
EXPERIMENTELE MICULUI GENIU – FABRICA DE TATUAJE 

 

AVERTISMENT  

 

NU ESTE RECOMANDAT COPIILOR SUB 7 ANI.  Pentru utilizare sub supravegherea unui adult. Cititi instructiunile inainte de 

utilizare, urmati-le si pastrati-le pentru referinta.  Pastrati setul de experimente departe de copiii sub 7 ani.  Manusile pe care le contine 

setul sunt facute din latex natural. Latexul natural poate cauza alergii. Nu aplicati pe pielea crapata sau iritata. Ingredientele folosite 

pentru acest produs sunt conforme cu standarde inalte de calitate. Cu toate acestea, unele persoane pot prezenta hiporeactivitate. Daca 

acest lucru se intampla, suspendati imediat utilizarea produsului si consultati un medic. 

 

INGREDIENTE: 

Solvent neutru (25ml): apa, acid citric, sorbat de potasiu 

Colorant galben E102 (5g): CI 19140 

Colorant negru E172 (5g): CI 77499 

Colorant rosu E129 (5g): CI 16035 

INFORMATII GENERALE DE PRIM AJUTOR 

 

• In caz de contact cu ochii: clatiti ochii cu multa apa, tinand chiar si ochii deschisi daca este necesar. Cautati ajutor medical 

imediat. 

• Daca inghititi: clatiti gura cu apa, bea apa proaspata. Nu-ti induce voma. Cautati ajutor medical imediat.  

 

ATENTIE! 

Protejati-va hainele si materialele lavabile pe timpul utilizarii setului. Acordati atentie sporita sa nu patati hainele sau materialele lavabile. Atunci cand 

se varsa mancarea pe hainele si materialele lavabile, nu frecati cu mana sau o carpa deoarece se va impregna mai adanc in tesatura. Tratati pata cat 

mai repede posibil. 
IMPRIMAT PE PIELEA NOASTRA SI IN ISTORIE  

Oamenii au cautat intotdeauna accesorii si alte tipuri de machiaj pentru a-si modifica infatisarea incercand sa se diferentieze de ceilalti, si pentru a 

crea o identitate originala si unica sau pur si simplu pentru a arata mai atractivi. Tatuajele joaca un rol special in toate acestea, deoarece sunt un fel de 
“marca inregistrata” care nu se demodeaza si nu imbatraneste, sunt atat de personale incat stau cu tine pentru totdeauna (sau aproape). 

O TRADITIE CARE SI-A LASAT URMA 

Pentru unele populatii, tatuajele sunt parte a unor ritualuri traditionale vechi de mii de ani si sunt presarate cu simboluri. Unele modele indicau 
trecerea la maturitate; altele aratau apartenenta la o anumita clasa sociala sau puterea unui luptator. Altele erau considerate talisman, capabile sa 

alunge demonii si spiritele rele. Cu toate acestea, chiar si atunci era posibil sa alegi un tatuaj doar pentru frumusete. Stim toate acestea daca aruncam o 

privire la varietatea de tatuaje tribale, care apartineau populatiilor cu istorii bogate, cum sunt Maorii si alte triburi indigene de pe toate continentele. 

Istoria tatuajelor isi are radacinile cu mult mai in urma in istorie. Ganditi-va, primul barbat tatuat pe care il cunoastem era Ötzi, faimosul barbat 

Similaun care a fost descoperit in anii 1990 si care dateaza din epoca Cuprului (in urma 3000 de ani inainte de Hristos). Corpul lui mumificat prezenta 
61 de tatuaje diferite ilustrand simboluri foarte simple (linii, puncte si cruci). Se credea ca functia lor nu este simbolica sau spirituala, dar mai mult era 

curativa, datorita  pozitiei acestor tatuaje de pe corpul lui Otzi's coincide cu rani si semne ale artritei. 

DAR DOARE? 

