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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 szolizás 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

MIÉRT FONTOS

HOGYAN

speciális szolárium kozmetikumokat használni?

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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Hűsítő

Csípős (Tingle)

Természetes bronzosító

Bronzosító

Kendermag olaj

Csillám / csillogó

Q10

Összetételének köszönhetően kellemes, hűs 
érzést biztosít.

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

Természetes anyagokkal segíti a melanin 
termelést.

Elősegíti a melanin termelést. 

Tartóssá teszi a barnaságot. THC mentes.

Csillogó hatást kelt a bőrön.

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

DHA mentes

DHA-t tartalmaz

Parabénmentes

Tetoválás védő

Hypoallergen

Hyaluron

Tyrozin

Nem tartalmaz növényi kivonatból származó 
önbarnítót.

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

Nem tartalmaz parabén tartósítószert.

Tetoválás védő összetevő miatt kevésbé fakul a 
tetoválás.

Nem okoz bőrirritációt, érzékeny bőrűek is 
használhatják.

Természetes nagy molekulájú szénhidrát. Az emberi 
testben leginkább vízmegkötő szerepe van.

UV fény, hő és oxigén hatására a tirozin barna 
színű melaninné alakul.
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Á LT A L A T O K  F E J L E S Z T V E ,  N E K T E K  T E R V E Z V E !

brown sugar®

A gyártó cég több mint 30 éve iránymutató a szolárium kozmetikumok 
piacán. Küldetésük, hogy a legkiválóbb bőrvédő formulával ellátott 
termékeket állítsák elő. Gazdag hatóanyag összetételének és változatos 
illat palettájának köszönhetően minden vendég megtalálja a bőrének 
legmegfelelőbb krémet. A hazai stúdiókban nagyon kedvelt krémcsalád. 
Válaszd a minőséget, hogy különlegesebbé tegye a napodat!
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Double Dark Banana Cream
• 400X bronzosítók és sötét karamell tartalom a 

mélyebb és sötétebb barna színért
• 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

Kiszerelés: 400 ml/221 ml/22 ml

Double Dark Moccachino 
• 400X bronzosítói adják a legsötétebb árnyalatot
• színes Espresso™ sötét karamell és világos DHA 

viszi a bronz színt a következő szintre
• koffein és kávébab a fiatalos ragyogásért
• Max szilikon és édes krém lágysága 

ellenállhatatlanná teszi a bőrt
Kiszerelés: 400 ml/221 ml/22 ml

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

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Double Dark Coconut Cream
• 400x-os bronzosítóval
• magas antioxidáns tartalom
• tápláló étcsokoládé kivonat
• szilikon és nagy mennyiségű kókusz koktél a 

rugalmas bőrért

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

SUGARBrown

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

elképesztően ragyogó bőrért 
• peptid és szilikon keverék a bőr ragyogásához és 

lágyságához

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Double Dark Strawberries
• 400x-os bronzosítóval
• kókusztejben gazdag az ellenállhatatlan bőr puhaságért
• egzotikus fekete csokoládé és eper kivonat a vonzó 

bőrért
• varázslatos eperkrém illat

Kiszerelés: 400 ml/221 ml/22 ml

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

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Double Dark Martini
• 400x-os bronzosítóval
• Peptide Perfect koktél a lélegzetelállító bőrszínért
• parabén-, glutén- és szulfát mentes, állatokon nem 

tesztelték
• ellenállhatatlan passion gyümölcs illat

Kiszerelés: 400 ml/221 ml /22 ml

SUGARBrown
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Black Hawaiian Honey
• 200x-os bronzosító
• méz és kókuszvaj, hogy fénylően egészséges 

kisugárzást kölcsönözzön bőrödnek
• faszén komponens a bőr tisztaságáért
• hidratáló összetevők a puha bőrért

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Black Honey
• 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

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Black Cocoa Colada
• 200x-os bronzosító
• ultra sötét bronzos rumkoktél a „bikini-kész” 

állapotú barnaságért
• bőrfeszesítő összetétel a fiatalos ragyogásért
• kókuszvaj a puha bőrért

