
English 

If the artist put seran wrap over your new tattoo:

When you get home: Remove bandage within 1 - 2 hours after getting your tattoo. Do not re-bandage. Your tattoo needs 
to breathe, just like an open wound. Wash your tattoo with an anti-bacterial liquid soap. Be gentle, do not use a 
washcloth or anything that will exfoliate your tattoo. Only use your clean hands. Gently pat your tattoo dry with a paper 
towel. Do not rub, or use a fabric with a rough surface. 

Always wash your hands before touching your tattoo! 
The first 3-4 days: apply 3-5 times daily TIGER SPIT on your tattoo. Always use clean hands and do not place your 
fingers back into the ointment after touching your tattoo. Make sure to rub TIGER SPIT BALM in so that it is not shiny, or 
greasy– you want the thinnest amount possible.  

A 15 days process for a lifetime artwork on your skin!
On the first night, you may want to wrap your tattoo in saran wrap to prevent sticking to your bedding. Do not use any 
cloth bandages or pads, as the fibers of this material can adhere to your open tattoo and hinder the healing process. 
Wear clean, soft clothing over your tattoo for the first 2 weeks– nothing abrasive or irritating. On the 3rd or 4th day your 
tattoo will begin to peel. This is normal! Do not peal the skin. Keep using TIGER SPIT for minimum 2 weeks, 3-5 times 
daily.

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

Keep your tattoo moisturised with TIGER SPIT for at least the next 2 weeks, 3-5 times daily.


Nederlands 

Als de artiest huishoudfolie om je tattoo heeft gewikkeld:

Wanneer je thuis komt: Verwijder de folie 1 tot 2 uur na het zetten, van je tattoo. Doe er vooralsnog geen nieuwe folie op. 
Je tattoo moet kunnen ‘ademen’, net als een normale wond. Was je tattoo met een antibacteriële, vloeibare zeep. Wees 
voorzichtjes, gebruik geen washandje of iets anders met een ‘scrubbend’ effect. Gebruik alleen je schone handen. Dep 
vervolgens je tattoo droog met een tissue. Wrijf nooit, en gebruik geen ruwe stoffen. 

Was altijd je handen voordat je je tattoo aanraakt! 
De eerste 3-4 dagen: smeer dagelijks 3-5 keer TIGER SPIT op je tattoo. Gebruik altijd schone handen en plaats nooit je 
vingers terug in het potje TIGER SPIT nadat je je tattoo hebt aangeraakt. Zorg ervoor dat je de TIGER SPIT BALM goed 
uitsmeert, totdat het niet meer vettig aanvoelt of glimt - je wilt de laag zalf zo dun mogelijk houden.

Een proces van 15 dagen, voor een levenslang mooi resultaat!
Tijdens de eerste nacht, is het fijn om weer huishoudfolie om je tattoo te wikkelen, zodat de wond niet aan je lakens blijft 
plakken. Gebruik geen stoffen of papieren verband, de vezels van deze materialen kunnen blijven kleven aan je wond en 
daarmee het helingsproces verstoren. Draag schone, zachte kleding over je tattoo tijdens de eerste 2 weken - niet iets 
wat kan schuren of irriteren. Op de derde of vierde dag begint je tattoo te vervellen, dit is normaal! Peuter niet aan deze 
velletjes en blijf TIGER SPIT gebruiken voor minimaal 2 weken, 3-5 keer per dag.

Als de artiest een ‘second skin’ pleister over je tattoo heeft geplakt: 

Laat de pleister 3 dagen zitten.

Haal de pleister na deze 3 dagen voorzichtig, het liefst onder de douche, van je tattoo.

Houd je tattoo gehydrateerd met TIGER SPIT voor minimaal 2 weken, 3-5 keer per dag.
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