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Miért fontos speciális szolárium kozmetikumokat használni?

A barnulás előtti krémek válogatott összetevői felkészítik a bőrt az UV fény fogadására. 
Már a barnulás megkezdése előtt hidratáló, bőrpuhító anyagokkal táplálják a bőrt, ami 
azért fontos, mert csak a hidratált bőr tudja jól beengedni az UV sugarakat. 

A hidratáló komponensek védenek a kiszáradás ellen, a vitaminok, anitioxidánsok és 
a különleges növényi összetevők pedig fenntartják a bőr rugalmasságát és egészségét. 
Az intenzívebb barnaság elérése érdekében különböző bronzosítókkal látták el a 
termékeket. 

A szoláriumozás utáni krémeknek fontos szerepük van a barnulás utáni hidratálásban, 
a bőr regenerációjában és a megszerzett szín megtartásában. 

A katalógusban megtalálható kozmetikumok segítik a szoláriumot használó vendégek 
barnulását és megsokszorozzák a szoláriumozás élményét! A szolárium kozmetikumok 
elengedhetetlen kellékei a szoláriumozásnak!

Fő előnyei:
• Gyorsabb, egyenletesebb barnulás 
• Javítja a bőr általános állapotát 
• Hidratálja a bőrt, így tartósabb a barnulás

Hogyan vásárolhatod meg a kozmetikumokat?

 • Személyesen a bemutatótermünkben: 1181 Budapest, Üllői út 505.
 • Telefonon megrendelheted: +36 1 291 0009 / +36 30 931 5362 
 • E-mailen megrendelheted: hollandimpex@hollandimpex.hu 
 • Online a webshopban: www.hollandimpex.hu/webaruhaz/kozmetikumok
     Szolárium tulajdonosok regisztráció után láthatják egyedi áraikat.
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Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

• csípős, bronzeres, aloe vera gél alapú 
• tingle (csípős) hatású, mely segíti a látványos, azonnali barnulást 
• a bronzeres összetevők (melanin, vörös alga) mellett tirozin tartalma által 

fokozza a bőr melanin termelését, lehetővé téve ezzel a maximális barnulást
• koffein tartalma révén karcsúsító, feszesítő hatással is rendelkezik 
• levendula és borostyán illattal

• erőteljes bronzeres, aloe vera gél alapú 
• barnító hatóanyagokban (tirozin, melanin, feketedió kivonat, béta-karotin, 

vörös alga, karamell) gazdag
• ’TanAcel’ barnulás gyorsító hatóanyag formulája biztosítja a maximális      

elérhető barnaságot
• egzotikus trópusi gyümölcs illattal
• már barna bőrre ajánlott

• erős bronzeres, aloe vera gél alapú
• L-tirozin, vadkender kivonat, karamell, koffein, kamilla kivonat, vitaminok 

és tejprotein különleges kombinációja gondoskodik bőre barnaságáról és 
kiváló kondíciójáról

• illata unisex friss tengeri illat
• már barna bőrre ajánlott

• erőteljes bronzeres, aloe vera gél alapú
• a barnulásért a feketedió kivonat, a melanin és a tirozin felel
• a bőr védelméről pedig hatékony antioxidánsok (zöld- és rooibos tea és 

szőlő kivonat) valamint vitaminok (B3, B6 és C-vitamin) gondoskodnak
• könnyű, nyári virág illattal
• már barna bőrre ajánlott

• bronzeres, aloe vera gél alapú  
• magas tirozin tartalma által stimulálja a bőrt, fokozva ezzel a melanin 

termelést, így az áhított barnaság gyorsan és könnyen megszerezhető
• lágy, gyümölcsös illattal
• már barna bőrre ajánlott

• intenzív barnulás gyorsító
• aloe vera gél alapú
• vadkender kivonattal, tirozinnal és répaolajjal, valamint kamilla- és zöldtea 

kivonattal nyugtatja és védi a bőrt
• a kakaóvaj és a narancsolaj pedig gondoskodik a bőr rugalmasságáról
• használatával gyorsabb és intenzívebb barnulás érhető el, rövidebb idő alatt
• fantasztikus, narancsos süti illattal

• színmélyítő hatású
• aloe vera gél alapú
• vadkender kivonattal, tirozinnal és vörös algával dúsított, melyek elősegítik 

a természetes, egyenletes barnulást 
• kollagén, shea vaj és a tahiti monoi olaj simává teszi a bőrt, a koffein pedig 

garantálja a feszességet és a hosszan tartó barnaságot
• friss, gyümölcsös illattal

