Krets Tatuering - kundinformation

Inför din tatuering
Tidsbokning
●

För att boka tid kan du antingen höra av dig direkt till Krets via mail eller ett
personligt besök, alternativt kan du kontakta respektive tatuerare direkt via mail
eller Instagram. Då vi alla har lite olika artistiska stilar och inriktningar är det bra om
du funderar på vem av oss du tror är mest lämpade för din idé genom att titta
igenom våra respektive portfolios på Instagram eller kretsdesign.se

●

Innan du ska boka din tid ser vi gärna att du har tänkt igenom vad du vill göra, och
vart på kroppen du vill ha din tatuering. Självklart behöver du inte ha ett helt klart
motiv/idé, storlek och placering, men ändå ha ägnat detta en del tanke, allt för att
göra processen snabbare och smidigare för alla inblandade.

●

18 års åldersgräns gäller alla kunder utan undantag!

Motiv/tatueringsdesign
På Krets jobbar vi främst med custom-tatueringar, d.v.s. vi skissar upp ett unikt motiv för
varje kund, baserat på dina idéer och referensbilder, och detta motiv tatueras endast på
dig och inte på någon annan. Vi tatuerar även flash (våra egna färdigritade motiv), se
respektive tatuerares portfolio för dessa. Du kan i vissa fall även komma med ett eget
motiv som vi tatuerar rakt av om det anses görbart som tatuering.

För custom-tatueringar vill vi att du preciserar storlek, placering på kroppen, samt bifogar
3-5 referensbilder. Dessa kan vara foton på objekt/miljöer, andra tatueringar och med
fördel några bilder av tatueringar som din tilltänkta tatuerare gjort. Dessa ska illustrera
motiv stil och färgsättning du är ute efter. Utifrån detta skissar din tatuerare upp ett motiv
med sin egen touch, som ni sen tittar på och går igenom vid dagen för din tatueringstid, om
inget annat avtalats. Det är av högsta vikt att du är noggrann i ditt förarbete för att förenkla
processen. Om du i efterhand kommer med nya önskemål/referensbilder eller markanta
ändringar gällande designen debiteras du 500 kr för detta.
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Prissättning och bokningsavgift
En prisuppskattning av din tatuering kan endast göras efter en fysisk eller digital
konsultation med din tatuerare. Observera att detta endast är en preliminär uppskattning,
och slutligt pris lämnas efter avslutad tatueringssession. Prissättning baseras på respektive
tatuerares timpris, och kan antingen debiteras som timpris, alternativt fast pris per
tatuering/sittning. Faktorer som kan påverka tidsåtgång, och därmed pris är bl.a.motivets
utformning, komplexitet, färgsättning, din hudtyp samt antal pauser och avbrott. Baserat
på respektive tatuerares erfarenhet och repertoar har vi alla olika timpriser, dock med ett
gemensamt startpris på 1200 kr.

För varje bokning debiteras en bokningsavgift på 500 kr, vilken sen dras av från
slutbetalningen. Notera att bokningsavgiften ej är återbetalningsbar! V
 id ombokning
senast 72 timmar innan din tatueringstid flyttas bokningsavgiften över till din nya tid, vid
avbokning, eller sena ombokningar förfaller den. Bokningsavgiften förfaller även om du
dyker upp till din tatueringstid mer än 20 minuter efter avtalad tid, om inte detta meddelas
i god tid inför sittningen.
Vår inkomst är helt beroende av vår arbetstid, och alla förseningar, avbokningar med
kort varsel eller extra skissarbete påverkar vår inkomst, så var snäll att respektera
studions regler.

