Contact

Spray-tan

Onze salon is gelegen aan de Kerkstraat in het
monumentale pand 'De Vleeschhouwerij', op een
van de mooiste plekjes van Helmond aan de ingang
van het Lambertushofje.
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten.

Prijsindicatie
De tanning behandelingen zijn aantrekkelijk
geprijsd. Op deze pagina vindt u een prijsindicatie.
Wilt u een tanningparty organiseren of een
groepsafspraak, bijvoorbeeld voor een bruiloft?
Informeer naar de mogelijkheden.

natuurlijk bruin
zonder zon

Per behandeling:
hele lichaam en gelaat
bovenlichaam en gelaat
gelaat en decolleté
gelaat, decolleté en armen
benen
Prijsoverzicht Juni 2011

€
€
€
€
€

32,50
22,50
15,20,20,Kerkstraat 48a
5701 PM Helmond
tel. 0492 532 854
www.la-feuillette.nl

Spray-tan,
natuurlijk bruin zonder zon

Voorbereiding
voor de tanning

Wilt u ook een mooie bruine teint met dat heerlijke
vakantiegevoel? La Feuillette biedt u sunless
tanning, een spray-on-tanning: een egale gezonde
en natuurljke teint zonder schadelijke UV straling
van zon of zonnebank.

Voor het beste resultaat is een een goede
voorbehandeling belangrijk. Deze begint
tenminste 3 dagen voordat u een tanning sessie
ondergaat. Wat moet U doen voor de Tanning
sessie:

La Feuillette werkt met de wereldwijd gebruikte
producten van SunFX. De aangename spray wordt
binnen enkele minuten opgebracht en geeft direct
een bruine teint. Daarna werkt de bruin zonder zon
(DHA) 6 tot 8 uur door voor een natuurlijke
duurzame teint. Deze houdt 7 tot 10 dagen.
Afhankelijk van uw huidtype kiest u voor een van
de drie bruintinten. De vloeistof bevat de
zuiverste vorm van DHA, geen alcohol en geen
parfum.
Nieuw is de kleurloze tanning van Vita Liberata,
Invisi Tan. De kleurloze tanning lotion zorgt voor een
perfecte tanning binnen 6 tot 8 uur. Invisi Tan is
beschikbaar in drie tinten en is van de hoogste
kwaliteit. Zo wordt het o.a. gebruikt in het exclusieve
Four Seasons George V Hotel in Parijs, maar ook
kandidaten van de X-factor worden gesprayd met
Vita Liberata.

•
•
•

•

•

Harsen 4 tot 7 dagen van tevoren omdat de
huid tijd nodig heeft om te herstellen.
Ontharen/scheren 1 dag voor de tanning.
Lak bij voorkeur uw nagels om opname van
de vloeistof te voorkomen.
Scrub uw lichaam 3 dagen voor uw
tanningsessie EENMALIG en LICHT met
een normale huidscrub om loszittende
dode huidcellen te verwijderen. Daarna
NIET meer. Zoveel mogelijk vastzittende
huidcellen zijn nodig voor het absorberen
van de vloeistof. Ruwe plekken zoals
ellebogen, handen, voeten en knieën
iets steviger scrubben.
Gebruik bij voorkeur gedurende 3 dagen
voor de tanning alleen warm water tijdens
het douchen. Voor intieme plaatsen en
oksels mag een milk- en olievrije
douchegel gebruikt worden. Gebruik geen
bodylotion meer tot na de tanningsessie!
Op de dag van de tanning: Spoel zo kort
mogelijk voor de tanning sessie uw lichaam
goed schoon met ALLEEN warm water.
Gebruik op de dag van de tanning geen
vloeibare make-up of dagcrème zodat de
dode huidcellen 100% droog en schoon
zijn om de tanningvloeistof op te nemen.

•
•

Neem donkere, los zittende kleding mee
voor na de tanningsessie.
Indien u niet naakt getand wilt worden,
adviseren wij u om een donkere slip,
strapless bh of bikini te dragen tijdens de
tanning.

Na de tanning
Uw tanning droogt gedurende het aanbrengen, maar
heeft tijd nodig om de dode huidcellen te verkleuren.
Daarom adviseren wij u:

•
•
•

•
•

Niet douchen tot 6-8 uur na de tanning
(hoe later u een douche neemt hoe meer
uw huid verkleurt!).
Vermijd transpiratie (dus ook sporten) tot
na de eerste douche.
Om de kleur goed te behouden adviseren
wij om bij deze eerste douche een
hydraterende douchegel of olie te
gebruiken, en na het douchen een
bodylotion.
Bij voorkeur 2 maal daags hydrateren met
een bodylotion of olie!
Tevens adviseren wij sauna’s en lang
baden te vermijden! Dit versnelt namelijk
het afschilferen van de huid.

In onze salons zijn alle producten, die speciaal zijn
afgestemd voor de voorbehandeling, houdbaarheid,
en verlenging van de tanning verkrijgbaar.

