
WYBIERZ I PRZYGOTUJ ODPOWIEDNIE MIEJSCE NA APLIKACJE.

PRZYGOTUJ SWÓJ WZÓR DO NAŁOŻENIA NA SKÓRĘ
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Do naklejenia grafiki wybierz nieowłosiony fragment skóry. 
Nie radzimy naklejać tatuażu w miejscu nawet z niewielkim 
owłosieniem, ponieważ późniejsze usuwanie z nich wzoru 
może być naprawdę czasochłonne.

Tatuaże tymczasowe drukujemy na arkuszach 
A4. Na jednym takim arkuszu znajduję się kilka 
lub kilkanaście tatuaży, w zależności od 
wielkości wzoru. Wzory na kartach są 
w odbiciu lustrzanym w porównaniu do tego, 
jak będą wyglądać na skórze. Każdy arkusz ma 
specjalną lepką warstwę, dzięki której obrazki 
z kartki są przenoszone na ciało. 

Wybrany wzór wytnij nożyczkami jak najbliżej 
jego krawędzi. Tatuaże nie posiadają tzw. linii 
cięcia – sam musisz nadać im pożądany 
kształt, wycinając nożyczkami lub nożykiem.

Po wycięciu obrazka zdejmij z niego folię ochronną. 
To ważne! Jeżeli jakimś cudem o tym zapomnisz
 i przejdziesz do kolejnego etapu, Twój tatuaż 
odbije się na przezroczystym materiale. Niestety 
wtedy nie uda Ci się już odzyskać wzoru.

Przed nałożeniem zmywalnego tatuażu 
odpowiednio przygotuj miejsce na ciele.

Odtłuść! Do tego celu użyj ciepłej wody z mydłem 
lub środka zawierającego alkohol.

Powierzchnia, na którą nakleisz tatuaż, musi być 
całkowicie sucha. Inaczej naklejka nie będzie 
trzymała się skóry.

INSTRUKCJA NAKLEJANIA TATUAŻU TYMCZASOWEGO 



CZAS NAKLEIĆ TWÓJ TATUAŻ.
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Przyłóż wyciętą grafikę nadrukiem do skóry 
i dobrze dociśnij dłonią. Wzór musi przylegać 
do ciała całą powierzchnią.

Zwilż tatuaż bezpośrednio wodą lub mokrą 
gąbeczką / ręcznikiem. Zrób to dokładnie 
punkt po punkcie, dzięki temu uda Ci się 
uzyskać na skórze pożądany efekt.

Mocno dociskaj wzór do skóry przez około 30 
sekund. Uważaj, by nie przesunąć go ani 
o milimetr.

Ostrożnie zdejmij kartonik, aby nie uszkodzić 
swojego tatuażu zmywalnego. Odczekaj 
chwilę do wyschnięcia naklejki – i gotowe!

Jeżeli zechcesz usunąć tatuaż, użyj do tego 
oliwki kosmetycznej. Przetrzyj skórę nasączo-
nym wacikiem. W razie potrzeby przyciśnij 
mocniej, aby zmyć przyklejone pozostałości.


