(NE)VHODNÁ MÍSTA PRO TETOVÁNÍ
Je pravda, že inkoust se pomocí tetovací jehly dá vpravit prakticky kamkoliv do kůže. To ovšem neznamená,
že na daném místě zůstane navždy a v nezměněné podobě. Kůže má na různých místech těla odlišnou
strukturu, vlastnosti a elsaticitu, a proto jsou některé části těla pro t etování vhodná více a jiná
méně. T
 etování je záležitost na celý život a proto je důležité vybrat místo, kde vám tetování n
 ejen skvěle
sedne a zároveň takové, kde vydrží krásné dlouhá léta.
Kůže, jako všechny orgány a tkáně lidského těla, neustále pracuje a obměňuje se. Proto vám předkládáme
seznam míst, kde hrozí riziko, že t etování brzy ztratí svoje kontury a rozpije se nebo, kde mají tetovací
pigmenty tendenci z kůže vypadávat, a t etování bledne nebo téměř zmizí. T
 etování na níže zmíněných
místech si dobře rozmyslete a popřemýšlejte, zda není možné zvolený motiv posunout o pár centimetrů na
jiné místo.
Jazyk
Jazyk je velmi pohyblivý sval, který není nikde fixovaný na kost. Navíc je pokrytý zcela specifickou tkání
obsahující spoustu chuťových receptorů. Už samotní proces t etování je obtížný a ne úplně příjemný.
Představte si chuť vazelíny na jazyku, k tomu neustálé slinění. Největší nevýhodou je ale to, že tetování na
tomto místě se velice často rozpíjí a ztrácí své kontury, často dokonce během několika měsíců úplně zmizí.
Vnitřní strana rtu
Podobným místem je sliznice uvnitř úst, tedy vnitřní strana rtu. Opět jde o místo, které se špatně tetuje,
navíc t etování má silnou tendenci se rozpíjet. Nehledě na to, že vypadáte jako idiot, když t etování někomu
ukazujete. :-) Podobně se rozpíjí t etování na jakékoliv jiné sliznici, tedy o té na vnitřní části stydkých pysků.
Ucho a kůže za uchem … individuálně jiná místa s tenkou kůží jako žebra, slabiny
Zajímavým místem je ucho a ploška kůže za uchem. Jde o velice jemnou tkáň. Tetování n
 a těchto místech
zrácí svoje kontury, rozpíjí se někdy vypadává i barva. Aby zůstalo pěkné, je třeba tetování č as od času
opravit, což samozřejmě opět něco stojí. Místo za uchem je oblíbené zvláště u dívek. Byť se to nezdá, zde
umístěné tetování bývá obvykle docela nápadní, což by vás mohlo znevýhodnit např. při hledání práce.
Existují totiž firmy či pracivní místa, kde jsou svázané vlasy nutností. Obecně doporučujeme toto místo
přehodnotit a tetování posunout pod vlasy na zátylek. Vlasová schovávačka funguje skvěle a i kůže je zde
typově vhodnější.
Chodidla a dlaně, ruce, lokty, kolena
Pro t etování nejsou vhodná ani místa, kde je kůže přiliš silná, zrohovatělá a často se obměňujě. Jsou to
chodidla nohou včetně prstů a klenby, ruce, dlaně a boční strany prstů ruky. Vzhledem k časté obměně kůže
je jisté, že tetovací barva se na daném místě neudrží a bude vypadávat. V lepším případě vám
z tetování nezbyde nic, v horším případě zůstanou v kůži částečky tetovacího pigmentu a vám zbyde
vybledlý beztvarý flek. Tetování se zde rozpýjí. Tetování nesmí přijít 3 týdny do styku vodou a je
nemyslitelné, aby jste si ruce nemyly 3 týdny.

Tetování rukou

Moderní je tetování prstů u rukou. Obvykle se na každý prst tetuje po jednom písmeni, které pak dávají
dohromady slovo. U tohoto tetování j e třeba počítat s tím, že se často rozpíjí, bledne a barva vypadává.
Udržet takové tetování pěkné je otázkou častých oprav tetovacím strojkem, a ani to nelze dělat
donekonečna. To někdy platí i pro tetování h
 řbetů dlaní! Na nártech u nohou naopak drží tetování h
 ezky.

