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Miért ajánlott krémet használni a szoláriumozáshoz?

A válasz egyszerű és meggyőző: krémek használatával

  - gyorsabb a barnulás

  - intenzívebb lesz az eredmény

  - tartósabb lesz a barna szín

Speciális szolárium krémekkel a szoláriumozás hatékonyságát akár  
30-40%-kal javíthatjuk (a bőr típusától és állapotától függően). A legjobb 
eredmény elérése érdekében legalább 15 ml krém felvitele ajánlott!

A szolárium krémek válogatott összetevői optimalizálják a bőr 
minőségét: már a barnulást megelőzően hidratáló, bőrpuhító  
anyagokkal táplálják a bőrt, mivel csak a jól hidratált bőr tudja elnyelni az 
UV-fényt, vagyis jól barnulni csak a puha, ápolt bőr képes.

Védenek a kiszáradás és a bőr öregedése ellen:  
vitaminokkal, anti-oxidánsokkal, különleges növényi összetevőkkel 
segítik fenntartani a bőr rugalmasságát és egészségét. Speciális 
hatóanyagokat szintén találhatunk a szolárium krémekben, mint pl. 
feszesítő, tonizáló, energetizáló anyagokat.

A különleges igények kielégítésére megjelentek a különböző mértékben 
bronzosítóval dúsított termékek is, ezek segítségével még inkább 
elmélyíthető a kávébarna, gyönyörű szín. 

Ne feledkezzünk meg a szoláriumozás utáni nedvességpótlásról, azaz 
használjunk hidratáló testápolót!



Milyen termékcsaládokat ajánlunk?

Brown Sugar

Tan Asz U

Brown Tan

Emerald Bay

Any Tan

Tahnee

Tannymax

Hawaiiana Aloha

Sun Solar

Radical

Art of Sun

C2

Inky

Sara Beauty SPA



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, egy enzimekhez kapcsolódó 
molekula. Fontos szerepet tölt be a sejt szintű 
energiatermelésben.



DHA mentes

DHA-t tartalmaz

Parabén mentes

Tetoválás védő

Hipoalergén

Hyaluront

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.

A hialuronsav természetes nagy molekulájú 
szénhidrát. Az emberi testben leginkább 
vízmegkötő szerepe van.

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





Általatok fejlesztve, Nektek 
tervezve!

brown sugar®



Szoláriumozás utáni barnulás megőrző testápoló
Fokozd a barnaságod! Egy csipetnyi DHA és lágy 
kókuszolaj egyvelege fokozza és meghosszabbítja a 
barnaságot. Kendermagolaj, argánolaj és acaiolaj együttes 
ereje mélyen hidratálja és lágyan kényezteti bőrödet.
Kiszerelés: 530 ml

Black Chocolate testápoló

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
200x-os bronzosító, magas antioxidáns tartalom, 

tápláló étcsokoládé kivonat, szilikon és kókusz vaj 
a rugalmas bőrért!

Illat: érzéki borostyán és bogyós gyümölcsök
Kiszerelés: 400ml/22 ml

Black Chocholate

Szoláriumozás előtti krém, 400x-os bronzosítóval
Mindent beletettünk, amiről eddig csak álmodtál. 
Ez a krém nélkül többé élni sem akarsz, nekünk 
elhiheted! Megdupláztuk az általatok annyira 
kedvelt Black Chocolate erejét 400X-osra, így a 
képzeletet átlépve repíti át bőrödet 
a legsötétebb árnyalatúvá.
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Double Dark Black Chocolate



Szoláriumozás utáni barnulás megőrző testápoló
DHA-mentes formulája a 24 órán át tartó 
bőrkondicionálás mellett fokozza és 
meghosszabbítja a barnaságot. Alkotói csak a 
legkiválóbb alapanyagokat használták fel, ezzel is 
maximalizálva mélyen hidratáló és barnító hatását.
Kiszerelés: 530 ml

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Profik által kifejlesztett krém a leghatékonyabb 

barnaságért, 200x-os természetes bronzosítókkal.
DHA- és parabén-mentes!
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

White Chocolate testápoló

Black Chocolate Coconut Cream

Szoláriumozás előtti krém, 400x-os bronzosítóval
A figyelemfelkeltő sötétség! Buja kókusszal 
idézi meg a véget nem érő barna színt! Ezt a 
400x-os bronzosítót kis mennyiségben állítjuk 
elő természetes, erősen bronzosító hatáású 
anyagokból, amíg el nem éri a Double Dark címet.

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Double Dark Coconut Cream



Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Költségeket nem kímélve fejlesztettük ki a méz 

és kókuszvaj keverékéből ezt a krémet, ami tutira 
levesz a lábadról. A bőrödön a tökéletesség lesz úrrá, 

fénylően egészséges kisugárzást kölcsönöz neki.
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Black Hawaiian Honey

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Ez a 200x-os barnító krém különleges Body Nectar 
összetevőjének köszönhetően hosszantartó ultra 
mély bronzbarna színt ad bőrödnek.
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Black Honey



Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Csokoládé! Pezsgő! Ultra sötét barnaság és diszkrét 
csillogás!!! 200x-os exkluzív fekete csokoládé 
bronzosító dupla étcsokoládé kivonattal és apró pici 
pezsgő csillámokkal, hogy kitűnj a tömegből!
DHA- és parabén-mentes!
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Black Chocolate Glisten

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Csokifüggő vagy? A gazdag csokoládé kivonatok, 

szilikonok a csillogó szint a csúcsra emelik, így a bőr 
csodálatos ragyogást és mennyei lágyságot sugároz. 

