


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?

Emerald Bay

California Tan

Tahnee

Tannymax

Hawaiiana Aloha

Brown Sugar

Australian Gold

Devee







Szoláriumozás előtti krém - Tengerparti barnaság
Illat: dinnye
Hatóanyagok: Agavé nektár bőrtápláló vitaminokkal az egészséges 
bőrért, sáfrányolaj a bőr puhítására, koffein  
energetizálja és feszesíti a bőrt.
Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Szoláriumozás előtti krém bronzosítóval – Bronzosító utazás
Illat: kókusz

Hatóanyagok: Agavé nektár bőrtápláló vitaminokkal  
az egészséges bőrért,

DHA bronzosító és kakaóvaj a hidratált, finom bőrért.
Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Szoláriumozás előtti hypoallergén krém bronzosítóval - Bronzosítás 
érzékeny bőrre
Illat: egzotikus grapefruit
Hatóanyagok: Agavé nektár, napraforgó olaj, DHA, karamell
Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Absolutely Shore - Premium

Black Emerald

Bronze Voyage - Premium

BAY
Emerald

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



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

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

Sun Luvin’

Mojo Dark Bronzing Sauce



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

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 Dark

Definitely Black



Hypoallergén szoláriumozás előtti krém - Érzékeny bőrűeknek
Összetevők: Agavé nektár, menta balzsam, kókusz olaj, napraforgó olaj
Kiszerelés: 250 ml/15 ml

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, dupla bronzosítóval - Bőrnyugtató
Illat: Pina Colada

Összetevők: Agavé nektár, kendermag, kókusz olaj, koffein, kakaóvaj és aloe vaj
Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Dark’n’Dazed

Dark Escape

Choco-Latta-Love







Szoláriumozás előtti krém - A tökéletesen puha bőrért
Illat: Lotus Oasis
Hatóanyagok: Pálma- és agavé-kivonat bőrtápláló vitaminokkal a 
maximális barnaságért, kókusz kivonat hidratálja és puhítja a bőrt, 
Vitatan® összetevő fokozza a barnítást.
Kiszerelés: 237 ml/15 ml

Szoláriumozás előtti krém bronzosítóval - Vitalizáló
Illat: Warm Sands

Hatóanyagok: Pálma-kivonat bőrtápláló vitaminokkal, kókusz-olaj ener-
getizálja a bőrt és biztosítja az egyenletes bőrszínt, bronzosító összetevő 

fokozza a barnítási eredményt.
Kiszerelés: 237 ml/15 ml

Szoláriumozás előtti krém bronzosítóval - Vitamindús bőr
Aloe vera és shea vaj a hidratált, puha bőrért, természetes bronzosítók, 
tengeri só a vitaminok és ásványi anyagok pótlására.
Kiszerelés: 150 ml/15 ml

Palm + Agave

Palm + Coconut

310 Cali Bronzer Step 2



Szoláriumozás utáni hűsítő gél - Revitalizáló
Ultra-hidratáló hatású aloe vera és uborka kivonat, kalendulával és zöld 

tea kivonattal segíti a bőr regenerálódását és minimalizálja a hámlást. 
Revitalizáló anyagokat tartalmaz, az irritált, húzódó, érzékeny bőrt 

kamillával és borsmentával kezeli.
Kiszerelés: 175 ml

Total RX Relief Gel

CaliforniaTAN



Mélybarnítóval és bőrfeszesítővel - Bőrfeszesítő
Illat: Virágos - borostyán
Összetevők: Shea vaj és őszibarack kivonat nyugtatja,  
hidratálja a bőrt. Azonnali és késleltetett barnulás  
DHA és karamell segítségével,  
TRF 2010 & CuO2-val; bőrfeszesítő k 
omplex energetizálja, javítja a bőr tónusát.
Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Status Tan Bronze+

Mélybarnító - Mélybarnítás mesterfokon
Illat: Pink Sugar
Összetevők: Shea vaj, aloe vera és Vitatan 2010.
Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Status Tan Dark



Mélybarnítóval és bőrfeszesítővel -  
Mélybarnító bőrfeszesítő

Illat: Vanília – Sárgabarack
Összetevők: Shea vaj, avocado olaj,  

fehér nyírfa kivonat, TRF 2010 & CuO2  
és bőrfeszesítő komplex.

Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Status Tan Pure+

Közepes mennyiségű bronzosítóval - Kávébarna bronzosítás
Illat: Tengeri fuvallat

Összetevők: Kávébab kivonat, TRF 2010 & CuO2 és Interage Complex.
Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Status Tan Bronze



Step 1.: 
Restored Prep spray



Step 2.: 
Restored Target Serum 

Step 3.: Restored Post Cream

SPF 25 Ajakbalzsam
szoláriumozás előtti ajakápoló

Step 1.: Bőröregedésgátló spray  Illat: Levendula - Menta
Összetevők: Hyaluron sav, aloe vera, bőrmegújító komplex és Pu(red) technology (egyedülálló összetevő, amely védi a bőrt a 
nagy energiájú fénykezelések alatt, elősegíti a vörös fény maximális elnyelődését a legjobb hatás érdekében)
Hatása: A finom permet visszaállítja a bőr természetes rugalmasságát, segíti a kollagén- és elasztin-termelést. 
Kiszerelés: 177 ml
Step 2.: Bőröregedésgátló szérum (Step 2) Illat: Levendula - Menta
Összetevők: Argán olaj, aloe vera, hyaluron sav, és Pu(red) technology (egyedülálló összetevő, amely védi a bőrt a nagy 
energiájú fénykezelések alatt, elősegíti a vörös fény maximális elnyelődését a legjobb hatás érdekében)
Hatása: A hatékony, gyorsan beszívódó, könnyű formula segíti a vérkeringést, csökkenti a finom ráncok és szarkalábak meg-
jelenését. Segíti a kollagén- és elasztin-termelést, elősegíti a bőrön keletkezett (napozás utáni, öregedés miatti) foltok és egyéb 
elszíneződések elhalványítását. Kiszerelés: 30 ml
Step 3.: Bőröregedésgátló krém Illat: Levendula - Menta
Összetevők: Argán olaj, aloe vera, B5 pro-vitamin, C-vitamin, bőrmegújító komplex és Pu(red) technology (egyedülálló 
összetevő, amely védi a bőrt a nagy energiájú fénykezelések alatt, elősegíti a vörös fény maximális elnyelődését a legjobb 
hatás érdekében)
Hatása: A hatóanyagokban gazdag, gyorsan beszívódó formula visszaállítja a test maximális természetes hidratáltsági szintjét 
és védi a későbbi károsodások ellen. 
Kiszerelés: 120 ml







Szoláriumozás előtti krém bronzosítóval
Soha ne hagyd otthon a szolikrémedet!
Ez a kényelmes kiszerelés mindig kéznél van, amellyel tökéletes 
ápolást biztosíthatsz bőrödnek. 
Szeresed 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 szint-
jére! 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 bronzosítóval
Garantált barnítási eredmény, ráadásul mindig magadnál tarthatod a 

praktikus kiszerelés miatt! A BLACK N 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 bronzos-
ítóval. A népszerű Intenz™ szoláriumkrém továbbfejlesztett válto-
zata. 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 önbarnítóval
Fokozd bőröd barnaságát! Egyszerű és gyors barnulás, kiváló eredmény. 

Semmi zűr, csak Intenz....
Ha könnyedén szeretnél barnulni, ugyanakkor fokozni szeretnéd a bar-

nulás 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

Black Diamond



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 megmu-

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

Hatóanyagok: hibiszkusz tartalmú antioxidáns , 20-szoros azonnali bronzos-
ító, extrém hidratáló, tartós friss illat, tirozin fokozó

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Boulevard Bronze









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

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

Super Black Very Dark Bronzing Lotion

Super Black Very Dark Bronzing HOT 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

Kis mennyiségű bronzosítóval
Bronzosító krém, mely ápoló aloe vera-t, és bőrbarát melanint tartal-
maz az abszolút lélegzetelállító mélybarnulásért.
Bőrvédő vitaminok sokasága található meg a krémben.
Értékes őszibarackmag olaj és természetes cukornád kivonat a fer-
geteges bronzbarna bőrért.
Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Exotic Intansity

Fruity Funatic



Mélybarnító
Ápoló aloe vera és bőrbarát melanin az abszolút lélegzetelállító mélybar-

nulásért.
Bőrvédő vitaminok, értékes őszibarackmag olaj kivonat.

