
Viktig information

Vänligen läs igenom och följa
instruktionerna strikt !

 

Baby Lips



 Tar inte kosttillskott under en vecka innan läpptatuering! För att vissa

kosttillskott kan leda till långsamt blodkoagulering.

 Undviker aspirin 8-10 dagar innan behandling

 Tar inte blodförtunnande läkemedel dagen innan eller 24 tim�ar innan tatuering.

Men det kan också beror på vad läkare säger.

 Undvik alkohol dagen innan eller 24 tim�ar innan tatuering.

 Du bör äta mat och dricka vatten innan du tatuera för att det kan ta upp till

2-4 tim�ar. Hur lång tid det tar beror på hur mörk läpparna är. Man får inte äta

under behandlingstid.

 Borsta dina tänder och skölj munnen (dåligt andedräkt är inte roligt haha ^^)  

 Applicerar läppbalsam varje dag under två veckor innan läpptatuering.

 Använder läppskrubb för att får bort döda celler. Sedan applicerar läppbalsam

så att läpparna blir mjuka och fuktiga.

 Välj färg som du vill ha innan så du kan prata med personal och får den färg

du vill ha eller närmast det du vill ha. Resultatet beror på också vad man har för

typ av läppar. Efter tatuering kom�er färg sitta fast ca. 30-50% beror därmed på

typ av läppar.

För Tjejer eller Killar som har haft eller har Herpes måste tar medicin mot

sjukdomen 3 dagar innan behandlingen, eftersom det finns risk att få återfall av

herpes. Om detta skulle hända dig kan du ta medicin mot herpes. Ifall man inte

vet att man får hermes kan man tar medicin efter behandling.

 

Vad bör man förbereda innan man skaffa läpptatuering ?

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 



Dryck mycket vatten. Att dricka lite i taget är bättre än att man dricka upp

hela glaset på en gång. Det gör att dina läppar blir fuktiga och läker

snabbare. Medan du vänta på den flagnande hud ska falla bort bör du

använder sugrör varje gång du drycker. 

Använder blöta servetter eller blöta bomull för att rengöra ansikte medan

flagande hud inte falla klar

Använder barn tandborste eller en lite tandborste när du borsta tänderna.

Använd inte för mycket tandkräm och borsta direkt alltså droppa inte

tandborste i vatten för undvika bubblor kom�a i kantakt med läpparna.

Använd sugrör för att skölja munnen.

Efter behandling 3-5 dagar kan du känna att det gör ont men du får ta

värktabletter. Smärtan kan kännas värre det beror på person till person.

Använder munskydd när man går ut för att skydda mot dam� och små

partiklar som kan leda till infektion.

Har Tålamod! Det tar tid för färgen ska blir som man vill har. Färgen kan vara

ojämn eller blir lite mörkare efter det läpparna har flagnat, förvänta dig inte

att det kom�er att blir som du hade hoppas på på fösta gången. Därför måste

man boka återbesök efter 2-3 månader. Åter igen TÅLAMOD...

Applicera Vaselin då och då till den flagnande hud trilla klar (ungefär 3-7

dagar) eller när du känner att det blir torr runt läpparna. Så att peelingen blir

mild och såret är läkt snabb. Om man inte får den färgen man vill ha måste

kom�a tillbaka till oss.

 

Saker man bör gör efter läpptatuering

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 



Man får inte röra sina läppar så hård eftersom det

kan orsakar inflam�ation.

Man ska inte inte skrapar sina läppar när flagnande

hud faller. Köttet kan dras ut när man skrapar och

leda till ärr

Undviker vatten vid tatuerade områd, det kan tar 3-4

dagar tills det har flagnad klart.

 

Vad bör man inte göra efter

behandling
 

1.

2.

3.

     **Hur lång tid det tar kan beror på vad man har för

typ av hud vid läpparna men oftast tar det Ca 3-5

dagar.**

 



Äter inte stark mat till exempel papaya sallad och tom

yum och inte heller maten som är jättesalt och sur. De

här maten gör läpparna svider och blir svullna. Du får

väntar ett tag tills det blir över om du inte vill har

svullen läpp.

Ät inte skaldjur till exempel räkor, bläckfisk, krabbor

och musslor i en helt vecka efter behandling.

Undviker allt mat som är inlagda till flagnande hud vid

läppar trilla av klar för att det orsakar inflam�ation

och såret läker långsam�are.

Undviker friterade maten för att olja gör att man

tappa färg på sina läppar.

Ingen alkohol för att du kom�er tappa all färg. Huden

måste läka först eller ungefär en vecka efter

behandlingen. 

 

Vad bör man   inte äta efter

behandling?
 

1.

2.

3.

4.