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

SUGARBrown

Pink Kona Colada
• 200x-os bronzosítóval
• kókusztej koktél a hidratáltságért
• rózsaszín tengeri só a puha bőrért
• egyaránt kiváló arcra és testre is 

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

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

Kiszerelés: 530 ml

Black Agave Especial
• 200x-os bronzosító
• fekete Agave tequila levél kivonat és THC-mentes 

kendermag olaj az érzékien sötét barnaságért
• az aktív szén biztosítja a bronz szín legszebb 

árnyalatát és sugárzását

Kiszerelés: 400 ml/221ml/22 ml

SUGARBrown

Black Chocolate Addiction
• 200x-os bronzosítóval
• BlissTM Color Crave Complex a sötétebb barnaságért
• nagy mennyiségű kendermagolaj-kondicionáló 

a lágy bőrért
• DHA mentes

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

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

Kiszerelés: 400 ml/22 ml
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Beach Black Rum
• 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

Kiszerelés: 400 ml/221 ml/22 ml

Midnight Maui
• 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

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Aloha Beaches  
• exkluzív 300x Blue Hawaii barnító segíti a bőr 

lenyűgöző barnulását
• bőrfiatalító összetevői csökkentik a finom 

vonalak és ráncok megjelenését
• nem végeztek állat kísérleteket a tesztelésekor

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Baja Beach
• 200x-os bronzosító
• Plateau Busting és a tigrisfű Tattoo Complex lehetővé 

teszi, hogy a tetoválásod fényesen ragyogjon
• kendermag-olaj szolgáltatja a barna alapot
• DHA-mentes

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

LUAU Black
• 200x-os bronzosító
• faszén komponens a bőr tisztaságáért
• kellemesen frissítő illat
• nagy mennyiségű hidratáló anyag a 

selymes bőrért

Kiszerelés: 400 ml/221 ml/ 22 ml

ASZ UTan ASZ UTan

Mai Tai Mimosa
• 200x-os bronzosítóval
• tigrisfű kivonat segíti tetoválásaid színének megőrzését
• kendermagolaj a legfinomabb bőrért
• Max Silicones a puha bőrért
• DHA-mentes

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Tanijuana Black
• 200x-os bronzosító
• természetes kendermag olaj a hosszantartó 

barnaságért
• tetoválást kiemelő összetevő
• parabén mentes

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Island Black
• 200x-os bronzosító
• nagy mennyiségű hidratáló anyag a selymes 

bőrért
• faszén komponens a bőr tisztaságáért
• DHA és parabén mentes

Kiszerelés: 400 ml/22 ml
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Pure Chocolate
• 200x-os bronzosító
• dupla fekete csokoládé a páratlanul hatékony 

barnító hatásért
• kókuszvaj a puha hidratált bőrért
• DHA- és parabén mentes

Kiszerelés: 200 ml/20 ml

Dark Honey 
• 200x-os bronzosítóval
• magas hidratáló tartalom a selymes bőrért
• egyaránt kiváló arcra és testre is
•  DHA- és parabén mentes 

Kiszerelés: 200 ml/20 ml

Dark Coconut
• 200x-os bronzosító
• tripla kókusz koktél, argán olaj és dupla ét-

csokoládé kivonat a mélyreható barnító hatásért
• elvarázsol a kellemes kókuszos illat
• DHA- és parabén mentes

Kiszerelés: 200 ml/20 ml

TANBrown

Maui Beach
• 200x-os bronzosító
• a természetes barnítók együttes hatása biztosítja a 

mélybarna szín elérését
• marula olaj a puha, kondicionált és ragyogó bőrért
• DHA- és parabén mentes

Kiszerelés: 200 ml/20 ml

TANBrown

Shimmer & Shine
• 200x-os bronzosító
• dupla étcsokoládé kivonattal és apró pici pezsgő 

csillámokkal a mélybarna bőrszínért és a csillogó 
hatásért

• nagy mennyiségű hidratáló anyag a selymes bőrért

Kiszerelés: 200 ml/20 ml
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Tökéletes választás, ha az egyik legjobb minőséget, kiváló barnító 
eredményt és a soha nem látott ár-érték arányt keresed. Azonnali 
és késleltetett bronzosítók mellett extrém hidratáló formulát is 
tartalmaznak a Tahnee kozmetikumok, mivel a hidratált és ápolt bőr 

sokkal szebben és egyenletesebben barnul.