Kiszerelés: 125 ml/15 ml

Fruity Intansity

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



Sexy Dating Legs
Kis mennyiségű bronzosítóval kimondottan lábakra
Ez a különleges kombináció gazdagon tartalmaz melanint és ter-
mészetes 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.
Nyomás a táncparkettre!
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Sexy Dating Legs

Szoláriumozás előtt krém, bronzosítóval
Regeneráló hatású aloe vera segíti a sejtek anyagcseréjét, cupuaçu és 
shea vaj biztosítja az intenzív bőrtáplálást. Aktív hatóanyagokban gazdag 
kakaó és tej kivonat biztosítja a tökéletesen puha és rugalmas bőrt. A-, C-, 
E-vitamint tartalmazó őszibarack és ananász kivonat frissíti a bőrt. Enyhe 
önbarnítót (DHA) tartalmaz a finoman barna tónus eléréséhez. Természe-
tes hatóanyagok a természetes barnulási folyamat felgyorsítására.
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

I  Love My Brownie



Szoláriumozás előtti, feszesítő hatású krém
Regeneráló hatású aloe vera segíti a sejtek anyagcseréjét, cupuaçu és 
shea vaj biztosítja az intenzív bőrtáplálást. Carnitin és koffein feszesíti 

a bőrt, mézdinnye-kivonat vitaminokkal fokozza a bőr természetes 
védekezőképességét. A-, C-, E-vitamint tartalmazó őszibarack és 

ananász kivonat frissíti a bőrt. Természetes hatóanyagok a természetes 
barnulási folyamat felgyorsítására. Nem tartalmaz önbarnítót.

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Melon Rainbow

Vérbőséget okozó kis mennyiségű bronzosítót tartalmazó krém kimondot-
tan 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. 
Enyhe tingle hatóanyaggal, fokozza a barnulási folyamatot.

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Sexy Dating Legs  Hot  Energy



Szoláriumozás előtti krém
Regeneráló hatású aloe vera segíti a sejtek anyagcseréjét, cupuaçu és 
shea vaj biztosítja az intenzív bőrápolást, magas C-vitamin tartalmú 
goji bogyó kivonat revitalizál. Bőrtápláló kendermag olaj, valamint 
A-, C-, E-vitamint tartalmazó őszibarack és ananász kivonat frissíti a 
bőrt. Természetes hatóanyagok a természetes barnulási folyamat 
felgyorsítására. 
Nem tartalmaz önbarnítót. 
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Sunshine Reggae

Szoláriumozás előtt krém, nagy mennyiségű bronzosítóval
Hagyd magad elcsábítani! A Dark Coconut Truffle a legerősebb bronzosító 
termék a 6th Sense családban. Regeneráló hatású aloe vera segíti a sejtek 

anyagcseréjét, cupuaçu és shea vaj biztosítja az intenzív bőrtáplálást. 
C-vitaminban magas speciális szarvasgomba és kókuszdió kivonat feszesí-
ti a bőrt. A-, C-, E-vitamint tartalmazó őszibarack és ananász kivonat frissíti 

a bőrt. Intenzív hatású önbarnítót (DHA) tartalmaz a látványosan barna 
szín eléréséhez.

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Dark Coconut Truffle



Sunshine Reggae
Szoláriumozás előtt krém, közepes mennyiségű bronzosítóval

Közepes erősségű bronzosítós krém a 6th Sense sorozatban. Regeneráló 
hatású aloe vera segíti a sejtek anyagcseréjét, cupuaçu és shea vaj 

biztosítja az intenzív bőrtáplálást. Dió és vanília kivonat véd a környezeti 
stressz ellen. A-, C-, E-vitamint tartalmazó őszibarack és ananász kivonat 
frissíti a bőrt. Közepes erősségű önbarnítót (DHA) tartalmaz a gyönyörű 

barna tónus eléréséhez. Természetes hatóanyagok a természetes  
barnulási folyamat felgyorsítására.

Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Kis mennyiségű bronzosítóval
Az olvadó csokoládégyöngyök utánozhatatlan csokiszínt biztosítanak 

bőrödnek. 
A tiszta melanin, aktív tirozin és a zöld kávé egyedi barnító erejére 

biztosan számíthatsz. 
A csokoládé bronzosító maximalizálja a barnulást, ezalatt bőröd selymes 

és puha tapintású lesz, külsőd pedig bámulatosan barna.
Kiszerelés: 200 ml/15 ml

Simply Wonderful

Chocolate Bronz Milk







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-vi-
tamint tartalmaz, és ezek segítségével fantasztikus hawaii érzést kölcsönöz 
bőrödnek. 
Aloha!
Kiszerelés: 100 ml/15 ml

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 tar-
talmaz 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 bronzos-
ítás segítségével, amely irigylésre méltó, mély barnaságot eredményez.

