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Spraytan
Voorbereiding

Voor de spraytan:

1. Scrub de huid, bijvoorkeur 1 à 2 dagen, voor de behandeling met een goede bodyscrub om losse 
    dodehuidcellen te verwijderen. Gebruik geen oliehoudende producten.

2. Het scheren van de huid minimaal 24 uur voor het spraytannen en harsen minimaal 48 uur voor het 
    spraytannen. Dit in verband met gevoeligheid van de huid.

3. Gebruik geen douchegel, bodylotion, deodorant of parfum meer na het scrubben van de huid tot na de                                                                                                               
    spraytan sessie. Lak bijvoorkeur de nagels om het opnemen van de spraytanvloeistof te voorkomen.

Dag van de spraytan sessie

1. Spoel zo kort mogelijk voor de spraytan sessie uw lichaam goed schoon met warm water.

2. Gebruik op van de spraytanning geen vloeibare make up of dagcréme. Dit zodat de huidcellen 100%   
    droog en schoon zijn.

3. Draag donkere loszittende kleding omdat, de spraytanning direkt na de spraytan sessie nog af kan geven.
 
Belangerijk

1. Wij adviseren niet te douchen binnen 8 uur na de spraytan sessie. Dit zodat de spray lotion goed in kan    
    trekken.

2. Vermijd water en transpiratie tot na de eerste douche beurt.

3. Draag geen sieraden, parfum, bodylotion, deodorant en make up tot na de eerste douche beurt. Dit voor 
    komt vlekken en strepen.

4. Het gebruik van sauna en baden versnelt het afschilferen van de huid en daarmee het vervagen van de          
    spraytan.

5. De spraytan geeft geen bescherming tegen UV straling. Blijf daarom tot na de eerste douche beurt uit de 
zon. 

6. Om de kleur goed te behouden adviseren wij om een hydraterende tan safe douchgel of olie te gerbuiken 
en een hydraterende tan safe bodylotion. Droog de huid deppend.
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Spraytan

Voor het verlengen van de teint duur volgt u de aanwijzingen op het voorbereidings formulier van spraytan 
om een mooie, egale en bruine teint te krijgen. De teintkleuren kunnen per huidtype verschillen.

Wanneer de spraytan bijna vervaagd is kan er bij een volgende spraytan sessie een diepere kleur worden 
opgebouwd waarbij de teint telkens langer mooi zal blijven. 

Contra-indicaties

Hoewel er geen officiele contra-indicaties bekend zijn, voeren wij geen spraytan sessie uit in de volgende 
gevallen (alleen in overleg met arts of verloskundige):

Psoriasis-huiden, eczeem-huiden, chronische huidallergieën, bij snij- of schaafwonden en bij zwangerschap

Bij twijfel neem dan altijd eerst contact op met de huisarts of dermatoloog voordat je een spray tan sessie 
boekt.


