
 Spray Tanning 
 

Vóór de spray tan behandeling 
 Voer een scrub uit de avond voor de spay tanning. Gebruik onze Polishing Body Scrub 

voor een verzekerd resultaat of laat de scrub door ons uitvoeren. 
 Bij voorkeur de nagels lakken. Dit is niet nodig bij gel- of acrylnagels. 
 Waxen, scheren, wimpers en wenkbrauwen kleuren dient 24 tot 48u voor de 

behandeling te gebeuren. 
 Na het scrubben en de dag van de spray tanning, geen hydraterende body crème, 

gelaatscrème, deodorant of parfum gebruiken. 
 Draag losse kledij en schoeisel of neem deze mee om te voorkomen dat de tan 

afgewreven wordt tijdens de ontwikkelfase.  
 Verwijder alle sierraden 
 Verwijder contactlenzen indien mogelijk, anders zeker melden voor de tanning. 

 
Na de spray tan behandeling 

 Laat de tanning ten minste 8 tot 10 uur ontwikkelen. Daarna kan je douchen met een 
zachte zeep zoals bij voorbeeld Balance Body Wash. Na het douchen afdeppen met 
de handdoek, niet wrijven. 

 Tijdens de ontwikkelfase (eerste 8 uur na de behandeling): 
o Overmatige lichaamsbeweging vermijden 
o Vermijd transpireren en vocht 
o De handen niet wassen 
o Geen afwas doen 
o Tanden niet poetsen 
o Voorzichtig drinken 

 Na het douchen en verder twee maal daags het lichaam hydrateren. Gebruik onze 
Radiance Body Balm om je bruine kleur langer te behouden. Gebruik in geen geval 
Nivea of Dove. Deze kunnen reageren met de kleur. 

 Je kan je bruine kleur verlengen door onze Gradual Glowing Self Tan te gebruiken 
vanaf 3 dagen na de behandeling.  

 Gradual Glowing Self Tan zorgt ervoor dat gelaat en handen minder snel vervagen. 
 Lang baden of zwemmen in chloorhoudend water zal je tanning vlugger doen 

vervagen. 
 Door de tanning wordt je niet beschermt tegen de schadelijke zonnestralen. Het 

gebruik van een bescherming tegen de zon met hoge SPF factor blijft dus 
noodzakeijk. 

 Voor een feestje kan je gebruik maken van onze Shimmer Spray in goud of zilver. Je 
krijgt dan een subtiele schittering op je huid. Dit kan gebruikt worden op het hele 
lichaam en op het haar. 

 



 
 
Langer genieten van je bruine teint 
 
Met onze producten voor thuisgebruik, speciaal ontworpen voor gebruik met je spay 
tanning, kan je nog langer genieten van je mooie bruine teint. 
 
Polishing Body Scrub: 
Een verfrissende ph-neutrale body scrub die je huid perfect voorbereid voor een langdurig 
behoud van de bruine kleur. 
 
Balance Body Wash: 
Een ultra zachte douche gel met natuurlijke ingrediënten die ervoor zorgt dat je tan goed 
verzorgd blijft. Zo zacht dat het zelfs voor het gelaat kan gebuikt worden. 
 
Gradual Glowing Self Tan: 
Ideaal voor gebruik vanaf 3 dagen na de tanning. Het verlengt het effect van de tanning.  
Hiermee kan je voorkomen dat het gelaat en de handen sneller verbleken. Opgelet, wel 
handen wassen na de toepassing. 
 
Radiance Body Balm: 
Luxe moisterizer. Het beschermt je tan door een diepe hydratatie van de huid. De tan wordt 
verbeterd door de subtiele glans.  
 
Shimmer spray (goud of zilver): 
Ideaal voor een feestje. Deze shimmer spray voegt een prachtige schittering toe aan je tan 
en kan gebruikt worden over het hele lichaam, haar en kledij. 