Páratlan hidratálást, tapintást és sötét tónusú 
megjelenést biztosít.

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Black Chocolate Secret Reserve

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
200 x-os sötét bronzosítók, DHA elixír és tetoválás 

védő technológia biztosítja az intenzív barnulást. 
Argán olaj és kókuszvaj egyvelege rugalmassá és 

bársonyosan puhává varázsolja a bőrödet.

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Chroma



Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
A barnulás élménye egyszerűen fantasztikus 
köszönhetően a jeges érzetnek, mely hűvösen tart 
még a legforróbb pillanatokban is, míg a tápláló 
étcsokoládé és a test vajak keveréke maximális 
hidratálást, páratlan selymességet és ragyogást 
biztosít bőrödnek.
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Iced Black Chocolate

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Ez a krém arra született, hogy „bikini-kész” állapotú 

legyen a barnaságod, és ebben az ultra sötét 
bronzos rumkoktél lesz a segítségedre! A sötét 

színek fiatalos ragyogást sugároznak, köszönhetően 
a hatékony bőrfeszesítőnek.

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Black Cocoa Colada

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Szépülj és barnulj! Ennek a 200x-os barnító krémnek 
köszönhetően bőröd egyszerre lesz bronzbarna 
és bársonyosan puha! Argán- és mandulaolaj 
keveréke segít hatékonyan visszaállítani a bőr 
nedvességtartalmát és mennyei hidratálást biztosít 
az extra száraz bőrnek is!
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Embellish in Black





Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Ez a 200X-os természetes bronzosító barnító 
összetevőivel simogatja bőrödet. Glutén-, parabén 
- és szulfát mentes. Kényeztesd bőrödet, és hidd 
el, meghálálja a törődést. A hozzáadott kókusztej 
kényezteti a bőrt, amely ragyogni fog az egészségtől.
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Coco Boho

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
200x-os barnító krém, amely segít elérni a 
leggyönyörűbb árnyalatot. Tripla trüffel csokoládé 
és nagy mennyiségű kendermag olaj táplálja bőröd. 
Extra mennyiségű szilikon az ellenállhatatlanul puha 
tapintásért. DHA- és parabén-mentes!
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
200X-os barnító tartalom, a bronz szín egy új 
magasságra emelésével. Fekete Agave tequila levél 
kivonat és THC-mentes kendermag olaj az érzékien 
sötét barnaság elnyeréséhez, míg az aktív szén 
biztosítja a bronz szín legszebb 
árnyalatát és sugárzását.
Kiszerelés: 400 ml/221ml/22 ml

Black Chocolate Fudge Brownie

Black Agave Especial



Szoláriumozás előtti krém, 200 x-os bronzosítóval
Merülj bele egy mély barna színt elérő kalandba. 
Az ultra-gazdag csokoládé és méz keverékének 
köszönhetően ragyogóan fénylő, ragyogó és 
kondícionált lesz a bőröd. DHA-és parabén-mentes.
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Black Chocolate Princess

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
A rózsaszín az új fekete! Kevertünk számodra egy 

ultrasötét színű krémet, csakis Rád szabva! 
Ez a 200x-os bronzosító egyaránt szuper lesz az 
arcodra és testedre is. Kifogástalan megjelenés, 

mely magabiztossá tesz. Mintha most érkeznél egy 
tengerparti nyaralásból.

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Pink Kona Colada

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
A tökéletes barnulás elősegítője. A szín, a mélység és 

a ragyogás adja azt a mennyei érzést, amire vágysz. 
A barnaság iránti szenvedély vezetett minket ahhoz, 

hogy megteremtsük a tökéletesen barnító krémet.
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Black Passion Crystal



Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
A 200x Luau Black bronzosító, amely ragyogóan sötét 
színt kölcsönöz.
Aktív szén tartalma a “Sziget fénye” árnyalatába 
öltözteti bőrödet.
Kiszerelés: 400 ml/221ml/22 ml

Szoláriumozás előtti krém, érzékeny bőrre 
Ez az ultra-sötét formula telis-tele van olyan 

fantasztikus hatóanyagokkal, mint a kókusz, trópusi 
rózsaszín só, gránátalma és awapuhi. 

Érezd magad a paradicsomban 
és barnulj aggodalom nélkül.

Kiszerelés: 400 ml/221ml/22 ml

Luau Black

Aloha Pink



Szoláriumozás előtti krém, 150x-os bronzosítóval
Tedd félre a félénkségedet és ragyogj, akár az égen 
a csillagok. Amikor már azt hinnéd, hogy enyhül 
a hatása, ekkor a ragyogás ismét a színre lép és 
csillogtatja bőrödet.
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
A legszexibb bikinid mellett ez a barna szín lesz 

a legtutibb kiegészítőd ezentúl! Ettől garantáltan 
strandfekete színed lesz, mely magabiztosságot

kölcsönöz, és olyan bőrt eredményez, 
mely a szíved vágya volt!
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Rebellious Black

Bikini Black

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Figyelem: vérbőséget okoz (csípős!)