Obtinerea unui tatuaj, asa cum ati vazut, este o decizie importanta si trebuie sa va ganditi foarte bine, mai ales daca intentionati sa va faceti un tatuaj 

permanent. Daca cunoasteti pe cineva care si-a facut, veti sti ca este o actiune care necesita o motivatie grozava, deoarece este dificil sa stergi tatuajul 

o data ce este facut; in plus, este necesara, de asemenea, putina rezistenta la durere. Unul din aspectele pe care ii intereseaza cel mai mult pe cei care 
iubesc sa-si faca tatuaj este chiar durerea: a durut? Si daca da, cat de mult? Pentru a fi permanenta, cerneala utilizata pentru tatuaje este injectata sub 

piele, folosind ace. Din acest motiv este aproape imposibil de spus ca este total lipsit de durere...depinde! Sunt unele parti ale corpului in care efectul 

acului este suportabil. Pentru persoane mai sensibile, recomandam alegerea zonelor corpului care au mai multa musculatura si care sunt departe de os, 
pe partea superioara a bratului de exemplu (zona dintre umar si cot), sau coapsa sau gamba, astfel incat stratul de “piele” sa absoarba durerea sau 

macar sa o faca mai suportabila. Alte parti ale corpului cum ar fi gatul, dosul mainii, varful piciorului sau genunchiul sunt doar pentru cei mai viteji! 

MULTE SIMBOLURI, MULTE SEMNIFICATII  

Tatuaje tribale 

Modelele multor tatuaje isi au inspiratia din traditiile triburilor indigene, in mod deosebit triburile polineze, care include o mare varietate de grupuri 

etnice. Pentru fiecare din aceste populatii, care include samoanii, hawaienii si maorii, tatuajele au diferite semnificatii si nu foarte evidente, deoarece 
ele se bazeaza pe concepte geometrice impletite si abstracte care urmeaza forma muschilor. Culoarea este preponderent neagra. Conceptele tribale nu 

sunt intotdeauna abstracte. Uneori, ele amintesc elemente ale naturii cum ar fi apa... sau focul. 

Alteori, ele infatiseaza animale care reprezinta virtutiile umane sau speranta. Leul, de exemplu, este un simbol al curajului si al puterii. Un leu care 

rage era adesea ales de catre luptatori, deoarece infatisa putere, vitalitate si lupta. Un leu calm, pe de alta parte, reprezenta nobilimea si era purtat 

de oameni de clasa inalta sociala care asteptau respect si supunere.  

Chiar si in zilele noastre, leul, data fiind semnificatia simbolica, era un tatuaj “preferat”, alaturi de fluture, un simbol al libertatii si al renasterii sau 
phoenix, care este simbolul renasterii si al vietii eterne.  

Floarea de lotus, cu toate acestea, are o semnificatie mai delicata si spirituala, este simbolul frumusetii, puritatii si perfectiunii, dar si al 

schimbarii. 
Originile tatuajelor  

James Cook a inventat termenul “tatuaj” in anul 1771 pentru a descrie nativii insulelor polineze care erau, asa cum va puteti imagina, acoperiti de 

tatuaje! Am mostenit multe simboluri evocatoare din cultura polineza, care sunt foarte iubite de catre artistii tatuatori si clientii lor exigenti! 
Tatuajele ENATA sunt simboluri umane, destinate celui mai larg sentiment, acela de a fi om. Grupate impreuna formeaza un concept liniar sau 

semicircular, care reprezinta protectia din Rai a stramosilor nostri. Reptila era considerata una dintre posibilele manifestari ale lui Dumnezeu si astfel 

poarta puteri norocoase fantastice pentru cei care le respecta. Din contra, poate deveni o profetie a mortii!Un dinte de rechin este simbolul protectiei. 
Cei care il poarta sunt conducatori responsabili, sunt puternici si de incredere, dar si feroce atunci cand este necesar! 

