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Tanning (stříkané opálení)

katalog. číslo ± cena

Airbrush opálení Fengda 08% DHA (100ml) fen-TTA08-100 213 Kč

Airbrush opálení Fengda 10% DHA (100ml) fen-TTA10-100 250 Kč

Airbrush opálení Fengda 12% DHA (100ml) fen-TTA12-100 286 Kč

Airbrush opálení Fengda 14% DHA (100ml) fen-TTA14-100 323 Kč

Airbrush opálení Fengda 16% DHA (100ml) fen-TTA16-100 360 Kč

Airbrush opálení Fengda 08% DHA (500ml) fen-TTA08-500 852 Kč

Airbrush opálení Fengda 10% DHA (500ml) fen-TTA10-500 1 000 Kč

Airbrush opálení Fengda 12% DHA (500ml) fen-TTA12-500 1 144 Kč

Airbrush opálení Fengda 14% DHA (500ml) fen-TTA14-500 1 292 Kč

Airbrush opálení Fengda 16% DHA (500ml) fen-TTA16-500 1 440 Kč

Stan pro aplikování nástřiku - otevřený fen-bd440 1 215 Kč

Stan pro nástřik a převlečení - zavíratelný fen-bd441 1 296 Kč

SET 1 - profi set pro tanningové salóny fen-tan-set1 3 443 Kč

Kompresor AS-06

SprayGun H-2000S

3m hadice +2x redukce

SET 2 - levný set pro tanningové salóny fen-tan-set2 2 509 Kč

Kompresor AS-06

SprayGun 472P

3m hadice +2x redukce

SET 3 - set pro domácí použití fen-tan-set3 2 418 Kč

Kompresor AS-16 nebo AS-16-1

Pistole BD-138 s tryskou 0,8mm

hadice, redukce, skleničky
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Tanning (stříkané opálení)

Nový způsob opalování bez UV záření je velice rozšířen v USA i v Evropě.

Ideální pro solární studia, kosmetické a kadeřnické salony ale i pro domácí použití.
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Jedná se o přírodní, spolehlivý způsob opalování bez zdravotních rizik (slunečních UVA a UVB paprsků a 

solárií).

Princip je založen na rovnoměrném nanesení samoopalovací emulze, kde dochází k reakci pouze s horní 

vrstvou pokožky, což způsobuje její zhnědnutí. Stříkané opálení se aplikuje na čistou, suchou pokožku, 

nejlépe po peelingu bez změkčovadel, make-upu a krémů. Aplikace celého těla trvá 10 minut a jsou vhodné 

tmavší plavky, poté volný oděv. Do 5ti hodin po aplikaci se nesprchujte, necvičte a nepoťte se. Po 5ti 

hodinách se osprchujte, smyjete tím účinnou látku a zůstává Vaše krásné opálení, poté můžete pokožku 

ošetřit změkčovači či krémy. Stříkané opálení je nutno po týdnu opakovat. Při pravidelné aplikaci prodloužíte 

stálost opálení. Ideální řešení pro všechny, kteří chtějí být ihned a zdravě opáleni. Vhodné pro alergiky na UV 

záření i těhotné ženy. Strie, celulitida, mimické vrásky, pigmentové skvrny, pihy a akné jsou díky nástřiku 

vidět mnohem méně. 

DHA (dihydroxyaceton) je přírodní látka (cukr) používaná v kosmetice již 30 let pro její tmavnoucí schopnosti. 

Jednoznačně se jedná o nejzdravější formu opalování.

Po stříkaném opálení (i bez něj) je nutné se chránit opalovacími krémy.

Neměla by přijít do styku se sliznicemi a doporučuje se ochrana očí.


