشم الشفاء محميًا من الحرارة قدر اإلمكان لتقليل فرصة ظهور البثور. قد يستغرق 

األمر ما يصل إىل يومÍ حتى تتبدد كل الحرارة من جسمك بعد العالج بالليزر ، خاصًة 
Ùعىل الوشم الكب

تجنب التعرض املبارش أو املطول ألشعة الشمس يف جميع األوقات خالل فرتة الشفاء 
وعملية العالج املستمرة ، ولكن بشكل خاص يف األسابيع األربعة األوىل بعد العالج. ك� 
أنه يزيد من فرصة حدوث تصبغ غÙ طبيعي (مفرط أو ناقص). وينطبق هذا أيًضا عىل 

أرسة الدباغة ، ودباغة الرش وأي شكل آخر من أشكال الدباغة االصطناعية.

حدد موعًدا لجلستك التالية عىل النحو الذي أوىص به املعالج. نريد لك الحصول عىل 
نتيجة رائعة.

إذا كان لديك أي سؤال أو مخاوف غÙ متوقعة ، يرجى االتصال عىل ١٧٨١١١١١