®

®
®
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Black Curves
• 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

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Aloha Aloe

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

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

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

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Intenz Black
• 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

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Tahnee
Avocado Glow 

• 30x bronzosító
• avocado olaj a jól táplált, ragyogó bőrért
• a kókusz olaj és az aloe vera felkészítik a bőrt a 

barnulásra
• késleltetett bronzosítók a hosszantartó 

barnaságért

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Boulevard Bronze
• 20 x-os azonnali bronzosító
• Hibiszkusz tartalmú antioxidáns 

a ragyogó bőrért
• Extrém hidratáló kivonatok
• Tirozin a látványos barnulásért
• Friss illat

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Tahnee

Black
• tirozin a tökéletes barna színért
• trópusi színfokozó
• extrém hidratáló összetevők a hatékonyabb 

barnulásért
• tartós friss illat

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Love Bronze 
• 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

Kiszerelés: 200 ml/15 ml
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Bronze

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

Kiszerelés: 100 ml

Extandit 
• aloe vera és akai bogyó kivonat a hosszantartó 

barnaságért
• extrém hidratáló, hibiszkusz tartalmú antioxidáns , 

CoQ10 bőrfeszesítő, E vitamin, Aloe Vera, akai bogyó 
kivonat, hogy a bőröd puha és selymes maradjon

• praktikus kiszerelés

Kiszerelés: 100 ml

Black Bronze

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

Kiszerelés: 100 ml

Tahnee

®
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Az Emerald Bay kozmetikum a híres amerikai 
California Tan gyártó krémcsaládjába 
tartozik. Minősége szavatolt a több mint 
30 éves tapasztalatnak és hozzáértésnek 
köszönhetően. Változatos illatuk és gazdag 
összetevőik kedveltek a szoláriumozó 

vendégek körében.
A minőségi bronzosítók, mélybarnító 
összetevők, vagy a természetes hipoallergén 
formula a bőrt hidratálttá és tökéletesen 

barnává varázsolja.

Definitely Black
• agavé nektár, shea vaj, napraforgó- és oliva olaj a 

kondicionált puha bőrért
• aloe levél nektár a bőr barnulásra való előkészítéséhez
• DHA kivonat a bőrszín fokozásáért
• kellemes parfümös illat

Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Black Emerald
• hypoallergén krém bronzosítóval 
• Agavé nektár és napraforgó olaj a tökéletesen 

hidratált és puha bőrért
• DHA és karamell a bőrszín fokozásáért
• gyümölcsös, friss illat

Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Definitely Dark 
• agavé nektár, sáfrány olaj és E-vitamin a 

kondicionált puha bőrért
• aloe vera a bőr barnulásra való előkészítéséhez
• DHA kivonat a bőrszín fokozásáért
• trópusi ananász illat az egzotikus élményért

Kiszerelés: 250 ml/15 ml

BAYEmerald

Mojo Dark Bronzing Sauce
• dupla bronzosító
• vérbőséget okoz (csípős!)
• agavé nektár, kurkuma, lime pép, szantálfa kivonat és 

aloe levél nektár a hidratált és barna bőrért
• kellemes eper illat

Kiszerelés: 250 ml/15 ml
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Travel Lover
• 100x-os bronzosítóval
• intenzív bőr hidratálás selyemfehérjékkel a puha bőrért
• a shea vaj és rozmaring kivonatnak köszönhető 

collagen szintézis
• egzotikus gyümölcs illat egész napon át

Kiszerelés: 150 ml/15 ml

Joy Maker
• 200x-os bronzosítóval, DHA-val 
• passion gyümölcs olaj biztosítja a bőrtáplálást
• zöld kávébab a bőrfeszesítő hatásért
• krémes puhaság és mélytáplálás
• elragadó édes mangó illat

Kiszerelés: 150 ml/15 ml

Fit Achiever 
• 150x-es bronzosítóval, caramellel, henna és répa olajjal
• a bőrfeszesítés a narancs kivonatnak, kukorica- és 

a pézsma rózsaolajnak köszönhető
• bogáncs tej és vadgesztenye kivonatok a karcsúsításért
• nem hagy nyomot a ruhán
• frissítő görögdinnye illat

