Voor en Nabehandeling SunFX Spray-on-Tan
SunFX Voor en Nabehandeling
Om het beste resultaat te verkrijgen en een eventuele teleurstelling te voorkomen, dient u
onderstaande informatie zorgvuldig door te lezen
De SunFX tanning vloeistof verkleurt de dode huidcellen! Voor het verkrijgen van een mooie egale kleur
en een optimale houdbaarheid, is het opvolgen van deze voorbehandeling van groot belang!

Voorbehandeling:







Harsen mag tot 4 dagen voor de tanning omdat de huid tijd nodig heeft om te herstellen.
Ontharen /scheren 1-2 dagen voor de tanning.
Lak bij voorkeur uw nagels om opname van de tanning vloeistof te voorkomen.
Scrub uw lichaam met een normale huidscrub 1 of 2 dagen voor uw tanning sessie, EENMAAL en
LICHT, dit om alleen de loszittende dode huidcellen te verwijderen.aangezien we de vastzittende
dode huidcellen nodig hebben om de tanning vloeistof te kunnen absorberen
Ruwe plekken zoals ellebogen, handen, voeten en knieën iets steviger scrubben.
Gebruik bij voorkeur gedurende 2 dagen voor de tanning alleen warm water tijdens het douchen of
een NIET hydraterende zeep.

Op de dag v/d Tanning:





Spoel zo kort mogelijk voor de tanning sessie uw lichaam goed schoon met ALLEEN warm water!
Gebruik op de dag van de tanning geen vloeibare make-up of dagcrème, zodat de dode huidcellen
100% droog en schoon zijn, om onze tanning vloeistof op te kunnen nemen.
Neem donkere, los zittende kleding mee voor na de tanning sessie.
Ingeval u niet naakt getand wil worden, adviseren wij u, om een donker slipje, string, strapless bh, of
bikini te dragen tijdens de tanning.

Nabehandeling:




Uw tanning droogt gedurende het aanbrengen, maar heeft tijd nodig om de dode huidcellen te
verkleuren. Daarom adviseren wij u niet te douchen tot 6- 8 uur na de tanning!
Vermijd transpiratie tot na de eerste douche (dus niet sporten).
Om de kleur langer te behouden adviseren wij u om bij het douchen na de tanning een hydraterende
douchegel te gebruiken en na de douche nog een bodylotion, bij voorkeur 2 maal per dag!

In onze salon zijn alle producten verkrijgbaar voor deze voor- en nabehandelingen en om de
houdbaarheid van de mooie kleur te verlengen.
Tevens adviseren wij sauna’s en lang baden te vermijden!! Dit versnelt namelijk het afschilferen van de
huid.
SunFX tanning levert geen enkele bescherming tegen de zon, dus gebruik zonnebrandcrème voordat u in
de zon gaat!

