
ZOUTOPLOSSING SPRAY OF ZOUTBADJE VOOR JE PIERCING 
 
  
BELANGRIJK VERSCHIL 
 
De ZOUTOPLOSSING SPRAY kun je gebruiken als normale verzorging tijdens de helingstijd van je 
piercing. Gedeeltelijk in plaats van de normale verzorging Unicura zeep. Bijvoorbeeld eenmaal daags 
spray en eenmaal daags Unicura zeep. Een ZOUTBADJE gebruik je het beste alleen bij een ontsteking 
of als je een vochtbultje bij je piercing hebt. Het constant weken van een nieuwe/verse piercing zal 
juist je herstel in de weg zitten! Dus bij een nieuwe piercing waar niks mee aan de hand is, pas je geen 
zoutbadje toe. Als je twijfel hebt over het herstel van je piercing, neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer 026 – 351 10 33 of kom even langs bij ons in de studio. 
 
ZOUTOPLOSSING SPRAY 
Spray de zoutoplossing op beide kanten van de piercing (onder/boven of voor/achter) en laat de 
oplossing 5 tot 10 minuten inwerken. Spoel het er daarna af met lauw water. Je laat de zoutresten dus 
niet zitten! Nadrogen kan met een schone tissue of schone doek. 
 
HOE MAAK JE EEN ZOUTBADJE VOOR JE PIERCING? 
Je hebt nodig: 
• Een glas, beker of mok waar je piercing in past. Brandschoon! 
• 250 ml gekookt (kraan)water 
• ¼ (een kwart) theelepel zout (het beste is standaard zeezout; hieraan is niets toegevoegd)  
• Extra water om je mok of glas mee om te spoelen 
• Eventueel steriele gaasjes 
Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook. Wanneer het water gekookt heeft, spoel dan je glas 
of mok even om met water wat net van de kook af is. Giet daarna 250 ml gekookt water in je glas of 
mok waar je piercing in past, voeg er ¼ (kwart) theelepel zout aan toe. Zout volledig laten oplossen 
voordat je het zoutbadje gebruikt. Je zoutoplossing is nu klaar voor gebruik. 
 
HOE GEBRUIK JE EEN ZOUTOPLOSSING? 
Voor het beste resultaat gebruik je de zoutoplossing zo warm mogelijk. Een warme zoutoplossing die 
gemaakt is met de juiste verhoudingen stimuleert de doorbloeding en helpt afvalstoffen en korstjes te 
verwijderen op een milde, niet irriterende wijze. Week de piercing 5 tot 10 minuten in het glas met de 
zoutoplossing en spoel de piercing daarna af met stromend water. Als je een piercing op een moeilijker 
bereikbare plek wilt reinigen, gebruik dan steriele gaasjes met de zoutoplossing en laat dit even op de 
piercing liggen. Je laat de zoutresten dus niet zitten! Een zoutbadje herhaal je twee keer per dag, maar 
doe je nooit langer dan vijf dagen. Nadrogen kan met een schone tissue of schone doek. 
 

Happy soaking!! 
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