5.

 



    VISSA KOMMER KÄNNA LITE TORR PÅ SINA LÄPPAR EFTER BEHANDLING

OCH FÅR LÄPPSVULLNAD. LÄPPARNA KOMMER BLI SVULLEN I 2-3 TIMMAR MEN

DET KAN TA 1-2 FÖR VISSA. DET KAN SE UT SOM ATT MAN ANVÄNDER

LÄPPSTIFT, DEN FÄRGEN SOM MAN HAR VALT PÅ FÖRSTA DAGEN. DET KOMMER

ATT BLEKNA EFTER 2:A DAGEN NÄR LÄPPEN HAR FLAGNAT OCH DET TA

YTTELIGARE 3-5 DAGAR INNAN DEN HAR FLAGNAT KLART. PEELINGEN KAN

SKE I EN HEL VECKA MEN DET KAN VARA SNABBARE ELLER LÅNGSAMMARE

OCKSÅ, HUR LÅNG TID DET TAR BEROR VAD MAN HAR TYP AV HUD VID

LÄPPAR. FÄRGEN KOMMER INTE BLI LIKA STARK SOM I BÖRJAN OCH DET KAN

VARA LITE OJÄMN FÖR VISSA OCH DÅ MÅSTE MAN VÄNTAR TILL LÄPPARNA

FÅR BORT DÖDA CELLER. MAN KOMMER FÅR RÄTT FÄRG EFTER 2-3 MÅNADER. 

    EFTER TATUERINGEN KOMMER FÄRGEN VARA STARKARE ÄN DET MAN HAR

FÖRVÄNTAT SIG MEN EFTER ETT TAG KOMMER FÄRGEN ATT TAPPAS 30-50%

OCH SEDAN KOMMER DET ATT PASSA IN I HUDEN. HUR MYCKET FÄRG

KOMMER SITTA FAST BEROR PÅ TYP AV LÄPP. OM FÄRGEN INTE SITTER FAST

ELLER BLIR FÖR BLEK EFTER 3 MÅNADER REKOMMENDERA VI ATT DU KOMMER

TILLBAKA OCH PRATA MED OSS SÅ VI KAN FIXA TILL DET.

    TYVÄRR BLIR DET OLIKA TILL VARJE PERSON EFTER FLAGNANDE HUD HAR

TRILLAT AV, DET KAN BLI PERFEKT ROSA FÖR VISSA MEN DE MED MÖRKARE

LÄPP KAN FÄRGEN VARA OJÄMN. MEDAN MAN VÄNTAR TILL MAN FÅR RÄTT

FÄRG KOMMER LÄPPARNA BLIR LITE MÖRKARE UNDER DEN ANDRA OCH

TREDJE VECKAN. DU BEHÖVER INTE OROA DIG FÖR ATT DU FÅR ANVÄNDA

LÄPPSTIFT SOM VANLIG

SYMTOM EFTER BEHANDLINGSYMTOM EFTER BEHANDLING



Läpparna ser mörkare ut än innan eftersom huden bygga upp melanin

för att skydda läppen efter behandling. Det finns effekter från

tatueringsmaskin som orsakar akrocyanos. Detta inträffa mest 

 asiater eller afrikaner som har mörkare hy och de som har svag hud

som lätt får blåmärke. Men det kom�er att bli bättre om 3-4 veckor.

Det kom�er bli mer rosa eller röd. Om du är orolig kan du använda

läppbalsam som innehåller SPF som skydda mot UV strålar eller äta

kosttillskott med Vitamin C.  

För de som har fått herpes eller har haft herpes, läpptatuering kan

leda till återfall av herpes. Om det skulle hända så kan man tar

medicin mot herpes och inom 7 dagar blir man normal igen. 

Att äta tillexempel inlagd, stark mat och dricka alkohol kan orsakar

infektion. använd inte ansiktsrengöring på tatuerade område då det

kan orsakar infektion. använd rent eller sterilt vatten istället.

Efter behandling kom�er det bli svullen eller för vissa det ser ut som

att man får gonorré. Men man behöver inte vara rädd. Det kan beror

på att man har problem med lymfsystem för att huden är svag. Man

kan ta Antibiotika ca. 3-5 dagar tills det blir bättre. 

 

 

Bieffekter (kom�er inte hända för alla)
 

 

    

 



IT'S

OK
AY

TO ASK FO
R
HELP

 

De som inte får tatuera läppar!
 

     Gravida kvinnor, de som har

sjukdom till exempel diabetes,

hjärtsjukdom och högt blodtryck, alltså

över 180/109 m� hg. De som saknar

vitamin K, brist på blodplättar och de

som ta blodförtunnande läkemedel.

 

 