Kiszerelés: 150 ml/15 ml

Inky

Karakterisztikus szolárium kozmetikum. Színes, vidám csomagolás, gyümölcsös 
illat és kedvező ár jellemzi! Egy termékcsalád azoknak, akik azonnali barnaságra 
vágynak és azoknak is, akik készen állnak fokozatosan felépíteni az aranybarna 

színüket lépésről lépésre. It must be inky.
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A Tannymax több mint 30 éves tapasztalattal bíró kozmetikum gyártó cég 
Európában. Az összes kozmetikumban a leghatékonyabb természetes tápláló 
összetevőket használják fel, valamint gazdag vitamin összetevőket a tökéletes 

bronzosító hatásért.
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Super Black Very Dark Bronzing Lotion
• bronzosító a barnulás fokozásáért
• dió kivonat, shea vaj, A-,C-és E-vitamin a 

hidratálásért
• koffein a színfokozásért
• melanin a sötétbarna színért

Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Super Black Tanning Lotion 
• mélybarnító krém 
• dió kivonat, koffein, shea vaj, A-,C-és E-vitamin a 

hidratálásért és a színfokozásért
• arcra és testre egyaránt javasolt
• frissítő illat

Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Fruity Funatic
• bronzosító krém
• ápoló aloe vera-t, és bőrbarát melanint tartalmaz 

az abszolút lélegzetelállító mélybarnulásért
• őszibarackmag olaj és természetes cukornád 

kivonat a bronzbarna bőrért

Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Exotic Funatic
• bronzosító krém
• ápoló aloe vera-t, és bőrbarát melanint tartalmaz 

az abszolút lélegzetelállító mélybarnulásért
• őszibarackmag olaj és természetes cukornád 

kivonat a bronzbarna bőrért

Kiszerelés: 125 ml/ 15 ml

Tannymaxx Tannymaxx

Sexy Dating Legs
• gazdagon tartalmaz melanint és természetes 

shea vajat a tökéletes barnaság eléréséért
• tiszta koffein és karnitin amely hidratálja és feszesíti a 

lábak vonalait
• narancsbőr elleni szérumot tartalmaz

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Sexy Dating Legs Hot Energy
• tingle tartalom (csípős)
• gazdagon tartalmaz melanint és természetes 

shea vajat a tökéletes barnaság eléréséért
• tiszta koffein és karnitin amely hidratálja és 

feszesíti a lábak vonalait
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Fruity Intansity
• mélybarnító krém
• ápoló aloe vera, bőrbarát melanin a 

mélybarnulásért
• bőrvédő vitaminok, hidratáló papaja kivonat a 

hidratáltságért

Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Exotic Intansity
• mélybarnító krém
• ápoló aloe vera, bőrbarát melanin az abszolút 

lélegzetelállító mélybarnulásért
• bőrvédő vitaminok, hidratáló papaja kivonat a 

hidratáltságért

Kiszerelés: 125ml/15 ml
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Kiváló minőség! Sok éves tapasztalattal és a vendégek igényeinek 
szem előtt tartásával készülnek a kozmetikumok. Termékről-termékre 
több és több minőségi összetevővel bővülnek a krémek, többek 
között a hyaluron hozzáadásával. Így bőrünk a hatékony barnító 
hatás mellett megkapja a regenerációhoz szükséges hatóanyagokat 

és a védelmet is.
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Madame Black
• 250x-es fekete bronzosító az elképzelhető 

legmélyebb barna szín megszerzéséért
• önbarnítót tartalmaz
• a kollagén és MSM biztosítják a bőr rugalmasságát
• kellemes, üde illat

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Girls Black Code 
• 200 x-os bronzosító
• természetes barnító összetevők a természetes 

megjelenésű barnaságért
• HYALURON hidratálja és táplálja a bőrt, és 

lágyítja a ráncok megjelenését

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

DESIGNAny Tan

Every Body Tanning Lotion 400X
• 400x-os fekete bronzosító és önbarnító az elkép-

zelhető legmélyebb barna szín megszerzéséért 
• repce és kókusz olaj a hidratáltságért
• karamell kivonat a barna bőrszínért
• friss fiatalos illat

