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Reprintic 
GENUINE TATTOO CARE 

 
Color Protect 

with Anti Fade Formula 
 

chroni tatuaże przed blaknięciem 
wzmacnia intensywność kolorów 

nawilża i odżywia skórę 
  

bez parabenów 
zawiera naturalne składniki* 

filtr UVA/UVB (SPF 10) 
 

100 ml 
 

Reprintic to krem ochronny do codziennej pielęgnacji tatuaży. Nawilża i odżywia skórę pokrytą 
tatuażem. Wzmacnia intensywność kolorów tatuaży oraz chroni je przed blaknięciem.  
Reprintic zawiera sok z drzewa Smocza krew, który posiada silne właściwości regeneracyjne oraz 

chroni komórki skóry przed uszkodzeniem. Witamina A reguluje procesy keratynizacji naskórka, 

niweluje skutki działania promieni UV, odżywia, ujędrnia i uelastycznia skórę. Witamina E zmniejsza 

szorstkość skóry, nawilża i wygładza, dzięki czemu krem wzmacnia intensywność kolorów tatuażu. 

Mieszanina olejów lnianego, monoi oraz z pestek róży regeneruje i wzmacnia barierę lipidową 

suchej i podrażnionej skóry, a filtr UVA/UVB (SPF 10) stanowi dodatkową ochronę tatuażu przed 

blaknięciem. Krem szybko się wchłania, nie lepi się oraz nie plami ubrań. 

Reprintic jest odpowiedni również do pielęgnacji makijażu permanentnego, nawilża skórę i wzmacnia 

intensywność jego kolorów.   

Sposób użycia: 

Tylko do użytku zewnętrznego. Stosować po 1-2 tygodniach od wykonania tatuażu. Nałożyć krem w 
miejscu tatuażu lub makijażu permanentnego i delikatnie wmasować. Stosować raz dziennie.  
Należy unikać kontaktu produktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, należy 
przemyć je czystą wodą. 
 
Przebadany dermatologicznie. 
 
*dotyczy składników aktywnych: smocza krew, oleje, masło shea 

Nr partii/ Batch No:   
Najlepiej zużyć przed końcem/ Best used before the end of:   
 

Przeciwwskazania: 
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.  
 
Przechowywanie: 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie 
zamrażać.  
 



Treść oznakowania opakowania zewnętrznego  06.03.2017 

Str. 2 z 2 
 

INGREDIENTS/ SKŁADNIKI: Aqua, C12-C15 Alkyl Benzoate, Cetearyl Ethylhexanoate, 
Octocrylene, Glycerin/ Croton Lechleri Resin Extract, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Methylpropanediol/ Caprylyl Glycol/ Phenylpropanol,  Linum Usitatissimum Seed Oil/ Rosa 
Moschata Seed Oil/ Cocos Nucifera Oil/ Gardenia Tahitensis Flower Extract, Glycerin, 
Glyceryl Stearate Citrate, Ethylhexyl Methoxycinnamate/ BHT, Tocopheryl Acetate, Cetyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Magnesium Aluminum Silicate, 
Retinyl Palmitate/ Arachis Hypogaea Oil/ Tocopherol, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, 
Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate.  
 

 
protects tattoo from fading 

enhances color intensity 
moisturizes and nourishes skin 

 
no parabens 

natural ingredients* 
UVA/UVB filter (SPF 10) 

 
Reprintic is a protective cream for daily tattoo care. It moisturizes and nourishes tattoo-covered skin, 

enhances the color intensity and protects tattoo from fading.  

Reprintic contains juice from Dragon’s Blood Tree which has strong regenerative properties and 

protects skin cells from damage. Vitamin A regulates skin keratinization processes, neutralizes the 

UV rays adverse effects, nourishes, firms and tones the skin. Vitamin E moisturizes and smooths the 

skin, allowing the cream to enhance the color intensity of the tattoo. Mixture of linseed, monoi and 

rose seed oils regenerates and strengthens the lipid barrier of dry, irritated skin while the UVA/UVB 

filter (SPF 10) provides an extra protection against tattoo fading. The cream is non-sticky, absorbs 

quickly and does not stain clothes. 

Reprintic is suitable for permanent make-up. It moisturiezes the skin and enhances the color 

intensity. 

Directions for use: 

For external use only. Use after 1-2 weeks after tattooing. Apply the cream on the tattoo or 

permanent make-up and massage gently. Use once a day. Avoid contact with eyes. If the product 

gets into the eyes, rinse with clear water. 

 
Dermatologically tested. 
 
* applies to active ingredients: dragon's blood, oils, shea butter 
 

Contradictions: 
Allergy to any of the ingredients. 
 
Storage: 
Keep in the original packaging, in the temperature below 25˚C. Do not cool or freeze. 



Treść oznakowania opakowania zewnętrznego  06.03.2017 

Str. 3 z 2 
 

 
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151, 95 – 200 Pabianice 


