
 

 

 

Produktinformation Epi Ta2 
 
1 Produktens namn , tilverkningsform och koncentration. 
 
Epi Ta 2, salva, dexpantenol 7%. 
 
Varunr: 2910 .  Tub 45 ml .    Plast-tub Coex Matt-svart. 
Detaljist Förpackning:  1 x 10 st wellkartong. 
 
2 VAD INNEHÅLLER  Epi Ta2 ? 
 
Lanolin, vitt vaselin, parafinolja,  dexpanthenol, mandelolja, cetearylalkohol, , bivax, ozokerite,coco-
glycerid, lanolinalkohol , konserveringsmedel samt vatten. 
 
3 HUR VERKAR Epi Ta2 ? 
Epi Ta2 är speciellt framtagen för att smörja på nygjorda tatueringar . Salvan utgör dels ett yttre skydd 
för huden och tatueringen och dels  håller salvan huden och tatueringen mjuk och smidig för absolut 
bästa resultat. Salvan bibehåller fuktighet så att  huden inte blir torr vilket kan skada motivet.Salvan 
innerhåller Dexpantenol vilket anses kunna bidra till hudens celluppbyggnad.  
Denna salva bleker ej tatueringfärger. 
 
 



4 Tillverkare: 
Skillingarydsalvan AB 
Box 36 
568 30 Skillingaryd 
Sverige 
5 VAD ANVÄNDS Epi Ta2  FÖR? 
Epi Ta2  används dels som efterbehandling av nygjord tatuering men dessutom vid behandling av torr 
och fnasig hud .  
EpiTa2 ger bättre  lyster åt äldre tatueringar.  
( Dessutom vid  mindre ytliga bränn – solsveda, torra bröstvårtor, bjöjrodnad och röd stjärt ). 
 
6 NÄR SKA Epi Ta2 INTE ANVÄNDAS? 
Epi Ta2 salva skall inte användas av Dig som är överkänslig mot något av de ingående 
ämnena. 
ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR Epi Ta2 ANVÄNDS: 
Om man är överkänslig mot något av innehllet i EpiTA2 skall man avstå eller 
smörja med kontrollerande  varsamhet. 
GRAVIDITET 
Inga kända risker under graviditet. 
AMNING 
Inga kända risker vid amning. 
TRAFIKVARNING 
Ej relevant. 
VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER Epi Ta2? 
Effekten av samtidig användning av andra utvärtes produkter är inte 
studerad. 
7 HUR SKALL DU ANVÄNDA Epi Ta2? 
Salvan stryks på en till flera gånger dagligen, eller vid behov. 
Smörj rikligt på hela det tatuerade området så att salvan täcker hela motivet, 
Upprepa detta fler gånger under dagen för att erhålla bästa resultat. 
8 VILKA BIVERKNINGAR KAN Epi Ta2  GE? 
Allergiska hudreaktioner kan förekomma i sällsynta fall, för de som är känsliga för något av innehållet.. 
9 HUR SKA Epi Ta2 FÖRVARAS? 
Epi Ta2 salva skall förvaras  utom syn- och räckhåll för barn. 
Förvaras i rumstemperatur, undvik direkt solljus eller hög värme. 
10 VILKEN HÅLLBARHET HAR Epi Ta2? 
Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen. 
11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV  informationen 
2010-08-03 

12 UTVECKLING OCH KOTROLL AV EPI TA2. 

Epi Ta2 är framtagen i samarbete med ett antal tatuerare som haft önskemål  

     om en salva som skyddar ,mjukgör och har ett innehåll av celltillväxtämne. 

     Salvan har genomgått test under 24 månader och utfallit till full belåtenhet. 

                          Salvan har genomgått belastningsprov utfört av: 

I SP Biocides, Microbiology Laboratory                                                                                        
Luitpoldstr. 32,  D-87700 Memmingen 

 