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Every Body Legs Tanning 400X
• 400x-os fekete bronzosító és önbarnító az elkép-

zelhető legmélyebb barna szín megszerzéséért
• tyrosin a szín fokozásáért
• repce olaj a hidratáltságért
• karamell kivonat a barna bőrszínért

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

DESIGNAny Tan

Hyaluron Super Gel
• 250x-es bronzosító
• magas koncentrátumú hyaluron tanning gél
• azonnali és tartós arc-és test regeneráló hatása 

már az első használatnál látható
• frissítő dinnye illat

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Summer Flirt
• 55 x-os bronzosító
• gyorshatású barnító és bőrápoló krém
• a canabis kivonat tartóssá teszi a barnaságot 

(HTC mentes)
• a 24 karátos arany kolloid erejével

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Super Dark Man
• 200 x-os bronzosító
• normál és a száraz bőrű férfiak számára ajánlott
• Syn-ake ráncfeltöltéssel
• kellemesen citrusos férfi parfüm illatú 

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Sexy Black
• 66 x-os bronzosító
• kiváló mélybarnító krém, speciális hyaluron és az 

afrika aranya fiatalító hatásával
• magas ásványi anyag tartalom intenzíven hidratál 

miközben javítja a bőr rugalmasságát

Kiszerelés: 250 ml/20 ml
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Juicy Summer
• 200x-os  bronzosító
• öregedés gátló összetevők a bőrregenerálódásért
• nagy mennyiségű vitaminok és ásványi anyagok 

az egészséges bőrért
• friss , citrusos illat

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Special Dark Lava 
• 100x-os  bronzosító
• természetes botox hatás a SYN-ACE által
• nagy mennyiségű vitaminok és ásványi anyagok az 

egészséges bőrért
• friss , pisztácia illat

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

DESIGNAny Tan

Chocolate Mousse
• 100x-os  bronzosító
• a sun tan accelerator gyorsítja a barnaságot
• a dió és karamell fokozzák a barnaságot
• DHA a mélyebb tónusokért
• az ínycsiklandó csoki illata rabul ejtő

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Every Body After Sun
• luxus arc- és testápoló
• alma-őssejt összetevő az egészséges és 

energetizált bőrért
• kellemes citrusos illat
• könnyen beszívódik a bőrbe

Kiszerelés: 500 ml

DESIGNAny Tan

Purple Sunset
• test és arcápoló krém
• a hyaluron és az arany kolloid fiatalító hatásával
• csodálatos, egészséges és energizált bőrt eredményez
• mindennapos használatra testre és arcra egyaránt
• önbarnítót és fényvédőszert nem tartalmaz

Kiszerelés: 500 ml

After Sun
• napozás vagy szoláriumozás utáni hidratáló, 

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

Kiszerelés: 1000 ml/500 ml

Hyaluron GOLD-face
• magas koncentrátumú hyaluron tanning gél
• az azonnali és tartós arc-és test regeneráló 

hatása már az első használatnál látható
• barnító összetevők kombinációja tartós és 

mély barnaságot eredményez

Kiszerelés: 50 ml/5 ml

Caramel
• 100 x-os bronzosító
• 100 %-os karamell barna bőrszínt biztosít
• a természetes karamell instant, és a shea vaj 

együttes hatása luxory napozási élményben 
részesít

Kiszerelés: 250 ml/ 20 ml
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Hyaluron TanX-PRESS Spray
• elősegíti a barnulást és csökkenti a ráncokat
• 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

Kiszerelés: 10 ml

Collagen & Color Concentrate
• speciálisan fejlesztve a barnulásért felelős UV fény és a bőr-

ápolásért felelős piros fényhatás bőrre ható hatása erősítésére
• az innovatív összetevők természetesen stimulálják a 

kollagén és a melanin termelést, feszes és kellemes 
barna bőrszínt biztosítanak

Kiszerelés: 150 ml/15 ml

Collagen & Color Intensifier
• 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

Kiszerelés: 250 ml/12 ml
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A 100%-ban magyar tulajdonú céget 1992-ben alapították azzal a céllal, hogy 
a legkorszerűbb összetételű, természetes és innovatív kozmetikumokat 
fejlesszenek és gyártsanak egészségtudatos felhasználók részére. Az 
egészségmegőrző termékek fejlesztésénél nagy hangsúlyt fektetnek a 
természetes növényi hatóanyagok alkalmazására, valamint a tartósítószerek, 
mesterséges illatanyagok és színezékek használatának elkerülésére. A termékek 

klinikai, dermatológiai és hipoallergén vizsgálatokkal rendelkeznek.

