Samoopalovací nástřik

AIRTAN™

Obecně nejefektivnější u nás schválené a dostupné samoopalovací produkty (samoopalovací
krémy, mléka) obsahují dihydroxyaceton (DHA) jako hlavní aktivní složku. DHA je bezbarvý
cukr, který vzájemně působí s odumřelými buňkami umístěnými ve vrchní vrstvě pokožky. Jak
cukr reaguje s odumřelou kůží, dochází ke změně barvy.

•
•
•
•
•
•
•
•

Přirozeně vypadající zlaté opálení
Dostupný ve světlé nebo tmavé variantě
Bez zápachu
Na cukrové bázi
Při zasychání nelepí
Neotírá se
Vstřebává se v 5-10 minutách
Vydrží 7-10 dní

Může být aplikováno v koupelně, ložnici nebo v kabince salonu. Pracuje přesně, s
minimálním přestřikem.

Airtan™ tipy
Samoopalovací proces:
•
•
•
•
•

Bronzová barva při nástřiku, kterou vidíte okamžitě na pokožce, je náš dočasný
bronzer/barevný průvodce. Dává okamžité potěšení ze samoopalovacího procesu
Tento bronzer/barevný průvodce okamžitě ukazuje, kde již je DHA aplikováno, a kde
je ještě potřeba nástřiku
Dinair Airtan™ obsahuje ingredience DHA a vybrané extrakty a oleje které dohromady
vytvářejí dlouhotrvající zbarvení kůže – opálení. DHA fáze vynikne do několika hodin
po nástřiku a má osobité zabarvení na kůži každého jedince
Po sprchování (po 5-12 hod. od aplikace) se dočasná barva smyje, ale opálení zůstane
Opálení bude v následujících 24 hodinách i nadále mírně vynikat a vydrží po dobu 710 dní, v závislosti na hydrataci, exfoliaci a přirozeném pocení každého jednotlivého
člověka.

Příprava
•
•

Čištění: Ujistěte se, že před nástřikem je oblast kůže čistá, suchá, zbavená olejů a
krémů. Optimální je použití peelingu před aplikací. Odložte šperky.
Holení: Oholte se den před aplikací

•
•
•
•

•

Deodorant: Nepoužívejte deodoranty ani parfémy před samoopalovacím nástřikem.
Použití depilačních vosků: 4 dny před a po depilaci nepoužívejte Airtan™. Vosk by
zablokoval absorpci samoopalovacích složek
Doba: 5 hodin bude trvat, než samoopalovací nástřik na kůži vynikne. Vyčkejte 5 hodin
po aplikaci Airtan™ - neplavte, nesprchujte se, neumývejte a vyhněte se intenzivního
cvičení.
Pamatujte: každý nástřik samoopalovacího roztoku bude intenzivnější, jestliže se
aplikuje další vrstva na ještě mokrou vrstvu původní. Pro nejlepší výsledky aplikujte ve
dvou vrstvách. Příliš mnoho nástřiků při jedné aplikaci na již uschlé vrstvy, jsou
zbytečné, je to jen plýtvání produktu, kůže již více neztmavne.
Nespotřebovaný samoopalovací roztok uchovejte na příště, nebo jej použijte na
dalšího klienta.

Začínáme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohlídejte si: aby vám samoopalovací nástřik nezabarvil ruce, nehty i chodidla potřete
vazelínou, krémem, tak aby nedošlo k jejich nepřirozenému zabarvení
Vzdálenost pro oblast těla: při nanášení držte Airtan pistoli cca 20-25 cm od pokožky
těla
Vzdálenost pro oblast obličeje: při nanášení držte Airtan pistoli 15 cm od obličeje
Dokonalé pokrytí: dělejte pomalé krouživé pohyby
Poloha Airtan pistole: při nástřiku držte pistoli ve vodorovné poloze, tak aby se
zabránilo nechtěnému vylití samoopalovacího roztoku skrz otvor mezi nádobkou a
víčkem
Start: začněte od ramen dolů až k chodidlům, nebo od chodidel směrem k ramenům
– co je pro vás pohodlnější
Ochrana: při nástřiku boku těla a vnitřní části paže se vyhněte vzájemnému kontaktu
obou částí, dokud kůže samoopalovací nástřik neabsorbuje a roztok nezaschne
Vrásky: pro rovnoměrné pokrytí ohněte mírně kolena a lokty tak, aby nedošlo
k vytvoření záhybů a tím pádem k neúplnému nástřiku
Dlaně: neaplikujte Airtan™ na dlaně
V průběhu nástřiku hřbetů rukou zakryjte ubrouskem nehty
Obličej: pro nejlepší výsledky aplikujte Airtan™ na tvář až nakonec
Zasychání: nechte Airtan™ nástřik na kůži zcela zaschnout, přibližně 10 – 15 min
Oděv: po aplikaci samoopalovacího nástřiku si oblečte volné, nepřiléhavé tmavé
oblečení, které čerstvý nástřik nesetře

Důležité upozornění:
•
•
•
•

Airtan™ není vhodný pro lidi, kteří trpí ekzémy, mají popáleniny, řezné rány a
v průběhu prvních třech měsíců těhotenství
Airtan™ je bezpečný pro lidi s cukrovkou
Airtan™ reaguje pouze na nejvrchnější vrstvě kůže a nedostává se do těla
Airtan™ neobsahuje sluneční ochranu. Před vystavení se slunci vždy užijte opalovací
krém s UV faktorem

*Airtan™ výsledky se mohou lišit