Förberedelse
Se till att komma utvilad och med mat i magen när du ska tatuera dig. Undvik även alkohol,
droger och blodförtunnande läkemedel dagen före eller under tatueringen. Detta för att
undvika onödig smärta, blödning eller risk för yrsel och blodsockerfall. Ta även gärna med
frukt/snacks/läsk för att fylla på med snabb energi under sittningen. Undvik att
sola/solarium närmsta dagarna innan din tatuering. Informera oss om eventuella
avvikande hälsotillstånd och anmälningspliktiga sjukdomar.
- Allt detta för att göra din tatuering och upplevelse så behaglig som möjligt
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Under tatueringssessionen
Hygienrutiner
●
●
●
●
●

●
●

Sprita dina händer med alkogel så fort du kommer in i lokalen. När du kommer in i
tatueringsstudion så tvätta dina händer noggrant med tvål och vatten.
Jackor och väskor hängs på hängare.
Vidrör aldrig papperskorgar, tatueringsstationer eller inplastade ytor/objekt!
Undvik hastiga rörelser eller att gestikulera med händerna, då detta kan påverka
resultatet. Säg till om du behöver hosta, nysa eller röra dig av annan anledning.
Under inga omständigheter får du vidröra din tatuering, eller kroppsdelen som
tatueras! Detta är extremt viktigt, då detta kan innebära risk för blodsmitta både för
dig själv, andra kunder samt oss tatuerare.
Meddela din tatuerare om du behöver gå på toa eller lämna tatueringsstudion
under pauser, din tatuering behöver då täckas med plast.
Kompisar/sällskap får inte närvara i studion under tatueringssessionen, om inte
annat avtalats. De får i så fall vänta i butiken eller utanför lokalen. Detsamma gäller
husdjur och barn.

Efter tatueringssessionen
Läkning/eftervård
●

Ta av plastbandaget efter 2-4 dygn, det går bra att duscha med omslaget på. Om
bandaget börjar lossna tidigare, alt. går hål på, ta av det på en gång.

●

Tvätta tatueringen med exempelvis Lactacyd och ljummet vatten, torka med en ren
handduk, och smörj sedan med t unt lager rekommenderad salva (exempelvis
Bepanthen eller Me Anima Tattoo oil) 3-4 ggr/dag eller då tatueringen känns torr.
Upprepa tvätt och smörjning dagligen tills att all sårskorpa lossnat, vilket brukar ta
runt en vecka.

●

Pilla eller klia inte på en läkande tatuering, låt skorpan lossna av sig själv i kroppens
egna takt, annars finns risk för infektioner och/eller att tatueringen “tappar” färg.

●

Undvik täta eller åtsittande kläder, parfym, hudvårdsprodukter och schampo på
tatueringen. Undvik även sol, bad och bastu, träning endast i samråd med tatuerare.

3
Undvik sol/solarium 6 veckor efter avslutad läkning.

Ifyllning/touch-up
●

Tatueringen kan i sällsynta fall tappa färg under läkprocessen, även om du följer
skötselråden. I så fall fyller vi i din tatuering gratis, förutsatt att du visar upp din
läkta tatuering inom 2 månader från tatueringstillfället. Vid misstanke om
misskötsel kan du debiteras för ifyllning.

●

Fingertatueringar är svårläkta och behöver i princip alltid fyllas i efter genomgången
läkprocess, varför vi normalt avråder från detta. Vill du ändå göra en fingertatuering
(även handflator och fotsulor) så debiteras alltid minimipriset på 1200 kr vid ifyllning
av fingertatueringar.

Om tatueringen inte läker som den ska eller blir infekterad
Om du upplever problem med läkningen, eller har frågor kring denna, tveka inte att
kontakta studion! Vi svarar på dina frågor eller inspekterar tatueringen om du kommer in
och visar upp den. Vid svåra besvär eller infektioner, besök apotek eller VC. Att detta
händer är dock ytterst ovanligt om du följer skötselråden.

Fotografering/uppföljning
Efter avslutad tatuering kan det hända att din tatuerare vill fotografera din tatuering för
eget bruk och/eller för att visa upp i fysisk och digital portfolio (FB/Instagram). Detta är en
central del i vår marknadsföring, varför din tatuerare i vissa fall kan uppmana dig att
återkomma för fotografering i efterhand, då vissa typer av tatueringar inte uppnår sitt
tilltänkta utseende förrän de är helt läkta.