Bronz
• nagy mennyiségű önbarnítóval, mely a felvitelt követő 

3-5 óra múlva jelentkező barnaságot garantálja
•  pigmentaktivátor összetevő a barnább színért
•  arcra, testre egyaránt használható
•  gyorsan felszívódik

Kiszerelés: 150 ml/12 ml

Anti-Age 
• mélybarnító krém, bőröregedés-gátlóval
• tartósítószer és színezék mentes
• multi-active E-vitamin szabadgyökfogó hatása 

megelőzi a sejtek károsodását
• bőröregedés gátló szőlőmag-kivonat és ATP segíti a 

hámszövet regenerálódását

Kiszerelés: 150 ml/12 ml

Slim
• mélybarnító krém zsírégetővel
• tartósítószer és színezék mentes
• gyorsan felszívódik
• arcra és testre egyaránt használható, minden 

bőrtípushoz ajánlott

Kiszerelés: 150 ml/12 ml

Plus
• mélybarnító érzékeny bőrre
• tartósítószer és színezék mentes
• HYPOALLERGÉN
• érzékeny bőrűek részére használata különösen ajánlott
• arcra, testre egyaránt használható

Kiszerelés: 150 ml/12 ml

SOLARSun
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Termékek összetételét a természet „ihlette”: főként a természetben 
megtalálható hatóanyagokat és illóolajokat tartalmaznak. Testápolóik és 
a hűsítő gél értékes gyógynövénytartalma, természetes illóolajai, ásványi 
anyagokban és vitaminokban való gazdagsága, s nem utolsósorban a 
mögöttük rejlő akár évtizedes kutatás szavatolja, hogy a Sara Beauty Spa 

kozmetikumok valóban a természet kényeztetését nyújtják a bőrünknek.

Aloe Vera Nyugtató Krém
• gyorsan felszívódó, nyugtató, hidratáló, hámképződést 

elősegítő bőrtápláló gél
• magas aloe vera tartalmának köszönhetően táplálja, puhítja a bőrt, 

elősegítheti a bőr gyorsabb regenerálódását bőrbántalmak esetén
• vízhiányos, irritált bőr (napégés, rovarcsípés, pattanások) 

ápolására, nyugtatására
Kiszerelés: 250 ml

Bambusz & Zöld Tea Krém 
• gyorsan felszívódó hidratáló krém növényi 

olajokkal a természetesen ragyogó bőrért
• a bambusz kivonat szilíciumban gazdag, így 

kiváló hidratáló és antioxidáns hatású
• hűsítő hatásának köszönhetően ideális napozás 

után, vagy napfénytől leégett bőrre

Kiszerelés: 250 ml

Collagen krém - Vanília & Jázmin
• kollagén tartalmú hidratáló krém kéz-, láb- és 

testápoláshoz
• kollagén és egyéb bőrrokon anyagok a rugal-

masságából veszített bőr regenerálódásáért
• jázmin olaj, szójaprotein és selyemprotein

Kiszerelés: 250 ml

Collagen Krém - Trópusi Gyümölcs
• kollagén tartalmú hidratáló krém kéz-, láb- és testápoláshoz
• kollagén és egyéb bőrrokon anyagok a rugal-

masságából veszített bőr regenerálódásáért
• kókuszolaj és urea összetevői táplálják és 

nyugtatják a bőrt
• gyorsan felszívódik, nem teszi zsíros érzetűvé a bőrt

Kiszerelés: 250 ml

SPASara Beauty
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Név Kiszerelés
Br

ow
n 

Su
ga

r

Double Dark Banana Cream 400x 400/221/22 ml
Double Dark Mochaccino 400x 400/221/22 ml