• ultra barnulás gyorsító
• aloe vera gél bázisú
• vadkender kivonattal és tirozinnal dúsított a hatékony és gyors barnulásért
• kollagénnel, Tahiti monoi- és kókuszolajjal, kakaóvajjal valamint tiare virág 

kivonattal biztosítja a bőr puhaságát, rugalmasságát.
• krémesen lágy gyümölcsös- virágos illattal

Tingle Bell

Jungle Fruit

Summer Night

Sunset Time

Bubble Gum

Orange Cake

Sandy Candy

Hello Sun

Soleo| BasicSoleo | Basic
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Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

• bronzosítóval 
• kifejezetten a férfiak igényei szerint kifejlesztve
• hidratáló, regeneráló összetevőkben gazdag, mégis gyors felszívódású, 

könnyű formula, amely nem hagy ragacsos érzetet maga után
• arcra és testre egyaránt használható
• férfias, erőteljes parfümös illatú

• bronzosítóval 
• erőteljes, fekete diót tartalmazó bronzer
• gazdagon tartalmaz vörös algát, hennát, tirozint, béta-karotint, jojoba 

olajat, sheavajat, kollagént, B2, B3, B6 és E-vitamint
• exclusive „Secret Code” illatú

• bronzosítóval 
• barnulást maximalizáló, aloe vera gél alapú
• erőteljes bronzerek (dió-, cukornád- és karamell kivonat, henna, melanin,  

vörös alga, béta-karotin) és tirozin kombinációjával, mely lehetővé teszi, 
hogy könnyedén elérjük a bőrtípusunknak megfelelő maximális színmélysé-
get 

• könnyű, uniszex, citrusos illattal

• bronzosítóval 
• aloe vera gél alapú organikus bronzer koncentrátum
• a dió kivonat, cukornád kivonattal, a koffein béta -karotinnal, a karamell 

erythrulozzal párosítva, egymás hatását fokozva sötét kávébarnává      
varázsolják a bőrt

• a shea vaj, a kendermag olaj és az uborka kivonat biztosítják, hogy bőre 
ragyogó, ápolt és egészséges maradjon

• kellemes eszpresszó illatú 

• koffeines barnulás gyorsító bronzerekkel és algával
• természetes ápoló, feszesítő összetevői (koffein, szőlő-, rooibos tea kivonat) és 

a benne lévő vitamin koktél selymesen lágy, fiatalos bőrt biztosít
• illata szexi, friss, tavaszi szellő 

• aloe vera gél alapú intenzív, tirozinos barnulás gyorsító 
• színvédő komponensei biztosítják a tartós hatást 
• az érzékeny bőr ápolásáról panthenol, shea vaj és E-vitamin gondoskodik
• trópusi, tengerparti illatát a papaya kivonat és a mangó adja

Hunter for Men

Black Pearl

Black Bronzer

Black Espresso

City

Surf

Soleo| ClassicSoleo| Classic



10 11

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 15 ml

Kiszerelés: 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

• bronzosítóval 
• erőteljes hatású, fekete diót, béta-karotint, cukornád- és karamell               

kivonatot, hennát, vörös algát és tirozint is tartalmazó bronzeres szolárium               
kozmetikum

• shea vaj, tea-, borostyán-, szőlő- és édesnarancs kivonat, kollagén, B2, B3, 
B6 vitamin gondoskodik a hidratáltságról 

• különleges, trópusi gyümölcsös illattal

• aloe vera gél alapú intenzív, tirozinos barnulás gyorsító
• tahiti monoi-, kókusz- kendermag- és pórsáfrány olaj, kakaóvaj biztosítják a 

bőr hidratáltságát és rugalmasságát
• a kamilla- és zöldtea kivonat pedig nyugtatja az érzékeny bőrt
• különleges, édes mandula illattal

• gazdag arany pigment tartalmú, barnulás gyorsító
• tirozinnal, azoknak a hölgyeknek, akik aranylóan barna bőrre vágynak. 
• prémium bőrápoló összetevőkkel, mint pórsáfrány-, tahiti monoi-, kókusz- 

és kendermag olaj, kakaóvaj valamint aloe vera gél, zöldtea- és kamilla 
kivonat, ami a bőr kondícionálásáról gondoskodik

• érzéki virág illattal

• bronzosítóval 
• intenzív, azonnali hatású kollagénes bronzer, amely egyenletes, mély  

barnaságot kölcsönöz az érzékeny arcbőrnek, hidratálja, rugalmassá teszi 
• a finom ráncokat elsimítja

• bronzer mentes 
• kollagénes barnulásgyorsító
• természetes és fokozatosan kialakuló barnaságot biztosít
• az érzékeny arcbőrt hidratálja, rugalmassá teszi