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

Wailea Smooth Bronzing Lotion

Kailua Fruit Tanning Lotion



Kis mennyiségű bronzosítóval
Speciális bőrápolás a Hawaiian bőrtápláló kivonatoknak köszön-
hetően, mint például a tápláló cupuacu vaj, amely gazdag E-vita-
minban 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 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







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

mészetes bronzosítókkal. DHA- és parabén-mentes!
Kiszerelés: 200 ml/22 ml

Black Chocholate Coconut Cream 200x



Szoláriumozás előtti krém 200x-os bronzosítóval
Bőrfeszesítő és barnító összetevői ragyogó bőrszínt, tápláló ásványi anyagai mély-
ebb, hosszantartó barnaságot eredményeznek. Bőröd fiatalossá és ellenállhatatla-
nabbá válik. Tetoválás védő összetétele kiemeli és élénkíti a festék színét.
Kiszerelés: 200 ml/22 ml

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

szilikon és kókusz vaj a rugalmas bőrért!
Kiszerelés: 200 ml/22 ml

Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
Kiváló bőrápoló összetevői egészségessé és gyönyörűen ragyogóvá 
varázsolják a bőrt. DHA- és parabén-mentes!
Kiszerelés: 200 ml/22 ml

Midnight Gold 200x

Black Chocholate 200x

Black Mocha 200x



Szoláriumozás előtti krém, 200x-os bronzosítóval
200x-os bronzosító, mélybarnító összetevők, anti-fade színmegtartó 
technológia, hidratáló és öregedésgátló anyagok!
Kiszerelés: 200 ml/22 ml

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: 200 ml/22 ml

Southern Princess

Luau 200x

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: 200 ml/22 ml

Aloha Black 200x
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Szoláriumozás előtti krém 15x bronzosítóval
A karamell és a DHA biztosítja a tökéletes barna szín elérését. A C-vita-
min segít megelőzni a kollagén károsodását. A koffein energetizálja és 
tonizálja a bőrt, segítve ezáltal a finom ráncok számának csökkenését.
Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Szolárium előtti krém 18x bronzosítóval
18-szoros Color Lover bronzosító. A természetes bronzosítók  

ragyogó, foltmentes színt biztosítanak bőrünknek.  
Természetes kendermag olaj kényezteti a bőrt a hidratált,  

selymes, puha tapintás érdekében. Feszesíti és energetizálja a bőrt.  
Ragyogó, hidratált, bronzszínű bőr!

Kiszerelés: 250 ml

Eye Candy

Legally Dark



Szoláriumozás előtti krém tingle formulával
Sultry T4 Tingle (bőrpírt okozó) formula stimulálja  
és feszesíti bőrt. Az aloe vera, a zöldtea kivonat  
és a vitaminok nyugtatják és táplálják bőröd.  
A benne lévő olajok kombinációja hidratálja  
és ragyogóan egészségessé varázsolja a bőrt. 
Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Szoláriumozás előtti gyorsbarnító krém bronzosítóval
20x kényeztető természetes bronzosító az egyenletes barnulásért,  

kiváló bőrtápláló és a bőr bársonyosságát elősegítő tápláló összetevők,  
tonizáló koffein kivonat, tápláló olajok és vitaminok a  

legtökéletesebb hidratálásért. Ünnepeld bőröd 
ezzel a luxus kategóriájú krémmel!

Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

Heated

Color Binge



Szoláriumozás utáni hidratáló
Fantasztikus, friss, puha és bársonyos bőr, nem csak szoláriumozás 
utáni használatra. Használd minden nap! Akár többször is!
 24 órán át ható hidratáló, barnulást megőrző kendermag kivonattal, 
plusz hármas hatású öregedésgátló és feszesítő formulával.
Alapvető hidratálók – Vitaminok és természetes nedvességpótlók 
fokozzák bőröd szépségét.
Kiszerelés: 650 ml

Szoláriumozás előtti bronzosító krém lábra
Ez a tündöklően barna bronzosító formula tökéletes azok számára,  

akiknek nehezen barnul a lábuk, és ragaszkodnak az exkluzív barnításhoz. 
Gyönyörűen simává és szexisen selymessé varázsolja a lábakat!  

