DE SAL O N - T E I NT

Vanitan
Professional
Spray Tan
VOO RAFG AAND A AN E E N S P R AY TA N B EH A N D EL I N G
-	S crub je huid 1 dag voor de behandeling met een NIET oliehoudende scrub.
-	G ebruik daarna GEEN bodylotion of andere smeersels.
-	S cheren, waxen, harsen, bikinilijn kan tot ten minste 24 uur voorafgaand aan
de behandeling, dus niet op de dag zelf! Het kan zijn dat je huid te gevoelig
wordt, gebruik GEEN oliehoudende producten.
-	D ouche voor de behandeling met alleen warm water en gebruik geen zeep,
deodorant, parfum, make-up of bodylotion op de dag van de tanning. Wij
adviseren je om dit ruim van te voren te doen omdat de lotion beter hecht
aan een lichtzure huid.

NA D E VANI TAN S P RAY TAN N I N G
-	D raag donkere, losse kleding na de behandeling. Lotions kunnen afgeven op
je kleding. Dit kun je er gemakkelijk weer uitwassen. Echter, de kans bestaat
dat de lotion in nylon of leer kan trekken.
-	S tel douchen, baden, zwemmen en sporten even uit. De ontwikkelingsduur bij
standaardbehandelingen is ten minste 8 uur.
-	G ebruik in de ontwikkelingstij d ook nog geen bodylotion, deodorant en
andere smeersels of make-up: lippenstift, mascara en oogpotlood mogen wel.
-	O vermatige transpiratie, direct na de spray tanning wordt afgeraden. Tijdens
de eerste douche kan er kleu r van je lichaam komen, dit is niet meer dan
overtollige lotion. Dit is normaal en heeft absoluut geen nadelige gevolgen
voor je uiteindelijke kleur.
-	N a het douchen of baden: dep je huid alleen voorzichtig droog. Het wrijvend
afdrogen van je huid heeft een schurend effect en hierdoor kan je bruine
teint ongewenst eerder verdwijnen.
-	W ij adviseren de gebruinde h uid te onderhouden en te hydrateren met de
VANITAN maintener crème.

VANITAN spray tanning is THE NEXT GENERATION of spray tanning
lotions. De toekomst van een gezonde, snelle, egaal bruine huid! Aan Vanitan
spray tanning lotions zijn geen onnodige toevoegingen zijn gedaan. Alleen de
essentiële bestanddelen van de hoogste kwaliteit en de zuiverste DHA bereiken
onze Vanitan lotions.
VANITAN spray tanning lotions zijn hypoallergeen, ontwikkeld op waterbasis
en natuurlijke ingrediënten en zijn: Parfum vrij; Parabenen vrij; Erytrulose vrij;
Alcohol vrij en Dierproef vrij.
Door verneveling van de VANITAN lotion met DHA (natuurlijk ingrediënt) over
je huid, wordt er een laagje op je huid aangebracht dat binnen enkele uren
zorgt voor een vlekkenloze, streeploze, egaal bruine teint. Dit gebeurt door
een daarvoor opgeleide, gespecialiseerde, professionele spraytan technician
die gebruik maakt van een hiervoor speciaal ontwikkeld apparaat. Je wordt
bruin zonder de schadelijke UV-straling van de zon of zonnebank. Je loopt
geen gevaar op het risico van huidkanker, huidverbranding, cel veroudering en
rimpels. De VANITAN lotion kleurt mooi, natuurlijk bruin op je eigen pigment.
Het blijft 6 tot 10 dagen zitten, afhankelijk van je huidtype, voorbereiding
en nabehandeling. Herhaal je de behandeling daarna, dan bouwt zich een
diepere kleur op. Wij hebben een speciaal huidverzorgingsproduct (VANITAN
maintener) die je helpt zo lang mogelijk te genieten van je VANITAN spraytan
teint.
Je ziet direct resultaat. De lotion heeft wel enige tijd nodig om te kunnen
ontwikkelen. Afhankelijk van de gebruikte lotion op jouw huid, is de tijd die
daarvoor nodig is tussen de 1 en 8 uur. In die tijd raden we je aan niet te
douchen, zwemmen of intensief te sporten. Hierdoor geef je de spraytan lotion
de tijd zich optimaal te ontwikkelen. De behandeling zelf duurt ongeveer 20
minuten, maar omdat je tijd nodig hebt om je voor te bereiden, houden wij het
op 30 minuten.
Zonnen na een VANITAN spraytan behandeling mag. Wij raden wel aan om
de spraytan lotion eerst goed in te laten trekken in je huid en je te beschermen
tegen de UV- straling van de zon door gebruik te maken van een bij jouw huid
passende beschermingsfactor.
Je bruine teint behoud je zo lang mogelijk door een VANITAN spraytan
behandeling na 5 à 6 dagen nogmaals te herhalen. Dit helpt om je kleur te
verdiepen en de duur van je tei nt te verlengen. Dit verschilt uiteraard per
huidtype. Het is normaal dat je spraytan teint vervaagt net als een door de
zon gebruinde huid. Op dezelfde wijze verdwijnt ook een VANITAN spraytan
behandeling. Dit is een natuurlijk proces doordat je huidcellen zich om de
gemiddeld 7 dagen vernieuwen.
DHA is een natuurlijke suiker die gewonnen word uit druiven, suikerriet of
suikerbieten. Het is niet gevaarlijk of ongezond. DHA is goedgekeurd door
diverse (gezondheids)organisaties, zoals de EU lidstaten, FDA (Food and
Drug Administration), Health Canada en de huidkankerorganisatie, medische
vereniging, dermatologische academie van Amerika.
Voor alle zekerheid word word een spraytan behandeling niet toegepast op
mensen met psoriasis, eczeem, snij- of schaafwondjes. Ook wordt een spraytan
behandeling niet toegepast tijdens een antibioticakuur. Als je last hebt van
vitiligo, dan wordt een spraytan juist aangeraden! Als je twijfelt, raadpleeg
dan je arts of specialist voordat je een spraytan behandeling boekt.
Als je zwanger bent raden we je aan om toestemming te vragen aan je
verloskundige of arts.

