
Cosmetics for tattoo artists



Najlepsze 
kosmetyki
Strworzone specjalnie  
na potrzeby wymagających 
tatuatorów.
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ORACAINE  spray .

Oracaine to prosty w aplikacji i skuteczny środek 
znieczulający miejscowo, do stosowania zewnętrznego. 
Preparat wyróżnia się wśród innych, konkurencyjnych 
środków swoim wyjątkowo szybkim działaniem. 
Oracaine znieczula skórę natychmiast po kontakcie. 
Środek polecany jest do stosowania podczas zabiegów 
tatuowania, piercingu i makijażu permanentnego. 
Uśmierza ból i zwęża naczynia krwionośne redukując 
krwawienie i obrzęki. 
Jak stosować:  aby uzyskać optymalne rezultaty, 
pozwól sprayowi wchłonąćw skórę, choć preparat 
działa natychmiastowo. Zastosuj ponownie w razie 
potrzeby.
 Zawiera substancję aktywną w postaci roztworu 
lidokainy.

kod

KTOR04
pojemność

100 ml 100zł | 25€

cena

ORAgel  gel .

kod

KTOR01
KTOR02
KTOR03

pojemność

30 ml
60 ml
120 ml

100zł | 25€

160zł | 40€

280zł | 70€

cena

Oragel to prosty w aplikacji i skuteczny środek znieczulający 
miejscowo,  do stosowania zewnętrznego. Produkt hamuje 
powstawanie i przewodzenie impulsów, dzięki czemu 
doskonale przygotowuje powierzchnię skóry do zabiegu. 
Oragel stosuje się miejscowo podczas zabiegów tatuowania, 
piercingu i makijażu permanentnego. 
Jak stosować: nałóż produkt na skórę i odczekaj chwilę.  
Efekt utrzymuje się od około 20 minut - 2 godzin.  
Zastosuj ponownie w razie potrzeby.  
Zawiera substancję aktywną w postaci roztworu lidokainy.

Orakon Numbing Skin Care
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Kolekcja kremów 
Aftercare & Processing cream 
została stworzona przez artystów 
tatuatorów z wieloletnim 
doświadczeniem przy współpracy  
z kosmetologami.

Orakon Aftercare & Processing 

30zł | 7,50€

cena od

Orakon Processing cream

To krem do uzycia podczas tatuowania. Głęboko nawilża, nie rozmywa wzoru, ułatwia wycieranie. 
Najlepsza alternatywa dla wazeliny. Krem nadaje się do wszystkich rodzajów skóry. Głęboko nawilża, 
nie rozmywa wzoru, ułatwia wycieranie, idealny do pracy z trudnymi do zmywania kolorami.

Zawiera tylko naturalne składniki:
masło shea, olej kokosowy, wosk pszczeli, słodki olej migdałowy

kod
KT100B
KT100A
KT100D
KT100C

pojemność
50 ml
150 ml
24x50 ml (BOX)
12x150 ml (BOX)

cena
30PLN / 7,50€

69PLN / 17,25€

540PLN / 135€

599PLN / 149,75€
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Orakon Aftercare cream

Orakon Tattoo Aftercare jest najlepszym 
kremem do stosowania przez wiele tygod-
ni po wykonaniu tatuażu. Ten krem to na-
jkorzystniejszy wybór, szczególnie w pier-
wszym tygodniu, gdy świeży tatuaż podatny 
jest na różne czynniki, które mogą mieć 
wpływ na jego wygląd.
Nasza oferta zawiera wyłącznie naturalne 
składniki, takie jak masło shea, dynia i masło 
kokosowe. Formuła wzbogacona jest również 
olejkiem migdałowym, woskiem pszczelim i 
witaminami,między innymi witaminą E. 
Orakon Tattoo Aftercare głęboko nawilża, 
przywraca i regeneruje skórę.
Zawiera naturalny filtr UV, który chroni tatuaż.

kod
KT100-50
KT100-24B

pojemność
50 ml
24x50 ml (BOX)

cena
30PLN / 7,50€

540PLN / 135€

Orakon Woda Oczarowa 

Woda oczarowa przyspiesza gojenie, tonizuje 
i nawilża. Ma działanie bakteriobójcze oraz 
przeciwzapalne, niweluje opuchliznę i zaczer-
wienienia. Łagodnie ściąga pory, obkurcza 
tkankę i hamuje krwawienie. Przeznaczona do 
stosowania przed, w trakcie jak i po tatuowa-
niu.

kod
KT108

pojemność
100 ml

cena
25PLN / 6,25€
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Orakon Processing Soap

Pianka do użycia bezpośredniego.
Chirurgiczne zielone mydło o przyjemnym 
zapachu. Dzięki swojej skoncentrowanej 
postaci jest bardzo wydajne. Pianka gotowa 
do użycia bezpośrednio na skórę przed 
zabiegiem i do przemywania tatuażu.

Orakon Vaseline 

Skutecznie zapobiega wysuszaniu skóry. 
Doskonale regeneruje uszkodzony naskórek. 
Ma działanie natłuszczające i ochronne. 
Do użytku w trakcie tatuowania. 

cena
15zł | 3,75€

Orakon Green Soap - koncentrat 

Łagodnie myje i pielęgnuje skórę. Zawiera 
kolagen. Działa regenerująco, ujędrniająco 
i wygładzająco. Wyciąg z aloesu łagodzi 
podraznienia. Dodatek gliceryny pozostawia 
skórę nawilżoną i natłuszczoną.
Posiada pH naturalne dla skóry. 

cena
20zł | 5€

kod

KT200
pojemność

150 ml
kod

KT115
pojemność

1L

Orakon Ink Finish

Produkt przyspieszający gojenie, oraz 
regenerację skóry po tatuażu. Składniki 
zawarte w produkcie niwelują opuchliznę, 
dezynfekują skórę, oraz przyspieszają gojenie 
skóry po tatuażu.

 
kod

KT116A
KT116B

pojemność

0,5 kg
1 kg

kod

KTOR05
pojemność

100 ml
cena
16PLN / 4€

29PLN / 7,25€

cena
35PLN / 8,75€
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https://store.orakon.pl/category/tattoo-supply-rury-gray-grips
https://store.orakon.pl/category/igly-fantom
https://store.orakon.pl/category/igly-typu-cartridge
http://studiow19.orakon.pl


Cosmetics for tattoo artists
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#ORAKONPL

www.store.orakon.pl

https://store.orakon.pl/category/tattoo-supply-rury-gray-grips
https://store.orakon.pl/category/igly-fantom
https://store.orakon.pl/category/igly-typu-cartridge
http://studiow19.orakon.pl

