
TATTOO BOB SINDS 1968 VOOR 

PERMANENT MAKE UP 

 

TATTOO BOB HISTORIE 
 

Tattoo Bob behoort tot één van de eerste  

tatoeëerders van Nederland. Begonnen in de jaren 

60 toen het 

tatoeagevak 

alleen nog 

was  

voorbestemd 

voor de  

zeelui. Begin 

jaren 80 was 

Tattoo Bob 

de eerste tattoo artist die begon met steriel  

werken.  Uiteindelijk groeide BOB uit tot een  

begrip in Nederland.  In de loop der jaren heeft hij 

zijn kinderen en  

schoondochters het 

vak geleerd en zij zijn 

nu allemaal befaamde  

tattoo- en piercing  

artiesten.  

    TATTOO BOBTATTOO BOBTATTOO BOBTATTOO BOB    

   DELISTRAAT 4-10 

3072 ZK ROTTERDAM 

KATENDRECHT 
MA T/M ZA 13.00 -22.00 UUR   

Zonder afspraak         

       010-4844694 

       WWW.TATTOOBOB.NL  

         INFO@TATTOOBOB.NL 

                NAZORG PERM. MAKENAZORG PERM. MAKENAZORG PERM. MAKENAZORG PERM. MAKE----UPUPUPUP    

THE LEGENDARY SHOPTHE LEGENDARY SHOPTHE LEGENDARY SHOPTHE LEGENDARY SHOP    

PLAY2WIN TATTOO BOB 

Win elke maand een tattoo of  

piercing cadeaubon door mee 

te spelen met Play2win van  

Tattoo Bob. 

 

Kijk op: http://play2win.tattoobob.nl 

 

 

 

 



PERMANENT MAKEPERMANENT MAKEPERMANENT MAKEPERMANENT MAKE----UP NAZORGUP NAZORGUP NAZORGUP NAZORG    

Wij van Tattoo Bob kunnen helaas geen  
aansprakelijkheid aanvaarden voor het optreden 
van infecties, uitvloeien van inkt, schade aan  
kleding, problemen in de geneesperiode of enig 
ander letsel na het zetten van permanent make-up.   
Uiteraard wordt door ons zorggedragen voor  
zodanige omstandigheden in onze praktijkruimte 
dat infectiegevaar zo klein mogelijk wordt  
gehouden. Het is echter aan u zorg te dragen voor 
een goede nazorg. Raadpleeg bij iedere infectie in 
elk geval een arts of Tattoo Bob. Wij zetten  
permanent make-up vanaf 16 jaar en ouder en  
werken volgens de  richtlijnen van de GGD. 
 

Vraag naar onze voorwaarden. 
 

De genezingstijd van een cosmetische tatoeage 
bedraagt ongeveer twee maanden. Algemene  
gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij 
een rol. Persoonlijke hygiëne is tijdens de  
genezingstijd van de cosmetische tatoeage  
absoluut noodzakelijk. Direct na het aanbrengen 
van de cosmetische tatoeage of permanente  
make-up is de getatoeëerde plek eventueel  
ingesmeerd met een verzachtende zalf of met een 
wondspray. 
 

• Raak de cosmetische tatoeage zo min  
mogelijk aan met de handen.  

• Was zo mogelijk de wond tweemaal per dag 
met schoon water en niet met make-up  
remover.  

• Dep de wond zo mogelijk na het wassen met 
een schone tissue voorzichtig droog.  

• Houd de cosmetische tatoeage zoveel  
mogelijk droog.  

• De eerste week mag er één keer per dag wat 
vaseline op de wenkbrauw /lipline tatoeage 
aangebracht worden, zeer dun.  

• Druppel geen wonddesinfectiemiddelen zoals 
Sterilon of Betadine op de wond.  

• Draag geen pleisters of verband over de  
cosmetische tatoeage.  

• De genezingstijd bedraagt minimaal twee 
maanden.  

 

 

 

 

• Breng in geen geval cosmetica aan op de 
wond gedurende de genezing.  

• Vermijd tijdens het genezingsproces contact 
met zwemwater (chloorzwembaden,  
bubbelbaden, natuurlijk zwemwater). Maak 
tevens geen gebruik van sauna of stoombad, 
circa de eerste 2 weken.  

