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FAQ:Veelgestelde vragen. 

 

Word ik oranje van spray tanning? 

De Infinty tanning vloeistoffen hebben een uitstekende kwaliteit. Over het resultaat hoef je je 

geen zorgen te maken! Er zijn verschillende vloeistoffen voor alle huidtinten waardoor je zelf 

kan beslissen de intensiteit van de kleur.  Bijvoorbeeld wordt er voor een roodharige met 

sproeten wordt bijvoorbeeld een andere kleurintensiteit gebruikt als voor een klant met 

bruin haar en een licht getinte huid. 

 

Wat draag ik tijdens een behandeling? 

Dat kies je zelf, ofwel naakt of je draagt een slip en/of bikini. 

 

Er is wat spray tan afgegaan op mijn kledij? 

Kledij wassen volgens de voorschriften en alles is terug netjes. 

 

Is spray tanning voor iedereen geschikt? 

Ja. Er zijn geen nadelige effecten bekend. Voor de zekerheid wordt airbrush tanning niet 

toegepast bij mensen met eczeem of open wondes. Als je last hebt vitiligo, is het net de 

moeite waard om een spray tan te nemen. 

 

Hoe lang blijft mijn kleur mooi na een spray tan? 

De bruine kleur houd je ongeveer 8 tot 10 dagen, wanneer je deze goed naverzorgt. Dit kun 

je door het gebruiken van een vocht inbrengende crème. 

 

Is het bruin dat ik zie na de tanning het uiteindelijk resultaat? 

Neen, In eerste instantie word je bruin van de bronzer, die in elke vloeistof verwerkt zit. 

De  werkzame stof is echter DHA. Je zult de volgende dag pas het uiteindelijke effect zien. 

DHA heeft 24 uur nodig om volledig te ontwikkelen en dit zorgt dan ook voor het langdurige 

effect. De kleur die je net na de behandeling hebt, geeft wel een idee over hoe diep je 

uiteindelijke teint eruit gaat zien. 

 

Ben ik na een tanning beschermd tegen de zon? 

Neen. Bronzer en DHA beschermen je op geen enkele wijze tegen de zon, ook al doet je 

kleurtje je anders vermoeden. 

 

Ik ga trouwen of naar een feest, hoeveel dagen op voorhand kan ik het beste een spray tan 

boeken? 

Voor het mooiste resultaat, is het beste om drie dagen voor de feest een afspraak te 

plannen. Dan is je bruine tintje op haar mooist. 

http://www.spray-tan.nl/
http://www.spray-tan.nl/
http://shop.spray-tan.nl/whitetobrown-extend-bodylotion.html
http://www.spray-tan.nl/
http://www.spray-tan.nl/
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Kan ik zwemmen en naar de sauna? 

Door te zwemmen en naar de sauna te gaan, zal de verkregen teint wat sneller vervagen. 

Sporten kun je direct na de behandeling beter ook een achttal uren uitstellen, vanwege het 

transpireren. 

 

Waarom word ik bruiner van spray tanning, dan van zelfbruinende producten? 

De concentratie DHA (de werkzame stof) in zelfbruinende producten die je vindt bij de 

drogisterij ligt rond de 3 tot 5%. Dat percentage is bij spray tanning vloeistoffen veel hoger, 

namelijk 8% tot 15%. 

 

Wat is een Spray Tanning Party? 

Perfect voor avonden uit met vriendinnen, studenten, collega's,... Plan samen met een groep 

(max 6 personen) vriendinnen een tanning party waarmee je daarna gezellig uit gaat. 

 

http://www.spray-tan.nl/
http://www.spray-tan.nl/
http://shop.spray-tan.nl/vloeistoffen.html
http://www.spray-tan.nl/

