Vaak gestelde vragen
Hoe werkt airbruch tanning?
Het product wordt verneveld op het lichaam. De klant zal onmiddellijk een gebronsde teint hebben. Het product werkt nog
6 à 8 uur in. Daarna zal tijdens het douchen de bronzer weggespoeld worden en blijft enkel de ontwikkelde kleur achter.
Hoe lang blijft mijn tanning?
De kleur blijft 7 à 10 dagen en zal geleidelijk vervagen wanneer
de dode huidcellen worden weg gescrubd. De buitenste lagen van
de huid worden voortdurend hernieuwd, hoe meer je uw huid
hydrateert, hoe trager de huid zich hernieuwt en hoe langer je
de tan kan behouden.

Tips voor de perfecte Airbrush Tanning
° Gebruik de Vani-t Tan Eraser, de avond voor de
spraytan behandeling, om de huid goed te peelen.
° Verwijder ongewenste haartjes 24 uur voor de
spraytan behandeling.
° Draag geen make-up, bodymelk, parfum of
deodorant voor de spraytan.
° Voorzie donkere, loszittende kledij voor
na de behandeling.
° De eerste uren na de behandeling is het niet
aangewezen om te douchen of te sporten (zweten),
naargelang de kleurkeuze.
° Gebruik Vani-t Body Shampoo voor een dagelijkse
hygiëne en dep uzelf droog, niet wrijven!
° Vermijd lang baden in warm water, sauna en de
blootstelling aan water dat chloor bevat.
Dit zorgt ervoor dat de teint sneller zal vervagen.
° Houd de huid gehydrateerd en gebruik
Vani-t Brozing Custard om de andere dag, om het
resultaat van de spraytan nog langer te behouden.

Zullen er strepen zichtbaar zijn zoals een zelfbruiner die ik
zelf aanbreng?
Neen, Spray tanning wordt anders aangebracht, het wordt egaal
verneveld waardoor er geen strepen zichtbaar zijn.
Moet ik al mijn kleren uitdoen?
Neen, De klant mag zelf kiezen wat hij/zij draagt tijdens de
sessie, het is belangrijk dat de klant zich comfortabel en
gerustgesteld voelt. Dat kan in een bikini, string, lingerie dragen
of zich naakt laten sprayen zoals u zelf verkiest.
Ik zwem regelmatig in water met chloor of zeewater, heeft dit
invloed op mijn tan?
Ja, door regelmatig te zwemmen in zeewater of chloor zal jouw
kleur sneller vervagen. Een water resistente zonnespray aanbrengen voor het zwemmen helpt wel om de tan te beschermen.

Juventa

Moet ik nog zonnecrème gebruiken?
Ja, spray Tanning beschermt niet tegen schadelijke UV stralen!
Maar als je tanning op hebt kan je nog wel bruinen door de zon.

UW AIRBRUSH-TANNING SALON

Molenstraat 29 - 2840 Reet
Tel: 03 844 83 70
www.schoonheidssalonjuventa.be

Bodywear
Bodywear is het gamma zelfbruiners voor thuisgebruikers of nazorg van spraytanning.
Na de professionele Tanning in het salon kan u met dit
luxueuze, vooruitstrevende gamma producten thuis
een evenarend effect bekomen. De zelfbruiners geven
een natuurlijke kleur, zonder schadelijke stoffen en
met een aangenaam subtiel parfum.
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Vani-t is wereldwijd n°1 in spraytanning.
Een perfecte bruine tint, keer op keer.
Langdurig resultaat, vervaagt gelijkmatig
Geen onaangename geurtjes.
Rijk aan natuurlijke en zuivere plantaardige extracten.
Geen schadelijke bewaarmiddelen.
Keuze uit meerdere kleuren, natuurlijk bruine tinten.
Ook geschikt voor droge en gevoelige huidtypes.
Geen Parabenen, Sulfaten en Glycols.
Streep– en vlekkeloos resultaat.
Geen oranjekleurige resultaten.
Het gezonde alternatief voor schadelijke UV stralen.

TAN ERASER

BRONZING SELF TANNINGS

De Tan Eraser is fantastisch om op de
huid te scrubben en zo de huid voor te
bereiden op een spraytanning of om deze
te verwijderen.

Deze favoriete zelfbruiners bestaan uit
verschillende tinten met verschillende
inwerktijden.
Het geeft je een zonovergoten perfecte
tint, te verkrijgen in crème, mousse of
spray.

BODY SHAMPOO
Een body wash voor gelaat en lichaam,
dat sulfaatvrij is en de celvernieuwing
bevordert en de aanmaak stimuleert van
collageen.

BRONZING CUSTARD
De absolute topper. Geeft je een gezonde,
gebronsde gloed.
Dagelijks te gebruiken om een kleurtje op
te bouwen of om de duurzaamheid van een
spraytanbehandeling te maximaliseren.

BRONZING MITT
De Bronzing Mitt is een absolute
must voor alle self-tanners.
Deze herbruikbare handschoen laat je
toe om op een makkelijke manier de
self-tan streeploos aan te brengen.
Deze handschoen heeft een waterbestendige barrière en zorgt ervoor dat
je handen vlekkeloos blijven.