Double Dark Black Chocolate 400x 400/22 ml
Double Dark Coconut Cream 400x 400/22 ml
Double Dark Strawberries 400x 400/221/22 ml

Double Dark Martini 400x 400/221/22 ml
Hawaiian Haze 300x 400/22 ml

Black Chocolate Addiction 200x 400/22 ml
Black Chocolate 200x 400/22 ml

Black Chocolate Coconut 200x 400/22 ml
Pink Kona Colada 200x 400/22 ml

Black Hawaiian Honey 200x 400/22 ml
Black Honey 200x 400/22 ml

Black Cocoa Colada 200x 400/22 ml
Black Agave Especial 200x 400/221/22 ml
White Chocolate testápoló 530 ml

Ta
n 

A
sz

 U

Beach Black Rum 400x 400/221/22 ml
Midnight Maui 400x 400/22 ml
Aloha Beaches 300x 400/22 ml

Baja Beach 200x 400/22 ml
Luau Black 200x 400/221/22 ml

Island Black 200x 400/22 ml
Tanijuana Black 200x 400/22 ml
Mai Tai Mimosa 200x 400/22 ml

Br
ow

n 
Ta

n

Pure Chocolate 200x 200/20 ml
Dark Honey 200x 200/20 ml

Dark Coconut 200x 200/20 ml
Maui Beach 200x 200/20 ml

Shimmer & Shine 200x 200/20 ml

Ta
hn

ee

Black Curves 200/15 ml
Black Amber 200/15 ml
Intenz Black 200/15 ml
Aloha Aloe! 200/15 ml

Avocado Glow 200/15 ml
Boulevard Bronz 200/15 ml

Black 200/15 ml
Love Bronz 200/15 ml
Black Bronz 100 ml

Bronz 100 ml
Extandit 100 ml

4343

Név Kiszerelés

Em
er

al
d 

Ba
y Definitely Black 250/15 ml

Definitely Dark 250/15 ml
Black Emerald 250/15 ml

Mojo 250/15 ml

In
ky

Joy Maker 150/15 ml
Fit Achiever 150/15 ml

Travel Lover 150/15 ml

Ta
nn

ym
ax

x

Super Black - Very Dark Bronzing Lotion 125/15 ml
Super Black - Tanning Lotion 125/15 ml

Fruity Funatic 125/15 ml
Exotic Funatic 125/15 ml
Fruity Intansity 125/15 ml
Exotic Intansity 125/15 ml

Sexy Dating Legs Hot Energy 200/15 ml
Sexy Dating Legs 200/15 ml

An
yT

an

Every Body Tanning 400 X 250/20 ml
Every Body Legs 400 X 250/20 ml

Madame 250 X 250/20 ml
Girls Black Code 200 X 250/20 ml

Sexy Black 66 X 250/20 ml
Super Dark Man 200 X 250/20 ml

Summer Flirt 55 X 250/20 ml
Hyaluron Super Gel 250 X 250/20 ml

Chocolate Mousse 100 X 250/20 ml
Juicy Summer 200 X 250/20 ml

Special Dark Lava 100 X 250/20 ml
Caramel 100 X 250/20 ml

Hyaluron Gold Face 250/20 ml
After Sun 1000/500 ml

Purple Sunset 500ml
Every Body After Sun 500ml

A
S Hyaluron Tan X Press 10 ml

C2

Collagen & Color Concentrate 150/15 ml
Collagen & Color Intensifier 250/12 ml

Su
n 

So
la

r Bronz 150/12 ml
Anti Age 150/12 ml

Slim 150/12 ml
Plus 150/12 ml

Sa
ra

 B
ea

ut
y S

pa Aloe Vera Gél 250 ml
Bambusz & Zöld Tea 250 ml

Vanília & Jázmin 250 ml
Trópusi Gyümölcs 250 ml
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Elérhetőségeink:
Cím: 1181 Budapest, Üllői út 505.

Telefon: +36 1 291 0009
Mobil: +3630 931 5362

e-mail: hollandimpex@hollandimpex.hu
Web: www.hollandimpex.hu
Web: www.szoliakademia.hu

Facebook: SzoliAkadémia-Szolizz Okosan