Arany csillámai tündöklően fénylő ragyogást és rendkívüli csillogást biztosítanak.
Kiszerelés: 150 ml

Természetes napozáshoz, speciálisan arcápolásra kifejlesztve
Az érzékeny arcbőr fokozottan ki van téve a nap sugarainak,  

ezért extra törődést kíván.  Az SPF 50 Face Guard ideális  
az arc védelmére a szél, víz, és egyéb irritációk ellen.  

Az 50 faktoros napfényvédő tartalom segít megvédeni a bőrt  
a nap káros sugarai ellen. Az arcbőrre kifejlesztett stift  

nemcsak az arcot védi, hanem kimondottan nagy segítséget  
nyújthat tetoválások, sebhelyek, anyajegyek és egyéb  

érzékeny bőrfelületek védelmében is.  
Olajmentes összetételének köszönhetően  

az arc nem fog zsírosodni, fényleni tőle.

Forever After

Bronze Minerals Legs



Természetes napozáshoz, speciálisan arcápolásra kifejlesztve
Az érzékeny arcbőr fokozottan ki van téve a nap sugarainak,  

ezért extra törődést kíván.  Az SPF 50 Face Guard ideális  
az arc védelmére a szél, víz, és egyéb irritációk ellen.  

Az 50 faktoros napfényvédő tartalom segít megvédeni a bőrt  
a nap káros sugarai ellen. Az arcbőrre kifejlesztett stift  

nemcsak az arcot védi, hanem kimondottan nagy segítséget  
nyújthat tetoválások, sebhelyek, anyajegyek és egyéb  

érzékeny bőrfelületek védelmében is.  
Olajmentes összetételének köszönhetően  

az arc nem fog zsírosodni, fényleni tőle.

Face Guard







Szoláriumozás előtti férfi kozmetikum, bronzosítóval
A kókuszdió levének koncentrált mennyisége  
regenerálja és revitalizálja bőröd, míg a DHA és a  
természetes bronzosítók keveréke biztosítanak az elérhető 
legbarnább színről. A macadamia olaj és a szibériai  
ginseng vissza adja a bőr rugalmasságát és hosszantartó 
hidratálást ad. A „varázslatos gyógynövényként”  
emlegetett tigrisfű kivonat megakadályozza a tetoválások 
kifakulását.
Kiszerelés: 250 ml/ 15 ml

G-Gentlemen

Természetes napozáshoz, tetoválás-fakulás gátló krém, 
hatvan faktoros napvédelemmel és kakaó illattal

Használata: Napozás előtt, egyenletesen vidd fel a  
tetoválásra.

SPF Tattoo Stick

Szoláriumozás előtti krém, extrém bronzosítóval
Természetes bronzosítók és színfokozók együttes hatása 
a DHA-val azonnali látványos színt eredményeznek. Az 
Endless Moisture Seal Technology-ának köszönhetően 
segít megkötni a nedvességet, így a bőr hidratált és 
rugalmas marad. Az olajok, aloe és tengeri moszatok 
tökéletes keveréke védi és táplálja bőröd, hogy az  
selymesen puha legyen.
Kiszerelés: 250 ml

Black Dawn



Kis mennyiségű bronzosítóval
Bronzosítóval és növényi kivonatokkal ellátott gyors-
barnító szolárium krém a legoptimálisabb hidratált 
bőrért. Továbbfejlesztett formulákkal kiegészítve a  
legjobb barnulási élményért.
Hatóanyagok: CellMoist™ koncentrátum, természetes 
bronzosító kivonatok azonnali bronz barna színt adó 
növényi hatóanyagok.
A hatás 1-2 napig tart. Panthenol: Súlyának negyvensze-
resét tartja meg nedvességből. Növényi kivonatok (pl.: 
aloe vera) erőteljes bőrvédő antioxidánsként működnek.
Illat: Klasszikus „kakaó álom” 
Kiszerelés: 250 ml/15 ml

Cheeky Brown











A katalógusban megtalálható kozmetikumok  
segítik a vendégek barnulását és megsokszorozzák a 
szolizás élményét!

Célszerű minden termékcsaládból készletet tartani, így a 
vendégek a színes termékpalettából választhatnak!

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 az irodánkban: Budapest, 1181, Üllői út 505.
• Telefonon megrendeled: +36 1 291 0009
• E-mailen megrendeled: hollandimpex@hollandimpex.hu
• Online a webshopban:  
   https://hollandimpex.gwadf.hu/termekek/kozmetikumok