• bronzosítóval 
• erőteljes, azonnali hatású bronzerek és intenzív, barnulás gyorsítók 
• innovatív kombinációja a kollagén bőrregeneráló, tonizáló és a makadámdió 

hidratáló hatásával kiegészítve 
• a ’Hybrid formula’ serkenti a melanin termelést, felgyorsítva ezzel a         

barnulási folyamatot
• gyorsan felszívódó balzsamos textúrájú
• szenvedélyes, gyümölcsös illattal

• egyesíti a barnulás gyorsító tirozin és a bőrregeneráló kollagén erejét a 
tahiti monoi olajjal és E-vitaminnal

• biztosítja a természetes barnulást, öregedésgátló tulajdonsággal is       
rendelkezik, regenerálja, táplálja és intenzíven hidratálja a bőrt

• kellemes nyári virág illattal

Wow!

I Want

Chic!

Soleo| Black & Gold

Beauty Face Bronzer

Beauty Face Accelerator

Hybrid Collagen Bronzer

Collagen Accelerator

Soleo| Collagen



12 13

Kiszerelés: 15 ml +15 ml

Kiszerelés: 15 ml + 15 ml

Kiszerelés: 150 ml

Kiszerelés: 135 ml/ 10 ml

Kiszerelés: 150 ml

Kiszerelés: 150 ml

• dupla tasakos szoláriumozás előtti, utáni krém 
• SO FAMOUS: intenzív barnító hatású, dió- és cukornád kivonatban,     

melaninban valamint tirozinban gazdag
• SO MOIST: a szoláriumozott bőr igényei szerint kifejlesztett, speciális 

testápoló kozmetikum, amely intenzíven ápolja, regenerálja, megújítja a 
szoláriumozott bőrt

• dupla tasakos szoláriumozás előtti és utáni krém 
• SO GLAM: aloe vera gél alapú intenzív, tirozin és kendermag olaj         

tartalmú barnulás gyorsító
• SO MOIST: a szoláriumozott bőr igényei szerint kifejlesztett, speciális 

testápoló kozmetikum, amely intenzíven ápolja, regenerálja, megújítja a 
szoláriumozott bőrt

• szoláriumozás utáni krém 
• a szoláriumozott bőr igényei szerint kifejlesztett, speciális testápoló          

kozmetikum, amely intenzíven ápolja, regenerálja, megújítja a szoláriumo-
zott bőrt. 

• hatékony összetevői, a shea vaj, az aloe vera gél, a pórsáfrány- és a           
napraforgómag olaj biztosítja a hidratálást, az alga, a koffein és a vitamin 
komplex (B3, B6) ápolja, rugalmassá teszi a bőrt.   

• könnyű, tiszta illat

• bronzosítóval
• kifejezetten azok számára, akiknek nehezen barnul a lába
• cukornád- és karamell kivonattal valamint tirozinnal, segíti a barnulást
• aloe vera gél, pórsáfrány olaj és B2-vitamin tartalma ápolja, regenerálja a 

bőrt 
• szexi karamell illattal

• intenzív barnító hatású, dió- és cukornád kivonatban, melaninban valamint 
tirozinban gazdag

• prémium bőrápoló hatóanyagokkal, mint pórsáfrány- és napraforgómag olaj, 
aloe vera gél, fenyőkéreg-, édeskömény-, édesnarancs-, indiai csalánfű- és 
szőlő kivonat és bőrvédő vitamin komplex (B2, B6).

• exkluzív, trópusi virágillat

• aloe vera gél alapú intenzív, tirozin és kendermag olaj tartalmú barnulás 
gyorsító

• kollagén, B2- és E-vitamin tartalma biztosítja a bőr rugalmasságát, a 
kamilla- és a zöldtea kivonat pedig megnyugtatja az érzékeny bőrt 

• pamutvirág illattal

Soleo| GlamourSoleo| Glamour

I’m So Famous + So Moist

So Glam + So Moist

So Moist

Lovely Legs

I’m So Famous

So Glam
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Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

SuperTan | California

• látványos, azonnali hatású bronzeres összetevők és a barnulás gyorsító 
tirozin keveréke garancia arra, hogy segítségükkel elérhetjük a maximális 
barnaságot

• a bőr ápolásáról, rugalmasságáról és fiatalosságáról a nagy mennyiségű 
kollagén és shea vaj gondoskodik

• édes, citrusos illattal

• bronzosítóval
• a kollagén, a makadámia olaj és a shea vaj valamint az erőteljes hatású 

bronzeres összetevők látványos, tartós barnulást és intenzív hidratálást 
garantálnak