A bőröd színe és kisugárzása annyira elbűvölő 
lesz, hogy egyből a hawaii homokos tengerpart 

naplementéjében találod magad.
Érzékeny bőrűeknek nem ajánlott!

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Hula Hottie



Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
A Luau sziget növényeinek kivonatai kombinálva a 

sötét, bronzos hatást biztosító 200x-os természetes 
bronzosítókkal.  DHA- és parabén-mentes!

Kiszerelés: 400ml/22 ml

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Erre a krémre hatványozottan igaz, a „Túl sok lesz 

a jóból!” mondás. Természetes kendermag olaj 
bronzosítókkal kombinálva gazdag és kivételes 

barnító élményt nyújt azok számára, 
akik szeretik a hedonista életet.

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Luau

Tanijuana Black

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Elbűvölően sötét és csábító ragyogást eredményez 
a bőrön. DHA és 200x-os bronzosító tartalmának 
köszönhetően a színed egyre csak mélyül, a 
gyémántpor pedig biztosítja a ragyogó csillogást.
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Iced out



Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Sötét-sötétebb-legsötétebb. Hidd el, ez lesz az a 
szín, amire mindig is vágytál. Az Island Black elröpít 
téged a barnaság Éden szigetére! Miért érnéd be 
kevesebbel, ha a legjobbat is megkaphatod? 
Váltsd valóra álmaidat!
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Ez a krém a trópusokra röpíti testedet, ahol egzotikus 

barnaságot érsz el. Kókusz hullámokon lovagló 
hidratáló szilikonok simogatják testedet. 

Monoi de Tahiti, awaphui és tengeri 
ásványi anyagok az egészséges bőrért.

Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
200x-os bronzosítók, EverBlack Anti Fade 
technológia a hosszantartó és mély barnaságért. 
Monoi de Tahiti kivonat és kókuszvaj keveréke 
a kényeztető hidratálásért.
Kiszerelés: 400 ml/22 ml

Island Black

Coconut Cabana

Aloha Black



Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
200x exkluzív bronzosító, dupla étcsokoládé 
kivonattal és apró pici pezsgő csillámokkal, hogy 
kitűnj a tömegből! Csokoládé! Pezsgő! Ultra sötét 
barnaság és diszkrét csillogás!!!
Kiszerelés: 200 ml/20 ml

Shimmer & Shine

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Képzelj el egy krémet, amely olyan vonzó barna bőrt 

eredményez, hogy 
többé nem tudsz nélküle élni! Páratlan barnító hatás. 

Ne hagyd ki ezt az édes élményt!
DHA- és parabén mentes!
Kiszerelés: 200 ml/20 ml

Dark Honey

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Éld át a fekete csokoládé páratlanul hatékony barnító 

hatását! Tökéletes recept alapján készült, csak a 
legkiválóbb alapanyagokból. Csodálatos szín és 

ragyogás. DHA- és parabén mentes!
Kiszerelés: 200 ml/20 ml

Pure Chocolate



Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Természetes barnítók együttes hatása biztosítja a 
mélybarna szín elérését. A marula olaj hihetetlenül 
puha, gyönyörűen kondicionált és egészségtől 
ragyogó bőrt eredményez. DHA- és parabén mentes!

Kiszerelés: 200 ml/20 ml

Maui Beach

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
200x azonnali bronzosító hatás! Prémium minőségű 

tápláló összetevők! Tripla kókusz koktél, argán olaj és 
dupla étcsokoládé kivonat a mélyreható antioxidáns 

hatásért.
DHA- és parabén mentes!
Kiszerelés: 200 ml/20 ml

Dark Coconut





For tan lovers only



Szoláriumozás előtti krém, 25x-ös barnítási erősség
A bájos barnuláshoz! A Tyrosine alap segíti a gyors 
barnulást. Az antioxidánsokat tartalmazó vörösáfonya 
kivonat segíti a bőr kollagén regenerálódását és 
rugalmasságát, a szilikon pedig könnyebb kenhetőséget 
biztosít.
Kiszerelés: 150 ml/15 ml

Szoláriumozás előtti krém, 50x-es barnítási erősség
Nyári barnaság! Igazi üde barnaság a bronzosítók és a 
természetes összetevők segítségével, melyek gyorsítják 
a barnítást. Exotikus gyümölcskivonatok hatására nagy 
adag vitamin jut a bőrbe, így rugalmasabbá téve azt.

Kiszerelés: 150 ml/15 ml

Szoláriumozás előtti krém, 35x-ös barnítási erősség
Tiszta, természetes barnulás! Természetes 

bronzosítók, mint répa olaj, nádcukor és 
bétakarotin segítik a barnulásodat. Az Aloe Vera 

és ezüst juhar tartalma felel a bőrnyugtató és 
bőrregeneráló hatásért, a szilikon pedig könnyebb 

kenhetőséget biztosít.

Kiszerelés: 150 ml/15 ml

Cutie

Summer Time

TanGO



Szoláriumozás előtti krém, 60x-os barnítási erősség
Érzéki fehér bronzosító a napozás szerelmeseinek! 
A kivételes fehér színű bronzosító erejét kombinálták 
a tyrosine barnulást segítő hatásával. A kókuszolaj 
felelős a bőr optimális hidratáltságáért. Az aloe 
vera kivonat pedig nyugtatja, regenerálja és védi a 
barnulás során a bőrödet!