Chiar si pestele reprezinta protectie; cel pe care il vedeti aici este o pisica de mare, care este foarte apreciata pentru abilitatea sa de a adapta si de a se 

ascunde, prin urmare evita pericolele.  
Fascinantele tatuaje Maori Sunt multe concepte legate de lumea animalelor in tatuajele Maori, care sunt unele dintre cele mai cerute tipuri. Ce le 

face inconfundabile sunt conceptele curbate, sinuoase, care acorda miscare tatuajului. Delfinul este simbol al prieteniei, al fericirii si al armoniei dar 

si unul de indrumare si protectie. Soparla este un simbol al puterii, al abilitatii schimbarii si a spiritului de supravietuire. Broasca testoasa reprezinta 
intelepciune, calmitate si abilitatea de a scapa de pericol, multumita protectiei carapacei ei. In plus, este speranta pentru o viata lunga.Nu doar 

animale. Vasta simbolistica Maori include chiar si simboluri care sunt legate de elemente naturale, cum ar fi Soarele, care este descris, in general, cu 



o fata umana, semnul puterii, al renasterii si al celebrarii vietii. Alt simbol al noii vieti este Koru, care se bazeaza pe infatisarea spiralata a ferigii si 

care simbolizeaza cresterea, puterea si pacea.  
Trandafirul Borneo. Din Noua Zeelanda, regatul maorilor, ne indreptam catre sud-estul Asiei, de unde vine alt tatuaj tribal important: trandafirul 

Borneo. In istorie era vazut ca un buletin de identitate pentru triburile indigene, iar numarul de petale de la trandafir indica al carui trib apartine. 

Avand acest simbol tatuat marcheaza un moment important in viata tinerilor, deoarece simbolizeaza intrarea in societate ca un membru adult si activ. 
Este un simbol al protectiei si al curajului la razboinici, spirala din interiorul trandafirului Borneo simboliza ciclul vietii.  

Simboluri celtice Cele mai sugestive si cateodata enigmatice, simbolurile celtice ne aduc inapoi in Europa, la populatiile din nord si extind 

simbolistica tatuajelor, lumii miturilor si influenta zeilor asupra barbatilor si evenimentelor naturale. Simbolurile erau in general tatuate pe bratele si 
piepturile razboinicilor nordici, cum sunt terifiantii vikingi, dar sunt de asemenea descrise pe armuri si pe coifurile lor. Tinta acestor simboluri era sa 

starneasca frica in inamic (de parca infatisarea lor nu era de ajuns!). Triskelionul este un simbol format din 3 spirale interconectate care se intalnesc la 

mijloc. Numele provine din limba greaca, insemnand “cu 3 picioare”; Este reprezentat in diferite variatii, dar pentru simbolistica celta numarul 3 in 
triskela pastreaza un simbolism special. Reprezenta, de exemplu, legaturile stranse ale barbatilor, zeii si viata de Apoi, dar si trecutul, prezentul si 

viitorul, care coexista intr-un mare cerc etern numit Prezentul Continuu Etern. 

Emblema triquetra este un alt concept care poate sa ia forma aceasta, este legat de numarul 3 si infatiseaza tripla natura a divinitatii feminine. A fost 
mostenit din traditia crestina si a devenit simbol al Treimii. 

Vechiul stil Dupa ce am explorat tatuajele tribale sugestive, ale caror radacini s-au pierdut in intunericul timpului, o sa facem un salt inainte in secolul 

20 in America, in jur de 1920. Aici incepe o noua faza in istoria tatuajelor, odata cu dezvoltarea Vechiului stil. Imaginile care apartin acestei categorii 
de tatuaje sunt mari, imaginile colorate indraznet care infatiseaza traditii nautice (ancore, sirene, busola de tip trandafir), care au fost revizuite si 

“contaminate” de teme mai moderne, legate, de exemplu, de lumea motociclistilor sau moda punk. Acesta este felul in care anumite concepte 