• trópusi koktél illattal

• magas tirozin tartalmú barnulás gyorsító 
• a tahiti monoi olaj és aloe vera gél keveréke intenzíven hidratálja a bőrt és 

biztosítja a hosszantartó barnaságot
• arany pigment tartalma kiemeli és aranyló fényével ragyogóvá varázsolja a 

lebarnult bőrt
• elegáns, nőies illattal

• gyors felszívódású, hialuronsav és aloe vera gél tartalmú barnulás             
gyorsító, amely több szintű, természetes barnulás és mély hidratálás mellett               
biztosítja a gyönyörű, barna, bársonyosan sima bőrt

• az eredményes barnulást magas tirozin tartalma nagy mértékben elősegíti
• zöldtea tartalma által pedig hatékonyan véd a szabadgyökök ellen,            

ráncmegelőző hatással rendelkezik 
• fehér virágok illatával

Secret Party

California Love

Golden Paradise

Palm Beach
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Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Forever

Celebration

SuperTan | CelebrationSuperTan| Celebration

Collagen in Love

Black Star

• természetes bronzosítóval 
• bronzeres, prémium szolárium kozmetikum, amely kizárólag természetes 

barnító összetevőket tartalmaz, úgy mint dió kivonat, karamell, melanin, 
réz kolloid és tirozin.

• a speciális ’N-Acetil DGA’ komplex hosszan tartó hidratálást biztosít 
• nem tartalmaz DHA-t
• vegán és parabén mentes termék
• egzotikus kókuszos illattal

• prémium barnulás gyorsító 
• az eredményes barnulásra tirozin, rézkolloid és vörös alga tartalma jelent 

garanciát 
• antioxidáns és öregedésgátló hatóanyagai (zöldtea kivonat, kollagén, 

jojoba olaj, E-vitamin) és intenzív ápoló hatóanyagai biztosítják a fiatalos 
megjelenésű, ragyogó, selymes bőrt

• vegán és parabén mentes termék
• egzotikus mangó-licsi illattal

• bronzosítóval 
• rendkívül látványos multi-bronzer, gyors, mély, aranybarna bőrszínt 

garantál dió kivonat, béta-karotin, henna, cukornád- és karamell kivonat, 
melanin, vörös alga hatóanyai segítségével

• vegán és parabén mentes termék    
• egzotikus citrusos illattal

• prémium barnulás gyorsító, amely a kollagén és a zöld tea fiatalító hatása 
révén biztosítja a gyönyörű, barna, bársonyosan sima bőrt

• az eredményes barnulást tirozin, vadkender olaj és rézkolloid tartalma 
nagymértékben elősegíti

• vegán és parabén mentes termék
• romantikus pamutvirág illattal 

• prémium barnulás gyorsító egyedülálló hidrogél formulával
• könnyű textúrát, azonnali felszívódást és eredményes barnulást biztosít
• aktív hidratáló összetevői (aloe vera gél, makadámdió- és vadkender olaj), 

ideális összetétele garantálja, hogy a bőre vonzó és ragyogó legyen 
• vegán és parabén mentes termék
• elegáns, pezsgő illattal

Beauty Creation
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Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Tan Desire

• bronzosítóval
• dióolaj és DHA tartalma garantálja a legmagasabb szintű barnulást 
• a kakaóvaj és a kókuszolaj maximális táplálást és ragyogást biztosít a     

bőrnek 
• pórsáfrány olaj segíti bőrünk hidratáltságát
• csodálatosan ápolt, bársonyosan sima, hidratált és ragyogó bőrt eredményez

• minőségi bronzerekből készült, az azonnali és tartós eredményekhez
• a 10% Aloe Vera mélyen behatol a bőrébe
• hagyja, hogy a kollagén és a vörös és zöld algák vigyázzanak a bőrére,      

miközben a szoláriumban pihen
• az aranyolajok értékes keveréke: a sáfrány, a kukui és a jojoba

• gyorsítsd fel a barnulásod a „Love Story” sebességével, mely fejlett             
hatóanyagaival táplálja bőröd az extrém barnításon túl

• speciális olajok és barnító vajak adják meg a mély barna színt és hidratáló 
ápolást hosszú ideig csodálatos érzetet hagyva maga után

