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Infinity spray tanning. 
 
1.Wat gebeurt er tijdens een spray behandeling? 
Met een speciaal spray tanning apparaat wordt een DHA tanning vloeistof verneveld op de 
huid. Je krijgt direct een egaal bruine huid. Een behandeling duurt zo'n 10- 15 minuten. 
 
Wat is DHA? 
DHA (Dihydroxyacetone) is een natuurlijke grondstof. DHA is het hoofdbestanddeel in vrijwel 
elk zelfbruinend product. Het is een koolhydraat, dat wordt gewonnen uit o.a. suikerbieten 
of suikerriet. 
 

2. Voorbehandeling. 
Met nadruk vragen wij om deze nauwkeurig toe te passen om een optimaal resultaat te 
bekomen en te behouden. Indien dit niet gevolgd wordt dan zal het resultaat teleurstellend 
zijn! 
 
2.1 Voorbehandeling 1 week voor de spray tan. 
 

- In combinatie met de Infinity Sunless Tanning mag je bepaalde ingrediënten niet gebruiken 
in je verzorgingsproducten. Kijk op je ingrediëntenlijst: volgende ingrediënten mogen 
absoluut NIET in je gelaat- of lichaamsproducten zitten:  

 Siliconen: alle ingrediënten eindigend op –cone & -xane, PEG dimethicone 
copolyol, PEG hydrolyzed wheat protein hydroypropyl polsiloxane, PEG lauryl 
methione copolyol 

 Minerale olie: paraffinum liquidum, petrolatum, vaseline, micro wax ozokerit 
ceresin eucerin, cera microcristalline isoparaffin ( C11-12-13-14 ), Eurcerit 
Microcrystalline   wax ozokerite, paraffinum-liquidum, parafinum-subliquidum  
PVP/VA copolymeer acetone ( aceton ) ceresin propyl alcohol/propanol 
isopropanol, isopropyl alcohol. 

Indien u twijfelt stuur ons een foto door van je ingrediëntenlijst van je verzorgingsproducten 
en wij helpen je verder: info@hetstilleseizoen.be 
Indien gewenst kan u een plantaardige douchegel bekomen bij ons van Rainpharma (€9) of 
de verzorgingslijn voor gelaat van Rainpharma is tevens verkrijgbaar bij ons. 

- Ontharen tot 4 dagen voor de afspraak. 
- Gebruik geen scrub, noch scrubhandschoen tijdens deze week. 
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2.2 Voorbehandeling de dag voor de spray tan. 
- Scheren kan tot 8 uur voor de sessie ( opgelet voor de ingrediënten in je scheerschuim). 
- Gebruik tijdens het douchen een heldere douchegel. Zie boven 
- Vermijd witte crème achtige of oliehoudende douche-bad en gelaatsproducten. Deze 

beïnvloeden de opname van de bronzeervloeistof. Zie boven 
 
2.3 De dag zelf van de spray tan. 

- Gebruik je gratis exfoliant  die je hebt meegekregen, liefst zo dicht mogelijk bij je afspraak.  
Op het gelaat enkele minuten laten inwerken en rond de ogen aanbrengen, gevoelige huid 1 
min inwerktijd. Wanneer het prikkelt op het gelaat direct afnemen.  Het lichaam 10 min 
laten inwerken voor een optimaal resultaat daarna gewoon afspoelen met lauw water. Niet 
meer wassen met douchegel, gelaatsproducten, parfum, deodorant, bodylotion of make up 
aanbrengen. Mascara is geen probleem. Hoe minder de tussentijd tussen douche en tanning, 
hoe beter het resultaat. 
Indien gewenst kan u douchen bij ons, gelieve uw handdoek mee te nemen en dit te 
vermelden bij het maken van uw afspraak (+ 10 euro ). 

- Draag comfortabele, ruime donkere kleding, donker ondergoed en teenslippers voor na de 
behandeling daar de vloeistof nog wat kan afgeven. 

- Je kan volledig naakt tannen of je kan oude lingerie/bikini aandoen. Nadien kan je je 
lingerie/bikini wassen volgens de voorschriften. 
 

3. Nabehandeling. 
 

- Douchen/bad nemen: pas na 12 uur met een doorzichtige douche gel. Mocht er bij het 
douchen of baden een bruine verkleuring van het water zichtbaar worden, dan is dit louter 
overtollige lotion. Dit gaat niet ten koste van je bruine teint. 

- Gebruik geen producten met siliconen of minerale oliën. Dit  vervaagt de tint zeer snel. 
- Het beoefenen van sport, sauna of zonnebaden met overmatige transpiratie als gevolg 

wordt afgeraden de eerste 12u na de tanning.  
- Bodylotion:  Gebruik tenminste 1 x per dag Infinity Sun’s Tan Extender. Deze bodylotion 

houdt de teint langer en zorgt dat de bruine kleur egaal vervaagt. 
U kan de zelfbruinspray  “Glow on the Go” gebruiken om bij te werken waar nodig. 

- Make-up: geen foundation aanbrengen de eerste 12uur na de tanning. Mascara is geen 
probleem. 
 

 

 

 