“clasice” au prins viata, cum sunt ancorele infasurate in franghie sau inimi cu un pumnal trecut prin mijloc, sau imagini puternic contrastante ale unor 
obiecte delicate cum ar fi trandafirii sau sirenele, impreuna cu imagini mai infricosatoare cum ar fi craniile si spinii. Ce am descris mai sus sunt doar 

cateva dintre exemplele temelor cele mai populare folosite in Vechiul stil. Aici avem mai multe. ANCORA este un simbol al stabilitatii si al 

sigurantei. Este adesea asociat cu simbolurile dragostei cum ar fi INIMA sau TRANDAFIRUL. BUSOLA – trandafir reaminteste ideea de 
calatorie, dar peste toate, ideea de intoarcere acasa. PUMNALUL simbolizeaza curajul in fata pericolului si este sinonim cu justitia si puterea. Atunci 

cand este asociat cu alte simboluri cum ar fi RANDUNICA, poate reprezenta un talisman norocos.  Daca este infatisat strapungand o inima, 

simbolizeaza problemele iubirii. SIRENA evoca fascinatia si misterul marii, dar si al femeilor. 
Dreptul de a te razgandi, tatuaje temporare Pentru acele persoane care nu vor sa ia o decizie pe termen lung ca aceasta, exista posibilitatea de a 

avea un tatuaj temporar, care poate fi sters cu usurinta sau inlocuit. Asta nu inseamna ca sunt mai putin frumoase sau incantatoare decat cele 

permanente. Mehndi sunt un exemplu bun, sunt tatuajele magnifice care apartin traditiei indiene. Ele se aplica, in mod deosebit, pe maini si picioare 
ca un accesoriu de frumusete, folosind pudra coloranta de origine vegetala: henna. Este disponibila in diferite forme si este amestecata cu apa si 

uleiuri esentiale pentru a crea o pasta cremoasa tipica din care sunt realizate tatuajele. Odata uscat tatuajul, acesta va dura de la 10 la 15 zile, dupa 

care incepe sa dispara, pana cand dispare complet. 
LABORATORUL DE TATUAJE 

Un tatuaj temporar este exact ce aveti nevoie pentru a face primii pasi in lumea tatuajelor. Veti gasi tot ce aveti nevoie in acest set pentru a crea 

“paleta” de culori si de a incepe treaba. Haideti sa vedem cum! 
Pregatirea cernelurilor 

In vederea pregatirii cernelii de tatuat: 

• purtati MANUSILE 

• alegeti un COLORANT SUB FORMA DE PULBERE, turnati continutul pliculetului intr-un bol si adaugati putin DIZOLVANT in timp ce 

amestecati. Puteti folosi o lingurita sau chiar o scobitoare, asigurandu-va ca nu va intepati; 

• atunci cand ati obtinut o pasta cremoasa si uniforma, mutati-o intr-una din sticlele goale si inchideti capacul, in acest fel va ramane gata de 

utilizare oricand ai nevoie. 
ASEZATI TOTUL INAPOI IN CUTIA TATUATORULUI 

SUGESTIE: 

cele 3 culori pot fi amestecate, astfel incat sa obtineti nuante diferite. Alegeti-o pe cea mai potrivita pentru tatuajul dumneavoastra! 

Cum sa asamblati CUTIA 

Metoda cu sablon 

• Alegeti conceptul tatuajului dvs. din sabloanele din set 

• Alegeti pozitia tatuajului si asigurati-va ca zona este curata 

• Alegeti culoarea pe care o preferati si deschideti sticla respectiva 

• Aplicati sablonul pe zona respectiva si colorati sectiunea centrala 

• Indepartati sablonul si lasati tatuajul sa se usuce.  

Sugestie: 
Tatuajul va disparea cu timpul. In orice caz, daca vreti sa grabiti procesul, il puteti spala cu sapun, apa si un burete. Daca nu puteti sa-l indepartati in 

totalitate, incercati sa scufundati putina vata de bumbac in dizolvantul pe care l-ati folosit la crearea culorilor si frecati zona cu aceasta, pana cand 

tatuajul a disparut complet. 
 

 

 
 


