Villkor för att bli tatuerad hos Black Raven gallery:
• Om du vill avboka en tid måste du höra av dig senast 5 vardagar före inbokat datum.
Jag tar ut en avgift för alla försenade avbokningar. Kommer en avbokning senare än 5 vardagar före inbokad
tid skickas en faktura på 500kr till den som bokat tiden. Det här är för att täcka en liten del av det
inkomstbortfall som blir för min del när en kund inte dyker upp. Det gäller även de som blir sjuka eller av
andra skäl inte har möjlighet att komma.
• För att tatuera dig hos Black Raven måste du ha fyllt 18 år

• Du får inte ha några smittsamma blod- eller hudsjukdomar

• Du får inte amma eller vara gravid
• Du måste meddela mig om du har en hud- eller blodsjukdom som kan påverka tatueringens
resultat/läkning (t ex. Psoareisis)

• Du måste meddela mig om du går på blodförtunnande medicin
• Du måste meddela mig om du har allergier som kan påverka tatueringens resultat/läkning
(t ex allergi mot vissa färgämnen/tatueringsfärger/latex/stencilvätska/vaselin m.m.)

• Du får inte dricka alkohol 24h före din tatueringstid

• Du måste vara medveten om risken med en tatuering. Att tatuera sig innebär alltid en hälsorisk då
kroppens eget skydd i form av hud punkteras. Hos mig hanteras tatueringsprocessen så du som kund kan
känna dig trygg och säker på att minimerad risk vid tatuering finns. När tatueringen sedan är färdig är det
upp till dig att följa skötselråden och skydda tatueringen mot t ex infektioner.
Vid sjukdom:
Är du sjuk så hör av dig. Om man bara är lite småförkyld är det ingen fara, nyser du och hostar är det en
annan sak. Tänk på att om du mår dåligt kan det vara svårare att hantera smärtan, läkeprocessen kan även
bli längre då kroppen redan håller på att ta itu med en förkylning.
Är du väldigt sjuk så kan infektionsrisken bli högre. Därför är det bäst att vänta. Ring mig så diskuterar vi
det, skicka ett sms om du har svårt att nå mig. Maila inte samma dag – det finns en risk att jag inte hinner se
ditt mail om din avbokning i tid!