• Stel de getatoeëerde plek niet bloot aan de 
zon of zonnebank (ook niet met een  
zonnebrandmiddel). Gebruik ook na de  
genezingstijd op de cosmetische tatoeage 
altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het 
zonnen. Neem bij extreme roodheid, zwelling, 
bloeding, pussen, kleurverandering van de 
wond of bij pijn, altijd contact op met Tattoo 
Bob/behandelaar of huisarts.  

 

NA DE BEHANDELINGNA DE BEHANDELINGNA DE BEHANDELINGNA DE BEHANDELING    
• Wanneer u last heeft van zwelling van de 

wenkbrauwen, gebruik dan ijsblokjes. Maak 
gebruik van een dicht zakje en leg deze in 
een handdoek. Vervolgens deze handdoek 
10 minuten per keer tegen de behandelde 
plek aanhouden. Tot 48 uur na de  
behandeling, dient u geen aspirine  
producten te gebruiken. Deze producten  
werken bevorderend voor blauwe plekken en 
eventuele bloedingen. 

 

WENKBRAUWEN TE DONKER?WENKBRAUWEN TE DONKER?WENKBRAUWEN TE DONKER?WENKBRAUWEN TE DONKER?    
• Helaas, is dit een bijkomende werking van de 

behandeling. Het pigment ligt hierbij nog op 
de huid. Nadat het genezingsproces is vol-
tooid, ziet u pas goed het resultaat. Tijdens 
het genezingsproces komen er kleine korstjes 
op de behandelde plek. Na gemiddeld 8 we-
ken zie je een zachtere kleur. Als de korstjes 
eraf vallen dan kan de huid nog iets roze zijn, 
dit komt omdat de nog wat tijd nodig heeft om 
volledig te helen. 

   www.facebook.com/tattoobobshop 

Vind ons leuk op Facebook 

KAN IK NOG GEWONEN MAKEKAN IK NOG GEWONEN MAKEKAN IK NOG GEWONEN MAKEKAN IK NOG GEWONEN MAKE----UP UP UP UP     

GEBRUIKEN?GEBRUIKEN?GEBRUIKEN?GEBRUIKEN?    
• Nadat de genezing volledig is, staat er 

niets in de weg om gewone make-up te 
gebruiken. Gewone make-up zult u veel 
minder, tot helemaal niet meer hoeven te 
gebruiken op de plekken waar de  
behandeling heeft plaatsgevonden.  
Gebruik tijdens de genezing geen make-up 
in de buurt van de behandelde plek. 

 

NAZORG OPTIMAAL BENUTTENNAZORG OPTIMAAL BENUTTENNAZORG OPTIMAAL BENUTTENNAZORG OPTIMAAL BENUTTEN    
• Zorg ervoor dat u de behandelde plek vet 

houdt met vaseline, deze krijg u mee na de 
behandeling. Tot een week na de  
behandeling dient u geen zeep of crème te 
gebruiken op de behandelde plek. U krijgt 
altijd na de behandeling schriftelijke  
instructies mee, zodat u alle  
nazorginstructies nog op het gemak kunt 
nalezen. 

 

EINDRESULTAAT DIRECT ZICHTBAAR?EINDRESULTAAT DIRECT ZICHTBAAR?EINDRESULTAAT DIRECT ZICHTBAAR?EINDRESULTAAT DIRECT ZICHTBAAR?    
• Nee, het eindresultaat is zichtbaar na  

ongeveer 4 weken. De huid is na de  
behandeling wat opgezwollen. Na  
behandeling zijn de behandelde plekken  
40 procent donkerder, dit zal met de weken 
lichter worden. 

 

Wij plaatsen permanente make-up vanaf 16 jaar, 
bij twijfel kunnen wij om een legitimatiebewijs  
vragen. 

 

Tot slot 
Als je vragen of een probleem hebt kom dan even 

langs, bel of e-mail ons. 
 

Tel: 010-4844694            
Internet: www.tattoobob.nl        
Email : info@tattoobob.nl 

www.facebook.com/tattoobobshop 

Like Tattoo Bob op Facebook. 


