
Spray tan 
Wellness & Beauty De Parel  
 

 
Hoe werkt deze behandeling? 
Met een speciaal spray tanning apparaat wordt een lotion verneveld op de huid. Door de 

reactie van de DHA (kleurloos suikerriet) met de bovenste laag van de huid, kleurt je huid 

direct egaal bruin.  

 

Wat doe ik zelf ter voorbereiding op een spray tan? 
• Scrubben: scrub (olievrij) de huid één dag voor de behandeling. Scheren en waxen kan 

tot 8 uur voor de behandeling. 

• Make-up/Parfum: verwijder alle make-up voordat de spray tan wordt aangebracht op 

de huid. Het gebruik van bodylotion, crème, parfum en deodorant op de dag van de 

spray tan wordt echt afgeraden. 

• Kleding: draag comfortabele, ruime donkere kleding en donker ondergoed op de dag 

van behandeling. 

 

Wat kan ik doen om de bruine kleur zo lang mogelijk te behouden? 
• Douchen en/of baden: wacht met het nemen van een bad of douche meteen na de 

spray tan. De lotion krijgt zo de gelegenheid om in de huid te trekken. Minimaal 8 uur 

na de behandeling mag je weer douchen met een ph neutrale douchegel. 

• Transpiratie: probeer intensief transpireren even uit te stellen. Het beoefenen van 

sport met een overmatige transpiratie als gevolg, direct na de spray tan, wordt 

afgeraden. 

• Crème: om de bruine tint langer te behouden, is het goed om dagelijks vocht 

inbrengende crème op de gebruinde huid aan te brengen. 

• Sauna en zwemmen: De spray tan heeft zeker 8 uur nodig om goed in te werken. 

Combineer je spray tan dan ook niet met een sauna- of zwembadbezoek. 

• De spray tan kan niet samen met andere behandelingen gecombineerd worden op de 

dag van de spray tan.  

 

Is spray tan voor iedereen geschikt? 
Er zijn geen nadelige effecten van spray tan bekend. Voor de zekerheid wordt de spray tan  

uit voorzorg niet toegepast bij een antibioticakuur, tijdens een zwangerschap, open wondjes, 

schaafwonden, eczeem, en psoriasis.   

 

Nog twijfels? Neem dan altijd contact op met de behandelend arts voordat je een 

behandeling boekt.  

 

Hoe lang blijft mijn kleur mooi na een spray tan? 
De bruine kleur blijft ongeveer 5 tot 7 dagen behouden, zeker wanneer je de huid goed 

verzorgt met een hydraterende body lotion.  

 


