Supertan

Amerikanska solkrämer med riklig formula

Varför Solkräm?
Hud utan fukt saknar elastisitet och har därför
svårt att ta upp melaninet som är det ämne som
frigörs vid solning och gör dig brun. Därför är
det viktigt att man tillsätter fukt till huden och
samtidigt använder sig av en *Activator/Intensificator eller Maximizer. Då transporteras melaninet
snabbare och till flera hudceller samtidigt som
pigmenteringen förbättras. Resultatet blir en
vackrare och djupare brunfärg.
Solarium + solariekosmetik = perfekt brunfärg

Köp Soleo och Supertan
hos våra återförsäljare.
För mer info:
Ring: 0492-164 00
E-post: info@ultratan.se
www.ultratan.se

• Activator
Ökar pigmenteringen på kortast möjliga tid- före
solning och rekommenderas för osolad hud.
• • Intensificator
Ökar pigmenteringen och hjälper melaninet att
verka på djupet samt bevara färgen. Före solning
och rekommenderas på redan solad hud.
• • • Maximizer
För maximal pigmentering, bryter igenom hudens
naturliga barriär. Före solning på mörk, solad hud.
* Efter-sol produkter
Hjälper huden behålla den vackra brunfärgen
längre samt ger huden extra elastisitet. Passar
alla hudtyper.

Choco Rasperry
Cocoa- och shea butter som gör huden chokladbrun. Innehåller
också bl a E-vitamin som gör huden elastisk och silkeslen. Passar
alla hudtyper.
Dark Sauna
Innehåller bronzers samt koffein som ger en värmande ”Thermoeffect” som trimmar huden och ger en djupt intensiv brunfärg.
Passar alla hudtyper.
Frosted Banana
Innehåller accelerator och hampa örtextrakt som ger en fin brunfärg
- bra kräm att använda när du ska bygga upp din brunfärg.
Papaya & Pomgranate
Med två acceleratorer, tre bronzers samt Tingle (kittlande effekt) får
uppnår du en extra djup brunfärg med lång hållbarhet. För personer
med mörk eller mycket solad hudton.
Peaches & Coconut
Med bronzer och accelerator som ger ett omedelbart solningsresultat samt förlänger den bruna färgen. Passar osolad hud.
Pineapple & Mango
Två acceleratorer, tre bronzers samt anti-aging-formula som ger
extremt mycket färg och ett fantastiskt solresultat. Passar personer
med solad hud som vill ha maximalt resultat utan att ge avkall på
anti-age-egenskaper.
Sugary Vanilla
Har en lätt skimrande formel, tre acceleratorer och hampa som ger
din hud mer färg med lång hållbarhet. Passar lätt solad hud samt
brun hudtyp.

SOLKRÄM
-Gör dig vackert brun
och vårdar din hud.

Evolution serien

Bronze Satisfaction

•Ultra Fast
Accelerator med Dubbel-Action Bronzer
som ger omedelbart solningsresultat och
förlänger brunfärgen. För dig som inte solat.
••Super Intensive
Accelerator med Dark Hemp örtextrakt
som ger solad hud en rikare hudton.
•••Triple Action
Garanterar ett perfekt solresultat med tre
Acceleratorer och Tingle-effekt. För dig som
solar ofta.
Rich Moisuerizer
Efter solning lotion som tillför huden extra fukt,
förlänger samt ger en anti-aging effekt.

•Rich Bronzer
Är du ljus eller/och solar sällan? Rich Bronzer går
direkt in i huden, ger elasticitet och ett långvarigt
resultat.
••Spectacular Bronzer
Är du en van inomhus-solare? Prova Spectacular
Bronzer och du garanteras en djup, solbrun
färgton som sitter i länge.
•••Total Bronzer
Total Bronzer är solkrämen som ger dig extremt
mycket färg och en mörkare hudton. För dig som
verkligen vill maximera dina brunfärg.

För ännu bättre solnings-resultat!

Makes your dreams come true!

Coffee Sun

Kaffedoftande solkräm med bronzing formula
-nu ännu bättre!
•Express
Specialformula med bronzer som ger ett extra
snabbt solresultat redan första gången du solar.
För dig med ljus - eller osolad hud.
••Active
Accelerator med exceptionell bronzing formula
som ger omedelbart resultat och förlänger
brunfärgen. För dig med brun hudton eller
solad hud.
•••Max
Naturligt solbrun med hjälp av karoten och
valnötter. Maxar färgen.

Special Line
Face Tan
Anti-age solkräm ansikte, halts och dekolletage
med Avtivator som ger en djupare brunfärg.
Perfect Legs
Intensiv Activator speciellt framtagen för att
göra benen extra bruna. Innehåller också en
anti-cellulit formula.
•Pina Colada
Bronzing Cocktail som snabbt gör din hud
mörkt gyllenbrun och smidigt elestisk.
••Double Impact
Unik specialprodukt för inomhussolning med
en extremt intensiv Tingle-effekt. Hjälper dig
uppnå en extra djup brunfärg. Rekommenderas
ej för nybörjare eller för dig med känslig hud.
EGO Hot Maximizer
Tingle-produkt för män som ger maximal
brunfärg. Inget för nybörjare.