Kiszerelés: 150 ml/15 ml

Szoláriumozás előtti krém, 75x-es barnítási erősség
Hírességek barnító kréme! A természetes és 

kozmetikai bronzosítók hatására mély és természetes 
barnaságot érhetünk el. A természetes olajok táplálják 

és hidratálják a bőrt.A növényi kivonatok antioxidáns 
tartalma erősíti a bőr rugalmasságát és finomítja a 

ráncokat.
Kiszerelés: 150 ml/15 ml

6th sense

First Impression







Szoláriumozás előtti hypoallergén krém bronzosítóval 
- Bronzosítás érzékeny bőrre
Illat: egzotikus grapefruit
Hatóanyagok: Agavé nektár, napraforgó olaj, DHA, 
karamell

Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Szoláriumozás előtti krém tripla bronzosítóval - 
Bőrmegújító

Illat: Yum berry
Összetevők: Agavé nektár, shea vaj, napraforgó és 

oliva olaj, banán kivonat és tirozin

Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Black Emerald

Sun Luvin’

Szoláriumozás előtti krém dupla bronzosítóval - 
Bőrjavító
Figyelem: vérbőséget okoz (csípős!)
Összetevők: Agavé nektár, kurkuma, lime pép, 
szantálfa kivonat és aloe levél nektár

Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Mojo Dark Bronzing Sauce



Szoláriumozás előtti krém, dupla bronzosítóval - 
Energetizáló

Illat: Karambola
Összetevők: Agavé nektár, shea vaj, koffein, 

kakaóvaj és aloe levél nektár

Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Szoláriumozás előtti krém, bronzosítóval - 
Bőrregeneráló
Illat: Ananász
Összetevők: Agavé nektár, sáfrány olaj, E-vitamin, 
DHA kivonat és aloe vera

Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Definitely Black

Choco-Latta-Love

Szoláriumozás előtti krém, 
mélybarnítóval - Bőrsimító

Illat: Ananász
Összetevők: Agavé nektár, shea vaj, 
napraforgó olaj, oliva olaj, aloe levél 

nektár és DHA barnító kivonat
Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Definitely Dark







Ultra sötét bronzosító krém, hogy tökéletes izzó bronzszínt 
kapj. 200 x-os bronzosítóval. A természetes barnító 

összetevők segítenek előkészíteni a bőrt egy gazdag, 
természetes megjelenésű barnaságra, miközben a 

HYALURON hidratálja és táplálja a bőrt, és lágyítja a ráncok 
megjelenését egy fiatalosabb bőrkép érdekében. Az 

élvezeteket fokozza a krém lenyűgöző candy-floss illata. 
Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Girls Black Code

Magas koncentrátumú hyaluron tanning gél. 
Azonnali és tartós arc-és test regeneráló hatása 
már az első használatnál látható.
Barnító összetevőkkel kombinálva tartós és mély 
barnaságot eredményez.

Kiszerelés: 50ml/5ml

Hyaluron GOLD-face

Szoláriumozás előtti krém, Önbarnítót tartalmaz.
Ez a 250x-es fekete bronzosító tökéletes recept 
alpján készült, csak a legkiválóbb alapanyagokból, 
mely az elképzelhető legmélyebb barna szín 
megszerzését eredményezi. A krém sötét és gazdag 
illata pompás és gyönyörű!
Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Madame Black



100 %-os karamell barna bőrszínt biztosító 
szoláriumozás előtti desszert “krém”. 100 x-os 
bronzosítóval.
A csodásan finom összetevők, a természetes 
karamell instant, és a shea vaj együttes hatása 
luxory napozási élményben részesít.

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Caramel



Szoláriumozás előtti krém 66 x-os bronzosítóval
Kiváló mélybarnító krém, speciális hyaluron és az 
afrika aranya fiatalító hatásával. A krém igen magas 
ásványi anyag tartalommal bír, intenzíven hidratál 
miközben javítja a bőr rugalmasságát szoláriumozás 
közben és után. - Élvezd és légy szexi!
Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Sexy Black

Szolárium krém a normál és a száraz bőrű férfiak 
számára 200 x-os bronzosítóval
Syn-ake ráncfeltöltéssel bármikor, bárhol szuper 
barna bőrszínt hozhatsz létre!
Milyen hatása van a formulának:
A testreszabott formulák megfelelnek a normál és 
száraz bőr napi szükségleteinek. A tökéletes férfinak, 
akinek sima, ápolt, revitalizált szuper 200x mély 
barna bőrre van szüksége.
Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Super Dark  Man



250x-es bronzosítóval.
Magas koncentrátumú hyaluron tanning gél. Azonnali 

és tartós arc-és test regeneráló hatása már az első 
használatnál látható. Barnító összetevőkkel kombinálva 

tartós és mély barnaságot eredményez. 

Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Hyaluron Super Gel

Szoláriumozás előtti krém 55 x-os bronzosítóval
Gyorshatású barnító és bőrápoló krém a canabis 

és a 24 karátos arany kolloid erejével. A kendermag 
kivonat és a bronzosító együttes hatásának 

köszönhetően, a lehető legmélyebb 
és legsötétebb szín érhető el.

