
GO VOOR EEN
PERFECTE AFWERKING
SPRAYTANNING VOOR PROFESSIONALS



Benen en voeten: Draai je linkerbeen 
naar buiten. Hou de HandyTan vast zoals 
het hoort, zo’n 10-15 cm van je lichaam 
verwijderd. Richt de HandyTan naar de 
binnenzijde van je dijbeen. Spray langs 
je been naar beneden tot aan je voet. 
Herhaal die neerwaartse beweging met 

de HandyTan aan de voor-, zij- en 
achterkant van je been. Herhaal alle 

stappen bij je rechterbeen.

Buik: Start vanaf de rechterheup en 
werk naar boven toe tot aan het 

borstgebied. Herhaal de bewegingen 
ook horizontaal totdat de volledige 

buik behandeld is. 

Wil je een donkerder resultaat? Hou de 
HandyTan dan op zo’n 20 cm van je 
lichaam verwijderd bij het sprayen 

en voer die stap 2 keer uit. 

Voorbereiding: Breng een hydraterende 
bodylotion aan op de huid die je niet wil 

behandelen, zoals je handpalmen, 
enkels en voetzolen. Die lichaamszones 
absorberen de zelfbruiner namelijk meer 

dan andere. Door een hydraterende 
bodylotion te gebruiken, voorkom je dat 
de huid op die plaatsen te donker wordt.

Borstkas, hals en nek: Begin bij je 
rechterschouder en spray langs de zijkant 

van je hals naar boven toe tot aan de 
kaaklijn. Behandel vervolgens je 

decolleté door middel van opwaartse 
bewegingen en zorg ervoor dat je 

eindigt bij de linkerschouder. 

Voor eendonkerder resultaat: spray lichtjes 
over de decolleté in een W-patroon om de 

kleur intenser te maken.

Armen: Strek je arm uit en begin bij je 
schouder aan de voorkant van je arm. Spray 

langs je arm naar beneden toe tot aan je 
pols. Herhaal die beweging tot de voorkant 
van je arm volledig behandeld is. Om de 

onder– en achterkant van je arm te behandelen, 
hou je je arm het best in de lucht. Begin bij je 
schouder - vermijd je oksel - en spray langs je 
arm tot aan je pols. Herhaal die beweging tot 

je volledige arm behandeld is. Herhaal alle
 stappen voor de andere arm.

Handen: Hou de HandyTan op zo’n 
20 cm van je lichaam verwijderd. 
Spray kort en snel over je hand, 

vanaf je pols en richting je 
vingertoppen. Herhaal die stap 

voor beide handen.

Gezicht: Zorg ervoor dat je je ogen en 
mond gesloten houdt en spray zeker 
niet te lang bij het behandelen van je 

gezicht. Hou de HandyTan op zo’n 
20 cm van je lichaam verwijderd. Spray 
over je gezicht in een W-patroon. Draai 
je hoofd naar links en naar rechts om 

beide zijden van je gezicht en nek 
te behandelen. 

VOOR DE PERFECTE AFWERKING VAN JE TAN 
Krijg een professionele tan bij jou thuis! De HandyTan geeft je meteen een stralende tan, zonder strepen! 
Het is het perfecte spraytansysteem om je huid het hele jaar door een mooie, goudbruine kleur te geven,

en dat gewoon bij jou thuis!

Wat heb je nodig om te beginnen? MineTan HandyTan, MineTan SprayTan Liquid en een hydraterende bodylotion.

Zorg ervoor dat je de tanningsessie uitvoert in een goed verluchte ruimte, 
die makkelijk kan worden schoongemaakt (bv. de douche). 

Rug: Begin bij de rechterschouder en 
spray langs je rug naar beneden toe 

tot aan je heup. Herhaal die beweging 
tot je volledige rug behandeld is. Om 

een professioneel resultaat te bekomen, 
raden we je aan om het sprayen van 

je rug te laten uitvoeren door een 
andere persoon. Wil je een donkerder 
resultaat? Hou de HandyTan dan op 
zo’n 20 cm van je lichaam verwijderd 

bij het sprayen en voer die stap 2 keer uit.

De MineTan HandyTan werd ontwikkeld door het team van Tan.Easy Pro Tools, 
dé experten in professioneel tanningmateriaal, om je de perfecte tan te geven. 
Om een professioneel resultaat te bekomen, raden we je aan om het sprayen 
te laten uitvoeren door een andere persoon.   

Handy Tip!
Spray niet rechtstreeks op 

je hielen en knieën. Zo voorkom 
je dat die lichaamszones 

te donker worden.

Hoe begin je?
Hou de HandyTan vast 

zoals weergegeven op de 
bovenstaande afbeelding. 
Zorg ervoor dat je hem op 

zo’n 10-15 cm van je 
lichaam verwijderd houdt. 

Handy Tip!
Spray niet rechtstreeks op je elleboog, 

je elleboogholte en je oksel. Zo voorkom 
je dat die lichaamszones te donker worden.

Zijkant van het lichaam: Spray in 
opwaartse bewegingen vanaf de heup 

naar de onderarm toe. Herhaal die 
beweging – 4 keer zou voldoende 

moeten zijn – tot de volledige zijkant 
van je lichaam behandeld is. Spray niet 
rechtstreeks op je oksels. Herhaal aan 
de andere kant van je lichaam. Wil je 
een donkerder resultaat? Spray dan 

met de HandyTan op zo’n 20 cm 
van je huid en herhaal.