• parfümös illattal

• intenzív bronzosító krém aloe verával és vitaminokkal
• bronzosító anyagok biztosítják az azonnali pigmentációt és fokozzák a bőr 

barnaságát
• a vitamin koktél táplálja bőröd
• DHA-t tartalmaz

• gyorsító krém tirosinnal
• magas aloe vera tartalommal és kiváló hidratáló hatással 
• hialuronsav és kendermag olaj keveréke bőrünk táplálásához és a       

hosszantartó barnaságához 
• a gyönyörű, egyenletes barnaság garantált

• hagyd, hogy elvarázsoljon a barnulás angyali érzése
• az aloe vera, shea vaj és a panthenol puhává és vonzóbbá teszik a bőrt
• az A, C & E vitamin komplex segíti bőrünk ragyogását és tápláltságát
• gyorsabb, hosszabb ideig tartó és intenzív barnulást eredményez

• a lenyűgöző barnulásgyorsító
• ez a bársonyos formula aloe verát, kókuszolajat és kakaóvajat tartalmaz, 

amelyek hidratálják és táplálják a bőrt
• a tirozin szoláriumozás közben barnává válik a bőrödben, ezzel segítve 

elérni a kívánt barnulási hatást
• az édes mandula pihentető illata teszi teljessé a szoláriumozás élményét

• érezd a Sweet Heart barnulás gyorsító kozmetikum csábító erejét
• élvezd a tirosin barnító hatását
• formula aloe verát, kendermagolajat és tahitian monoi olajat tartalmaz,   

amelyek erős és hosszantartó hidratálást biztosítanak

Dark Chocolate

Amazingly Black

Love Story

Delightful Dark

Magic Moment

Sexy Angel

Not Guilty

Sweet Heart

Tan  Desire
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Kiszerelés: 400 ml/  22 ml

Kiszerelés:400 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 221 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 221 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 221 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 221 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 221 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 221 ml/ 22 ml

• fejlett 400X Black Chocolate bronzosítók a legsötétebb árnyalatért
• peptidek, vajak és kókusztej keveréke az ellenállhatatlan puhaság            

érdekében
• az egzotikus fekete csokoládé és eper kivonat csábító ragyogást váltanak ki

• 400X Dark Aura Bronzing a barnulás új szintjét és színét adja
• a barack & mályvacukor kivonatai a világ legpuhább barnító krém emulziója
• a „Come Herther” ambrózia illata egyszerűen ellenállhatatlan

• 400x-os bronzosítóval
• magas antioxidáns tartalom
• tápláló étcsokoládé kivonat
• szilikon és nagy mennyiségű kókusz koktél a rugalmas bőrért

• 400x-os bronzosítóval
• magas antioxidáns tartalom
• tápláló étcsokoládé kivonat
• szilikon és kókusz vaj a rugalmas bőrért

• 400X bronzosítói adják a legsötétebb árnyalatot
• színes Espresso™ sötét karamell és világos DHA viszi a bronz színt a 

következő szintre
• koffein és kávébab a ragyogásért
• max szilikon és édes krém lágysága ellenállhatatlanná teszi a bőrt

• 400X bronzosítók és sötét karamell tartalom a mélyebb és sötétebb barna 
színért

• a Colortopia™ peptid-infusion sötétebb árnyalatú bőrt ad
• a Föld-barát max szilikonok a bőrbe olvadnak és lággyá varázsolják
• vegán, DHA, glutén-, parabén-, cruelty-, ftalát-mentes

• 400x-os bronzosítóval
• peptide Perfect koktél a lélegzetelállító bőrszínért
• parabén-, glutén- és szulfát mentes, állatokon nem tesztelték
• ellenállhatatlan passion gyümölcs illat

• 400x-os bronzosítóval
• kókusztejben gazdag az ellenállhatatlan bőr puhaságáért
• egzotikus fekete csokoládé és eper kivonat a vonzó bőrért
• varázslatos eperkrém illat

Coconut Cream

Black Chocolate

Mochaccino

Banana Cream

Black Chocolate Martini

Covered Strawberries

Peaches & Cream

Brown Sugar| Double DarkBrown Sugar|Double Dark

Raspberry & Cream
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Kiszerelés: 530 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 22 ml

• a vörös fényterápiás technológia fiatalos megjelenésű, irigylésre méltó      
barnaságot eredményezhet

• szeretjük a tiszta szépséget 
• bőrápolás lelkiismerettel
• kókuszvíz és kivi illattal 

Brown SugarBrown Sugar

• Szoláriumozás utáni barnulás megőrző testápoló
• DHA-mentes
• kókusz vaj
• argán olaj

• 200x-os természetes bronzosítókkal
• dupla étcsokoládé kivonat
• tripla kókuszkoktél az egészséges bőrért
• DHA- és parabén-mentes