Haladó szoláriumozóknak ajánljuk!
Kiszerelés: 250 ml/20 ml

Summer Flirt







Szoláriumozás előtti természetes bronzosító krém!
Soha ne hagyd otthon a szolikrémedet!
Ez a kényelmes kiszerelés mindig kéznél van, amellyel 
tökéletes ápolást biztosíthatsz bőrödnek. 
Szeresd a bőröd, használj BRONZE-ot!
Hatóanyagok: tápláló természetes olajok, vitaminok és 
bronzosító hatóanyagok
Kiszerelés: 100 ml

Trópusi színárnyalat fokozók és extrém hidratáló
A fekete a legsötétebb szín. Teljes mértékben elnyeli a 
színeket és a szoláriumozáshoz is ez kell!
Fokozd barnulásodat Tahnee Black-el és lépj a barnulás 
egy újabb szintjére! Vidd fel bőrödre és várd a csodát! 
A legkorszerűbb technológiákat tartalmazza az 
aranybarna és egészséges megjelenésű bőr érdekében.
Hatóanyagok: trópusi színárnyalat fokozók, extrém 
hidratáló, tirozin fokozó, tartós friss illat
Kiszerelés: 200 ml/ 15 ml

Bronze

Black

Szoláriumozás előtti krém 15x bronzosítóval
Garantált barnítási eredmény, ráadásul mindig magadnál 
tarthatod a praktikus kiszerelés miatt! A BLACK BRONZE 

azonnali bronzosítókkal van dúsítva az azonnali barna 
színért. Hatóanyagok: tápláló természetes olajok, 

vitaminok,  azonnali bronzosító hatóanyagok
Kiszerelés: 100 ml

Black Bronze



Önbarnító krém bronzosítókkal
Szoláriumozás előtti krém 44-szeres azonnali és 
késleltetett bronzosítóval. A népszerű Intenz™ szoláriumkrém 
továbbfejlesztett változata. Miért ne dicsekedhetnél a város 
legszexibb barnaságával? Az aranytónusú azonnali és 
késleltetett bronzosítók segítségével percek alatt látványos 
barnaságot szerezhetsz, miközben bőrödet prémium 
minőségű tápláló anyagok kényeztetik.
Hatóanyagok: 44-szeres azonnali és késleltetett bronzosító, 
trópusi színárnyalat fokozók, extrém hidratáló, tirozin fokozó, 
tartós friss illat
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Intenz Black

Nagy mennyiségű mélybarnítóval
Fokozd bőröd barnaságát! Egyszerű és gyors barnulás, kiváló 
eredmény. Semmi zűr, csak Intenz... Ha könnyedén szeretnél 

barnulni, ugyanakkor fokozni szeretnéd a barnulás eredményét, 
hagyd magad elragadni az „Intenz” színfokozó által.  

A legmodernebb barnító technológiával az intenzív eredményért.
Hatóanyagok: Trópusi árnyalatok kavalkádja,  extrém hidratáló, 

tirozin fokozó, tartós friss illat
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Nagy mennyiségű bronzosító, anti-cellulit hatóanyagokkal
Szoláriumozás előtti krém 88-szoros azonnali és 

késleltetett bronzosítóval. Ez a szolárium krém megtestesíti 
a szuperszexi jelentését: sötét, egészséges és makulátlanul 

feszes bőr. Az aranytónusú azonnali és késleltetett 
bronzosítók garantálják a természetes mélybarna színt, 

miközben speciális anti-cellulit hatóanyagok feszesítik a 
bőrt fantasztikus simaságot biztosítva.

Hatóanyagok: 88-szoros azonnali és késleltetett bronzosító, 
anti-cellulit hatóanyag, extrém hidratáló, tirozin fokozó, 

tartós friss illat
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Intenz

Black Curves



Hidratáló aloe vera és akai bogyó kivonattal.
A bulinak még nincs vége! A barnaságnak még sokáig meg 
kell maradnia. Csak az Extandit: bőröd ápolója a „buli után”. 
Ha azt akarod, hogy barnaságod tovább tartson és bőröd puha 
és selymes maradjon, válts a következő szintre. Hidratáld és 
növeld barnaságod, ápold bőröd naponta Extandit-tal.
Hatóanyagok: extrém hidratáló, hibiszkusz tartalmú 
antioxidáns , CoQ10 bőrfeszesítő, E vitamin, 
Aloe Vera, akai bogyó kivonat
Kiszerelés: 100 ml

Extandit

Szoláriumozás előtti krém 20x azonnali és késleltetett 
bronzosítóval.
A legjobb dolgok az életben gyakran különlegesek, mint 
például a pezsgő, a gyémántok vagy az a titok, hogyan érheted 
el a legtökéletesebb barnaságot. Szerencsédre mi tudjuk, mi 
kell a szuper barnasághoz! Élvezd és kényeztesd magad ezzel 
az egyedülálló szolárium krémmel!
Hatóanyagok: 20-szoros azonnali és késleltetett bronzosító, 
trópusi színárnyalat fokozók, extrém hidratáló, tartós friss illat
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Szoláriumozás előtti krém 33x bronzosítóval
Tudtad, hogy a híres hawaii köszöntést, Aloha! - nem 

csak üdvözlésre használják, hanem a szeretet és a hála 
kifejezésére is? Alohával köszöntünk minden szolárium 

rajongót ezzel a csodás Aloe Vera alapú szolárium  
krémmel!  Hatóanyagok: 33x intenzív bronzosító, CoQ10, 

