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U kunt uw tatoeage laten verwijderen met de
Q-Switched Nd:YAG laser. De laserpulsen 
veroorzaken een foto-akoestische explosie in de
inkt van de tatoeage. Hierdoor wordt de inkt 
vergruist in zeer kleine deeltjes, welke door het
lichaam vanzelf worden opgeruimd. Na een aantal 
sessies vervaagt de tatoeage. 

Te verwachten resultaat
Professioneel aangebrachte tatoeages hebben 
over het algemeen 6-15 behandelingen nodig 
voordat het gewenste resultaat bereikt is. 
Amateurtatoeages kunnen meestal in 3-10 
behandelingen worden verwijderd. 
Het resultaat van de behandeling is afhankelijk 
van de kleur, diepte en leeftijd van de tatoeage. 
De huidtherapeut zal dit beoordelen en een 
inschatting maken.

Prijzen: 

< 5 cm2   € 70,- < 30 cm2 € 135,-
< 10 cm2 € 85,- < 40 cm2 € 155,-
< 15 cm2 € 95,- < 60 cm2 € 175,-
< 20 cm2 € 105,- < 80 cm2 € 185,-
< 25 cm2 € 115,- > 80 cm2 € 200,-

TATOEAGE 
VERWIJDEREN

Parnassusweg 9
1234 AB Amsterdam
020-6708290

Rembrandtweg 115
1234 KA Amstelveen
020-3345836

Kijk voor meer informatie over het
verwijderen van tatoeages op
www.iet-skin.nl



In een aantal gevallen mag er geen 
behandeling uitgevoerd worden. U dient 
rekening te houden met de volgende 
maatregelen. 

• Geen bloed verdunnende middelen zoals 
 visolie (Omega-3-6), Sint-Janskruid, Aspirine  
 (Ibuprofen), anticoagulantia gebruiken. 
• Geen corticosteroïden, Isotretinoine, andere  
 retinoïden of andere huid verdunnende  
 middelen gebruiken. 
• Roken verhindert een snel huidherstel en tast  
 bovendien het collageen netwerk aan. 
• Alcohol zorgt voor meer kans op bloedingen.
• 4 weken voor en na de behandeling niet in  
 de zon. Tevens geen zelfbruiner of spraytan  
 gebruiken.
• Bij haargroei in het behandelgebied graag  
 een dag van tevoren scheren. Harsen of 
 epileren minimaal 3 dagen van tevoren.

TIJDENS DE BEHANDELING 

De laser wordt ingesteld op de kleuren en de 
intensiteit van de tatoeage. Vervolgens wordt 
de laser op de tatoeage geplaatst en wordt 
het hele gebied zorgvuldig behandeld. U 
draagt een beschermende bril tijdens de 
behandeling. De behandeling is niet geheel 
pijnloos, maar de huidtherapeut zal u hier 
goed in begeleiden. Tijdens de behandeling 
ontstaat er een witte waas over de tatoeage, 
dit is een gewenste reactie. Grotere tatoeages 
zullen in meerdere sessies behandeld moeten 
worden. Dit heeft te maken met de opname-  
en verwerkingscapaciteit van het lichaam.

NA DE BEHANDELING

Na afloop zal de huid gaan zwellen en kleurt 
de huid rood. De huid wordt afgedekt met 
steriel gaas of een eilandpleister. De eerste 
dag hoeft u de huid niet te reinigen. Laat de 
huid zo mogelijk aan de lucht laten indrogen. 
Veel water drinken na de behandeling helpt 
het lichaam de afvalstoffen af te voeren. Let 
op dat u het behandelde gebied voorzichtig 
behandeld: niet te lang douchen, niet in bad, 
niet zwemmen en voorzichtig droogdeppen
met een schone handdoek en de huid niet of
boenen of krabben. Pas op met schurende 
kleding.Na de behandeling smeert u dagelijks 
een herstellende crème zoals Alhydran. 
Deze zalf dient gebruikt te worden zolang de 
huid nog aan het genezen is en er korstvorming 
aanwezig is. Blootstelling aan UV-straling 
dient vermeden te worden gedurende 3 
maanden. Het gebruik van een zinkoxide
zonbescherming (SPF 50) wordt gedurende 
de behandelperiode tot een jaar na de 
behandeling geadviseerd. 

VOORAFGAAND AAN 
BEHANDELING 
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