• 200x-os bronzosítóval
• magas antioxidáns tartalom
• tápláló étcsokoládé kivonat
• szilikon és kókusz vaj a rugalmas bőrért

• 200x-os bronzosító
• különleges Body Nectar összetevő a hosszantartó ultra mély bronzbarna 

színért
• magas hidratáló tartalom a selymes bőrért
• egyaránt kiváló arcra és testre is

• 300X-szoros bronzosítóval, kender kivonattal
• Total Hemp Complex, tiszta kendermag-olaj az elképesztően ragyogó 

bőrért
• peptid és szilikon keverék a bőr ragyogásához és lágyságához

White Chocolate testápoló

Black Chocolate Coconut

Black Chocolate

Black Honey

Hawaiian Haze

Eternal Youth Red Light 2in1
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Kiszerelés: 400 ml/ 221 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 221 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 221 ml/ 22 ml

Kiszerelés: 400 ml/ 221 ml/ 22 ml

• bronzosítóval
• a 400x Double Shot bronzosítók a maximális szintre emelik a barnaságot
• óceán kincsei + tengeri só koktél egy adag bronzosítóval biztosít           

mámorítóan szép bőrt
• a kókuszvíz extra tápanyagokat ad a barna és a ragyogóan szép bőrnek

• a 400x Double Shot bronzosítók újraértelmezik a barnaság szintjeit
• fokozatosan mélyebb és mélyebb árnyalatok
• az Inktuition™ tetoválást javító formulája lehetővé teszi, hogy bőröd a 

lehető legfényesebben ragyogjon
• illat: kókusz & papaya

• 400x Double Shot bronzosítói extra gyorsan barnítanak
• az elbűvölő csillámok elegáns ragyogást biztosítanak
• gyönyörű megjelenést és puha érzetet kölcsönöz a bőrnek
• pezsgő és gránátalma illattal 

• 400x-os bronzosítóval
• a kókusztejes alap, a peptidek és alga kivonat biztosítja a tökéletes        

barnaságot
• max Silicones formula a hihetetlen lágyságért
• vegán, glutén, parabén, ftalát és DHA mentes

• 400x-os bronzosítóval
• Black Pearl és Peptid illuminátor a ragyogó bőrért
• Inktuition™ tetoválás védő komplex segít megtartani tetoválás színét és 

csillogó fényét
• egzotikus Maui mandarin illat

Beach Black Rum

Midnight Maui

Yahts & Shots

Tiki Tequila

Champagne Stardust

Tan Asz UTan Asz U
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Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Travel Lover

Inky 

Fit Achiever

• 150x-es barnítási erővel, karamellel, henna és répa olajjal
• a bőrfeszesítés a narancs kivonatnak, kukorica- és a pézsma rózsaolajnak 

köszönhető, bogáncs tej és vadgesztenye kivonatok a karcsúsításért 
• frissítő görögdinnye illat. 

• 200x-os barnítási sebesség
• DHA-t tartalmaz 
• a maracuja gyümölcs olaj biztosítja a bőrtáplálást míg a zöld kávébab a 

bőrfeszesítő hatásért felel
• elragadó édes mangó illattal

• 100x-os barnítási sebesség
• intenzív bőr hidratálás selyemfehérjékkel a puha bőrért
• a shea vaj és rozmaring kivonatnak köszönhető kollagén szintézis
• egzotikus gyümölcs illattal

Joy Maker
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Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

• önbarnító krém bronzosítókkal 
• 44x azonnali és késleltetett bronzosító  
• aranytónusú azonnali és késleltetett bronzosító percek alatt látványos 

barnaságot okoz
• trópusi színárnyalat fokozók, extrém hidratáló, tirozin fokozó az intenzív 

barna színért

• 50x-es azonnali és késleltetett bronzosító 
• extrém hidratáló kivonatok
• E vitamin 
• CoQ10 bőrfeszesítő kivonat 
• Tirozin a látványos barnulásért

• mélybarnító
• tirozin a tökéletes barna színért
• trópusi színfokozó 
• extrém hidratáló összetevők a hatékonyabb barnulásért
• tartós friss illat

• 88x azonnali és késleltetett bronzosító a sötét, egészséges és makulátlanul 
feszes bőrért

• az azonnali és késleltetett bronzosítók garantálják a természetes          
mélybarna színt

• a speciális anti-cellulit hatóanyagok feszesítik a bőrt 
• extrém hidratáló, tirozin fokozó

• 20x-os azonnali bronzosító 
• hibiszkusz tartalmú antioxidáns a ragyogó bőrért
• extrém hidratáló kivonatok 
• tirozin a látványos barnulásért 
• friss illat