Aloe Vera, E vitamin, Kókusz- és Dióolaj
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Black Diamond

Aloha Aloe



Nagy mennyiségű bronzosítóval és hidratálóval 
Legyél borostyán színű.... Pontosan! Ne kívánj többet, 
extrém mély barnító és tökéletes bőrápoló egyben. 
A Black Amber készítmény erős, bőrápoló hatásáról 
ismert. A Goldtone barnítók ugyanakkor biztosítják azt a 
bizonyos mélybarna tónust.
Hatóanyagok: egyenletes barnulást biztosító ásványok, 
tartós friss illat, 50-szeres azonnali és késleltetett 
bronzosító, tirozin fokozó, extrém hidratáló, E vitamin, 
trópusi árnyalatok kavalkádja, CoQ10 bőrfeszesítő
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Black Amber

Nagy mennyiségű bronzosítóval és hidratálóval
Csillámló bőr, gyönyörű barnaság, elragadó illat.  

Amire a lányok vágynak... Nem csupán a barna bőrre, 
hanem a kívánatos testre, amelyet megmutathatnak séta 

közben. A szemek elámulnak, az állak leesnek, a fejek 
hátrafordulnak. 

Hatóanyagok: hibiszkusz tartalmú antioxidáns , 20-szoros 
azonnali bronzosító, extrém hidratáló, 

tartós friss illat, tirozin fokozó
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Boulevard Bronze

A l oh a









Szoláriumozás előtti krém, bronzosítóval
Összetevők: Dió kivonat, koffein, shea vaj, A-,C-és 
E-vitamin, valamint melanin.
Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Super Black Very Dark Bronzing Lotion

Szoláriumozás előtti mélybarnító krém
Összetevők: Dió kivonat, koffein, shea vaj, A-,C-és 

E-vitamin, valamint melanin.
Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Super Black Tanning Lotion



Mélybarnító
Ápoló aloe vera, bőrbarát melanin az abszolút 
lélegzetelállító mélybarnulásért, bőrvédő vitaminok, 
hidratáló papaja kivonat.
Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Exotic Intansity

Mélybarnító
Ápoló aloe vera és bőrbarát melanin az abszolút 
lélegzetelállító mélybarnulásért. Bőrvédő vitaminok, 
értékes őszibarackmag olaj kivonat.

Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Fruity Intansity



Kis mennyiségű bronzosítóval
Bronzosító krém, mely ápoló aloe vera-t, és bőrbarát melanint 

tartalmaz az abszolút lélegzetelállító mélybarnulásért.
Bőrvédő vitaminok sokasága található meg a krémben.

Értékes őszibarackmag olaj és természetes cukornád kivonat 
a fergeteges bronzbarna bőrért.

Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Fruity Funatic

Kis mennyiségű bronzosítóval
Bronzosító, ápoló aloe vera, bőrbarát melanin az abszolút 

lélegzetelállító mélybarnulásért.
Bőrvédő vitaminok, hidratáló papaja és természetes cukornád 

kivonat a fergeteges bronzbarna bőrért.

Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Exotic Funatic



Kis mennyiségű bronzosítót tartalmazó krém kimondottan 
lábakra. Figyelem: vérbőséget okoz (csípős!)
Ez a különleges kombináció gazdagon tartalmaz melanint 
és természetes shea vajat a tökéletes barnaság elérése 
érdekében. Kettős bronzosító a mélybarna és természetes 
színért illetve brilliant bronzer elbűvölő ragyogásért. 
Tiszta koffein és karnitin amely hidratálja és feszesíti a 
lábak vonalait. Narancsbőr elleni szérumot tartalmaz.
Enyhe tingle hatóanyaggal, fokozza a barnulási folyamatot.
Kiszerelés: 200 ml/13 ml

Sexy Dating Legs  Hot  Energy

Kis mennyiségű bronzosítóval kimondottan lábakra.
Ez a különleges kombináció gazdagon tartalmaz 
melanint és természetes shea vajat a tökéletes 
barnaság elérése érdekében. 
Kettős bronzosító a mélybarna és természetes színért 
illetve brilliant bronzer elbűvölő ragyogásért. 
Tiszta koffein és karnitin amely hidratálja és feszesíti a 
lábak vonalait. Narancsbőr elleni szérumot tartalmaz.
Nyomás a táncparkettre!
Kiszerelés: 200 ml/13 ml

Sexy Dating Legs









Mélybarnító
A Wailea Smooth Tanning Lotion egyesíti az aloe barbadensis 
kivonatát, a narancsban, citromban található vitaminokat és 
az ezüstjuhar kivonatát, hogy bőrödnek gazdag, Karib-tengeri 
ápolást biztosítson. Az értékes hatóanyagokban gazdag shea 
vaj különlegesen nagy arányban tartalmaz tirozint, amely bőröd 
lélegzetelállító hawaii barnasága érdekében fejti ki hatását. Karib-
tengeri, gyümölcsös koktél, amely kókuszt, papayát, ananászt 
és rengeteg áfonya kivonatból készült szépségvitamint, például 
A-, C- és E-vitamint tartalmaz, és ezek segítségével fantasztikus 
hawaii érzést kölcsönöz bőrödnek. Aloha!
Kiszerelés: 100 ml/15 ml

