WhitetoBrown Natural Looking Spray Tan
Makkelijk binnen een paar minuten aan te brengen en u
ziet direct een mooi egaal natuurlijk resultaat met de
bekende prachtige goudbruine teint van het
internationale spray-tan merk Whitetobrown.
De bruin zonder zon spray bevat DHA, kleurloos suikerriet,
dat reactie maakt met de dode huidcellen, uw eerste
huidlaag, waardoor deze bruin kleuren. Deze spray is
daarom een veilig alternatief voor de zon.
De self-tan spray is dermatologisch getest en uiteraard
niet getest op dieren, voldoet aan de EU regelgeving en
bevat huidverzorgende elementen, als Aloë Vera en
vitamine E. Droogt snel, zonder vlekken en laat u tot 5
dagen (afhankelijk van de snelheid van uw cel
vernieuwing) stralen alsof u een weekje naar een zonnig
oord bent geweest.
Gebruiksaanwijzing:
 Dek lichte kleding tijdens het sprayen af met
bijvoorbeeld een handdoek.
 Schud de mist voor gebruik.
 Houd de mist op ongeveer 30 cm afstand.
 Spray langzaam en gelijkmatig over het
lichaam/gezicht met ronde bewegingen, net als met
een haarlak bus.
 Na het sprayen dient u gedurende 4-6 uur niet met
water in contact te komen, zodat de DHA z’n werking
kan doen.
Tips:
 Breng geen crème of foundation aan op uw huid
voordat uw gaat sprayen, omdat dit een barrière
vormt. Verwijder deze indien nodig.
 Dep uw huid na het douchen of baden en laat uw
huid niet uitdrogen, gebruik bij voorkeur een
dagcrème.
 Wenst u een donkere teint, dan kunt u de handeling
na een paar minuten herhalen.
 Voor een nóg langer resultaat, kunt u tot 8 uur voor
het sprayen uw huid licht scrubben (zonder olie ingr).
De WhitetoBrown Tanning spray van 200 ml is tot 60 keer
te gebruiken voor gezicht en decolleté, zodat u hiermee
het hele jaar een fantastische mooie bruine teint kunt
creëren in een handomdraai.
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