• 33x bronzosító 
• CoQ10 a feszes bőrért 
• aloe Vera és E vitamin a bőrregenerációért 
• kókusz- és dióolaj a mélybarna szín fokozásáért

• CoQ10 és az aloe vera a bőr tökéletes ápolásáért 
• CollaBoosterTM összetevő a piros- és az UV fény hatékony fogadásáért
• Tan FreshTM technológia a „szoliszag” ellen 
• trópusi barnító összetevő a barnítás elősegítésére

• 30x bronzosító 
• avocado olaj a jól táplált, ragyogó bőrért 
• a kókuszolaj és az aloe vera felkészítik a bőrt a barnulásra
• késleltetett bronzosítók a hosszantartó barnaságért

Intenz Black

Black Amber

Black

Black Curves

Boulevard Bronze

Aloha Aloe

Love Bronze

Avocado Glow

TahneeTahnee
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Kiszerelés: 100 ml

Kiszerelés: 100 ml

Kiszerelés: 100 ml

• szoláriumozás utáni krém
• aloe vera és akai bogyó kivonat a hosszantartó barnaságért
• extrém hidratáló, hibiszkusz tartalmú antioxidáns ,
• CoQ10 bőrfeszesítő, E vitamin, hogy a bőröd puha és selymes maradjon
• praktikus kiszerelés

• természetes bronzosító  
• tápláló dióolaj és vitaminok a bőrápoló hatásért 
• kellemes illat
• praktikus kiszerelés

• 15x bronzosító 
• tápláló dióolaj és E-vitamin a bőrápoló hatásért 
• kellemes illat 
• praktikus kiszerelés

Az iTan külső kialakítására az egyedi, lendületesebb megjelenés jel-
lemző, rengeteg választható színnel és dekorációval! A folyamatos 
fejlesztésnek köszönhetően az ellipszis alakban   elhelyezett   58  
darab   szoláriumcső   ragyogó   barna  bőrszínt eredményez! Az extra 
kiegészítők széles választékával még egyedibbé   és  komfortosabbá   
teheted   a   barnulási   élményt  készülékedben.

A Solar Cabin Exclusive állószoláriumok biztosítják 
vendégeid számára a teljességet! A gyönyörű külső megjele-
nés mellé, tökéletes konstrukciójú belső kialakítás és barnítási 
élmény párosul. A külső opál plexi és a sejtelmesen, háttérben 
ragyogó dekor világítás a teljes kikapcsolódás érzését nyújtja. Ha a 
vendégeidnek a legjobbat szeretnéd adni, válaszd a
prémium kategóriát!

További ajánlatunk | Solar Cabin

Extandit

Bronze

Black Bronze
Solar Cabin iTan

Solar Cabin Exclusive

Tahnee
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Kiszerelés: 250 ml/ 20 ml Kiszerelés: 250 ml/ 20 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 20 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 20 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 20 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 20 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 20 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 20 ml

• 55x-ös bronzosító
• gyorshatású barnító és bőrápoló krém
• a kendermagolaj kivonat tartóssá teszi a barnaságot (THC mentes)
• a 24 karátos arany kolloid erejével

• 250x-es bronzosító
• magas koncentrátumú hyaluron tanning gél
• azonnali és tartós arc-és test regeneráló hatása már az első használatnál 

látható
• frissítő dinnye illat

• 200x-os bronzosító
• normál és a száraz bőrű férfiak számára ajánlott
• Syn-ake ráncfeltöltéssel
• kellemesen citrusos férfi parfüm illatú
• természetes bronzosítóval dió, karamell, beta carotin
• DHA-t tartalmaz

• 200x-os bronzosító
• természetes barnító összetevők a természetes megjelenésű barnaságért
• hyaluron hidratálja és táplálja a bőrt és lágyítja a ráncok megjelenését

• 250x-es fekete bronzosító az elképzelhető legmélyebb barna szín          
megszerzéséért

• önbarnítót tartalmaz
• a kollagén és MSM biztosítják a bőr rugalmasságát
• kellemes, üde illat

• 400x-os fekete bronzosító és önbarnító az elképzelhető legmélyebb barna 
szín megszerzéséért

• repce és kókuszolaj a hidratáltságért
• karamell kivonat a barna bőrszínért
• friss fiatalos illat

• kifejezetten azok számára, akiknek nehezen barnul a lába
• 400x-os fekete bronzosító és önbarnító az elképzelhető legmélyebb barna 

szín megszerzéséért
• tirosin a szín fokozásáért
• repce olaj a hidratáltságért
• karamell kivonat a barna bőrszínért

