
Wat wel – en wat niet bij airbrush tanning: 

Voorbehandeling: 

We gaan starten met een goede peeling (op waterbasis) om al onze dode 

huidcellen te verwijderen. Zo zal de kleur mooi en egaal verdeeld worden en het 

resultaat zal langer houden. 

De dag van uw afspraak brengt u geen crèmes, lotions, make-up of deo aan.  

U trekt best donkere loszittende kledij aan. Op lichte kledij kan het gekleurde 

component licht kleur afgeven. Dit laat zich volledig verwijderen in de was. De kledij 

mag niet spannen en vooral geen wrijving op de huid geven. Het component die de 

uiteindelijke kleur moet geven werkt nog 8 uur door. Op plaatsen waar de kledij op 

de huid schuurt kan het product vroegtijdig weggewreven worden en dus lichtere 

strepen geven. 

De behandeling zelf: 

Voor wij met de behandeling starten krijgt u van ons een mutsje voor uw haren op 

de houden. Wij gaan ook indien u geen nagellak aanheeft uw nagels inwrijven met 

vaseline zodat deze niet meekleuren met lelijke bruine nagels als gevolg. 

Het spuiten zelf gebeurd met een airbrush pistool volgens een bepaald patroon. We 

herhalen indien nodig een tweede keer het patroon of een deel van dat patroon. 

Het inspuiten duurt ongeveer 10 minuutjes, waarna u zelf nog een kwartiertje blijft 

staan zodat het product kan inwerken. U verlaat onze zaak met een kleurtje dat u op 

een gezonde manier verkregen hebt. 

De nazorg: 

De eerste 8 uren moet u voorkomen dat u hevig gaat zweten, u gaat dus best niet 

gaan sporten. Je mag niet nat worden. Niet douchen en veel leuker is niet afwassen! 

Tijdens die eerste 8 uren kan het product een lichte kleur afgeven op kleren en 

lakens. Maar deze wast er gewoon uit 

Om uw kleur lager te houden gaat u elke dag uw lichaam hydrateren met een body 

lotion. 

 

In onze zaak is een pakket te verkrijgen met: 

Een peeling 

Een scrubhandschoen 

Een body lotion 

 

Voor de prijs van €32 

 