Mélybarnító
A Kailua Fruit Tanning Lotion egyesíti az aloe barbadensis 
kivonatát, a narancsban, citromban található vitaminokat 
és az ezüstjuhar kivonatát, hogy bőrödnek gazdag, Karib-
tengeri ápolást biztosítson. Az értékes, hatóanyagokban 
gazdag shea vaj különlegesen nagy arányban tartalmaz 

tirozint, amely bőröd lélegzetelállító hawaii barnasága 
érdekében fejti ki hatását. - Aloha!

Kiszerelés: 100 ml/15 ml

Wailea Smooth Tanning Lotion

Kailua Fruit Tanning Lotion

Kis mennyiségű bronzosítóval
Speciális bőrápolás a Hawaiian bőrtápláló kivonatoknak 
köszönhetően, mint például a tápláló cupuacu vaj, amely 
gazdag E-vitaminban és magas vízvisszatartó képessége van, 
a hidratáló aloe vera bőrfiatalító és bőrregeneráló hatással 
rendelkezik. Az ápoló shea vaj megerősíti a bőr saját védekező 
képességét, véd a kiszáradás ellen.
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Waikiki Golden Ultra Dark



Kis mennyiségű bronzosítóval
A Wailea Smooth Bronzing Lotion egyesíti az aloe barbadensis 

kivonatát, a narancsban, citromban található vitaminokat és 
az ezüstjuhar kivonatát, hogy bőrödnek gazdag, Karib-tengeri 
ápolást biztosítson. Az értékes hatóanyagokban gazdag shea 

vaj különlegesen nagy arányban tartalmaz tirozint, amely 
bőröd lélegzetelállító hawaii barnasága érdekében fejti ki 

hatását. Karib-tengeri, gyümölcsös koktél, amely kókuszt, 
papayát, ananászt és rengeteg áfonya kivonatból készült 

szépségvitamint, például A-, C- és E-vitamint tartalmaz, és 
ezek segítségével fantasztikus hawaii érzést kölcsönöz 

bőrödnek.  Éld át a Karib-barnaság egyedi vonzerejét egy 
egzotikus bronzosítás segítségével, amely irigylésre méltó, 

mély barnaságot eredményez. - Aloha!
Kiszerelés: 100 ml/15 ml

Wailea Smooth Bronzing Lotion

Kis mennyiségű bronzosítóval
A Kailua Fruit Bronzing Lotion egyesíti az aloe barbadensis 

kivonatát, a narancsban, citromban található vitaminokat és 
az ezüstjuhar kivonatát, hogy bőrödnek gazdag, Karib-tengeri 

ápolást biztosítson. Az értékes, hatóanyagokban gazdag shea 
vaj különlegesen nagy arányban tartalmaz tirozint, amely 
bőröd lélegzetelállító hawaii barnasága érdekében fejti ki 

hatását. Éld át a Karib-tengeri barnaság egyedi vonzáserejét 
egy egzotikus bronzosítás segítségével, amely irigylésre méltó, 

mély barnaságot eredményez. - Aloha!
Kiszerelés: 100 ml/15 ml

Kailua Fruit Bronzing Lotion







Mélybarnító, bőröregedés-gátlóval tartósítószer és 
színezék mentes. 
Kettős hatású, korszerű készítmény, amely a 
szoláriumozáskor elérhető látványos, dekoratív barnaság 
fokozása mellett hatékonyan gátolja a bőr öregedését.
A multi-active E-vitamin szabadgyökfogó hatása 
megelőzi a sejtek károsodását, a bőröregedés gátló 
szőlőmag-kivonat és ATP pedig segíti a hámszövet 
regenerálódását, megújulását.
Arcra, testre egyaránt használható. Gyorsan beszívódik.
Kiszerelés: 150 ml/12 ml

Anti-Age

Mélybarnító zsírégetővel, tartósítószer és színezék mentes

Fantasztikus újdonság! - Szoláriumozás során tested a vonzó 
barna szín gyors elnyerése mellett karcsúbb, feszesebb, 
fiatalosabb lesz a készítmény zsírégető, zsírmobilizáló 
komponenseinek köszönhetően. Gyorsan felszívódik.
Minden bőrtípus esetén arcra, testre egyaránt használható.

Kiszerelés: 150 ml/12 ml

Slim



Nagy mennyiségű önbarnítóval
A szoláriumozásban úttörőnek számító igazi újdonság a SunSolar 

Bronz készítmény. A termék két különböző mechanizmussal 
kialakuló barnaságot ötvöz. Önbarnító komponense a felvitelt 

követő 3-5 óra múlva jelentkező  barnaságot garantálja, 
míg a szokásosan használt pigmentaktivátor összetevői a 

szoláriumozáskor elérhető barna szín erősségét, mélységét, 
természetes kinézetét fokozzák. - A látvány magáért beszél!