• 500x-os brutál bronzosítóval
• bronzosító, mely a bőr maximális táplálása közben barnaságot                

eredményezhet
• a maradandó, azonnali gyönyörű barna színt a suntan accelerator, a coffein 

és a kakaó kivonat biztosítja

Summer Flirt

Hyaluron Super Gel

Super Dark Man

Girls Black Code

Madame Black

Every Body Tanning Lotion

Every Body Legs Tanning

Any Tan DesignAny Tan Design

Pink Sugar Brutal Bronzer
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Kiszerelés: 250 ml/ 20 ml

Kiszerelés: 50 ml / 5 ml

Kiszerelés: 500 ml

Kiszerelés: 1000 ml  / 500 ml

Kiszerelés: 500 ml

• szoláriumozás utáni krém
• test és arcápoló krém
• a hyaluron és az arany kolloiddal
• csodálatos, egészséges és energizált bőrt eredményez
• mindennapos használatra testre és arcra egyaránt
• önbarnítót és fényvédőszert nem tartalmaz

• napozás vagy szoláriumozás utáni hidratáló és nyugtató krém,            
Aloe Verával

• intenzív védelmet nyújt a kiszáradt, igénybevett bőrnek
• mindennapos használatra
• önbarnítót és fényvédőszert nem tartalmaz

• szoláriumozás utáni krém
• luxus arc- és testápoló
• alma-őssejt összetevő az energetizált bőrért
• kellemes citrusos illat
• könnyen beszívódik a bőrbe

• magas koncentrátumú hyaluron tanning gél
• az azonnali és tartós arc-és dekoltázs regeneráló hatása már az első   

használatnál látható
• barnító összetevők kombinációja tartós és mély barnaságot eredményez
• bőrön látható színeltérések és pigmentfoltok halványítására is alkalmas

• 100 x-os bronzosító
• 100 %-os karamell barna bőrszínt biztosít
• a természetes karamell és a shea vaj együttes hatása luxus napozási 

élményben részesít

Purple Sunset

After Sun

Every Body After Lotion

Hyaluron Gold face

Caramel

Any Tan DesignAny Tan Design
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Hyaluron TanX-PRESS Spray 

Kiszerelés: 10 ml

Art of Sun

C2 | Collagen & Color

Kiszerelés: 150 ml/ 15 ml

Kiszerelés: 250 ml/ 12 ml

Intensifier

Concentrate

• szoláriumozás utáni krém 
• mindennapos használata mellett a barnulási hatás meghosszabbítható
• az E-vitamin, az aloe vera és elasztin megnyugtatja, rugalmassá teszi a 

bőrt és védelmet biztosít a tetoválás fakulása ellen

• speciálisan a fényhatás erősítésére van fejlesztve
• az innovatív összetevők természetesen stimulálják a kollagén és a        

melanin termelést, feszes és kellemes barna bőrszínt biztosítanak

• barnulást elősegítő hyaluron spray arcra és dekoltázsra 
• a tigrisfű kivonat feszesebbé varázsolja a kontúrokat és finommá teszi a 

bőr tapintását
• a kaviár pedig segíti a sejtanyagcserét és serkenti a bőrképződést
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Összetétel segédletÖsszetétel segédlet 

Hűsítő DHA mentes

DHA-t tartalmaz

Természetes bronzosító Parabénmentes

Bronzosító Tetoválás védő

Összetételének köszönhetően kellemes, hűs érzést 
biztosít.

Nem tartalmaz növényi kivonatból származó
önbarnítót.

A bekent bőrfelületen vérbőséget okoz, ezzel fokozva 
a bőr barnulásának lehetőségét.

Növényi kivonat, önbarnító. Minél több van belőle, 
annál látványosabb a barna szín.

Természetes anyagokkal segíti a melanin
termelést.

Nem tartalmaz parabén tartósítószert.

Elősegíti a melanin termelést. Tetoválás védő összetevő miatt kevésbé fakul a 
tetoválás.

Tartóssá teszi a barnaságot. THC mentes. Nem okoz bőrirritációt, érzékeny bőrűek is
használhatják.

Csillogó hatást kelt a bőrön. Természetes nagy molekulájú szénhidrát. 
Az emberi testben leginkább vízmegkötő szerepe van.

A Q10 egy antioxidáns, fontos szerepet tölt be a 
sejt szintű energiatermelésben.

UV fény, hő és oxigén hatására a tirozin barna 
színű melaninné alakul.

Hypoallergen

Hyaluron

Tirozin

Csípős (Tingle)

Kendermag olaj

Csillám

Q10
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