
 

 

HVAD GØR JEG INDEN JEG MØDER OP  
TIL MIN SPRAY TAN BEHANDLING? 

 
Sørg for på dagen, eller dagen inden du kommer, at peele/skrubbe ansigt og krop grundigt. Du kan 

her vælge at bruge en peeling/skrubbecreme. Men eftersom sådanne produkter, som oftest efterlader 
mange blødgørende ingredienser på huden, som kan gøre det sværere for tanning-væsken at trænge 
ordentligt ind, vil det mest optimale være, at du benytter en skrubbehandske, i badet. Brug dog ikke 

skrubbehandsken i ansigtet. Det er den for grov til. 
Har du kun en peeling, og ikke en skrubbehandske, så brug den – men sørg for at vaske dig grundigt 

efterfølgende med sæbe. 
 

På dagen for din spray tan behandling, skal du møde op, uden forinden at have brugt deodorant, og 
gerne uden alt for meget makeup. Mascara på vipperne er dog helt ok. Du må gerne smøre dig med 

cremer. Men undlad at gøre det lige inden du kommer til din behandling. Hvis du skal have barberet 
eller vokset ben, så sørg også for at have gjort dette dagen inden din behandling, da dette vil fjerne en 

del af din farve, hvis du vælger at gøre det efter din behandling. 
 

Farven du bliver sprayet med, vil smitte af på dit undertøj, hvis du vælger at beholde dette på, under 
behandlingen. Det går dog nemt af i vask. Men vælg alligevel at lade dit allerfineste og sarte undertøj 
blive derhjemme – bare for en sikkerhedsskyld. Sørg også gerne for ikke at have alt for stramt tøj på, 

den dag du kommer til din behandling, så som gamacher, stramme jeans og lign. 
 

Farven skal blive siddende på din hud i minimum 6-8 timer, efter din behandling. Så det vil være 
anbefalelsesværdigt, at du ikke vælger at blive sprayet en dag hvor du har store planer om aftenen. En 

aften med dans, hvor man sveder, eller lign. udfoldelser, kan nemt gøre at farven bliver ujævn. 
 

Din farve vil holde i gennemsnit en uges tid, hvorefter du kan vælge at få fornyet farven, med en ny 
behandling. 

 
Din farves holdbarhed afhænger selvfølgelig rigtig meget af hvordan din huds egen exfolierings-proces 

fungerer. Men du kan også gøre meget selv. Du kan eksempelvis sørge for at duppe dig tør, efter du 
har været i bad, frem for at frottere dig. Besøg i svømmehallen, hvor de har klorvand, samt hård 

træning og sport, hvor man sveder meget, vil også være med til at tære på farven. Det vil også være 
anbefalelsesværdigt at du venter med at peele dig igen, til når din farve alligevel trænger til en 

opfriskning igen. 
 

Produkterne der bliver brugt til behandlingen er parabenefri – og vandt med deres serie Danish 
Beauty Awards år 2012. Produkterne indeholder flere virkestoffer, som gør at man kan ske at blusse 

lidt, de første 1-2 timer efter behandlingen. Dette er blot tegn på, at produktet arbejder i huden. 
 

Har du spørgsmål, som ikke er blevet besvaret her, er du velkommen til at ringe eller sms´e på tlf.: 
25150293, eller at skrive på mail: winnie.olafsen@mail.dk 

 
Jeg glæder mig til at se dig. 

 
Med venlig hilsen 

Atmozphere v/ Winnie Olafsen 

 