Arcra, testre egyaránt használható. Gyorsan felszívódik. 
Egyenletes felvitel után 3-5 órán át ne mosd le, 

hogy hatását ki tudja fejteni.
Kiszerelés: 100 ml/12 ml

Mélybarnító érzékeny bőrre, tartósítószer és színezék mentes
HYPOALLERGÉN

Maximális bőrvédelem mellett látványosan gyorsítja a 
szoláriumozáskor elérhető barnaság mélységét, természetes 

kinézetét, eleganciáját. Érzékeny bőrűek részére használata 
különösen ajánlott. Arcra, testre egyaránt használható.

HYPOALLERGEN: Klinikai vizsgálat garantálja, hogy még a 
különösen érzékeny bőrt sem irritálja!

Kiszerelés: 150 ml/12 ml

Bronz

Plus





Két fázisú mélybarnító kimondottan száraz bőrre.
Kétfázisú szolárium spray, amely az intenzív ápolás 
mellett a bőr mélybarnításához nyújt segítséget.
Az eredmény bársonyos, bronz barnaság.

Kiszerelés: 165 ml/4 ml

Super Dark



Hyaluron TanX-PRESS Spray
Szoláriumozás előtti és utáni spray
Elősegíti a barnulást és csökkenti a ráncokat. Arcra és 
dekoltázsra ajánlott.
Barnulást elősegítő hyaluron spray arcra és dekoltázsra. 
Ez a 2 az 1-ben spray csökkenti a ráncokat, valamint 
hidratálja és felkészíti a bőrt a ragyogó barnaságra. A 
spray-ben található Tigrisfű feszesebbé varázsolja a 
kontúrokat és finommá teszi a bőr tapintását. A bőr 
sérüléseit megelőzi a kollagén használata, amely 
egyben rugalmasabbá is teszi azt. A hatóanyagok 
között található kaviár pedig segíti a sejt-
anyagcserét és serkenti a bőrképződést.

Kiszerelés: 10 ml







Szoláriumozás előtti krém
Ez a krém speciálisan lett kifejlesztve 
az olyan szolárium gépekhez, amiben 
kombinálva van a barnulásért felelős 

UV fény és a bőrápolásért felelős piros 
fényhatás. Az innovatív összetevők 

természetesen stimulálják a kollagén és 
a melanin termelést, feszes és kellemes 

barna bőrszínt biztosítanak. 
Kiszerelés: 150 ml/12 ml

Szoláriumozás utáni krém
Ez a tökéletes bőrápoló termék, ami 

kiegészíti a C2 Concentrate 
napozás előtti krémet. 

Mindennapos használata mellett a 
barnulási hatás meghosszabbítható. Az 

E-vitamin, az aloe vera és az elasztin 
megnyugtatja és rugalmassá teszi a 
bőrt és védelmet biztosít a tetoválás 

fakulása ellen.
Kiszerelés: 250 ml/12 ml

C2 Collagen & Color Concentrate

C2 Collagen & Color Intensifier







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

Tápláló masszázskrém kéz- és lábápoláshoz, 
testkezelésekhez. Kollagént és egyéb bőrrokon anyagokat 
tartalmaz, mely elősegíti a rugalmasságából veszített 
bőr regenerálódását, ápolja és hidratálja azt. Kollagén 
tartalma lassíthatja a természetes öregedési folyamatot, 
szabályozza a bőr nedvesség tartalmát.Tartalmaz még 
jázmin olajat, szójaproteint és selyemproteint.

Kiszerelés: 250 ml

Bambusz & Zöld Tea Krém

Collagen krém - Vanília & Jázmin



Kollagén tartalmú hidratáló krém kéz-, láb- és testápoláshoz. 
A kollagén elősegíti a bőr regenerálódását, növeli a 

feszességét, szabályozza a nedvességtartalmát, ápol és 
hidratál. Kókuszolaj és urea összetevői pedig táplálják 

és nyugtatják a bőrt. Citrusos trópusi gyümölcs illata 
magávalragadó. Gyorsan felszívódik, nem teszi zsíros 

érzetűvé a bőrt!
Kiszerelés: 250 ml

Gyorsan felszívódó, nyugtató, hidratáló, hámképződést 
elősegítő bőtrápoló gél. Magas aloe vera tartalmának 

köszönhetően táplálja , puhítja, frissíti a bőrt, elősegítheti 
a bőr gyorsabb regenerálódását bőrbántalmak esetén. 

Vízhiányos, irritált bőr (napégés, rovarcsípés, pattanások) 
ápolására, nyugtatására is ajánljuk bőrsérülések 

regenerációjához.

Kiszerelés: 250 ml

Collagen Krém - Trópusi Gyümölcs

Aloe Vera Nyugtató Krém





A katalógusban megtalálható kozmetikumok segítik a 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

Hogyan vásárolhatod meg a kozmetikumokat?
• Személyesen a bemutató termünkben: 

Budapest, 1181, Üllői út 505.
• Telefonon megrendeled: +36 1 291 0009
• E-mailen megrendeled: hollandimpex@hollandimpex.hu
• Online a webshopban:  

www.hollandimpex.hu/webaruhaz/kozmetikumok 
Szolárium tulajdonosok regisztráció után láthatják egyedi áraikat.
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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


