Helkropps spraytan
Behandlingstiden är räknad på 30 min

350:-

Halvkropp spraytan ex. Ben eller överkropp
Behandlingstiden är räknad på 20 min

250:-

Att tänka på innan besöket:
För att färgen ska fästa så bra som möjligt så rekommenderar vi att du följer dessa små tips!
•
•
•
•
•

Duscha & peela kroppen med enbart en skrubbhandske, ett tips är att raka dig innan
Smörj EJ in kroppen innan din spraytan
Kom helst osminkad, annars finns servetter att ta bort sminket med
Ta med en bikini/underkläder som du inte är rädd om, som du vill bli sprayad i.
Inte okej att bli sprayad naken, trosor/kalsonger är det minsta du får bära
Rekommenderar att komma i mörka, slappa & oömma kläder.
Ha helst en BH utan band med som du kan sätta på dig efteråt.

Att tänka på efter besöket:
För att färgen ska hålla så bra & länge som möjligt så rekommenderar vi att du följer
dessa små tips!
•
•
•
•
•
•
•

Duscha 2-6 timmar efter en spraytanning, beroende på hur brun du vill bli
Första duschen sköljer du bara av kroppen med endast vatten ingen tvål!
Du kommer känna dig relativt ljus efter första duchen, men oroa dig inte för
färgen utvecklas under de kommande 15 timmarna.
Badda dig med handduken varje gång när du duschat & smörj in dig med
bodylotion (inte den dagen du blivit sprayad dock), färgen håller längre &
försvinner snyggare då.
De första 8 timmarna bör du helst undvika följande:
Träning, bodylotion & smink
Undvik helst att bada i badkar eller pool, för bästa hållbarhet
Färgen håller ca 7-10 dagar, börja peela dig för att det inte ska bli fläckigt
(beror på hur brun du valt att bli & hur väl du tar hand om färgen)

Tänk på att avboka din tid 24h innan bokning, annars debiteras halva avgiften
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