
HVORDAN OPNÅS DET BEDSTE RESULTAT 
MED MINETAN-FOAM?

MineTan-Foam er en mousse, der indeholder en "guide farve", en ekstra farve i formlen, der viser dig hvilke dele af din krop, der 

allerede er behandlet, og hvor du stadig er nødt til at anvende skummet. "Guide farven" er mørkere end den endelige farve, du 

vil opnå. Det endelige resultat udvikler sig over en periode på 1 til 3 timer under "guide farven".

Den endelige farve vil først blive afsløret, når du har taget et brusebad.

Det er meget vigtigt at starte din selvbruner-session med en ren hud. Jo bedre du har renset din hud, jo bedre vil MineTan-Foam 

resultatet blive. Vi anbefaler, at du eksfolierer din hud mindst én dag før du anvender skum.

På dagen for din selvbruner-session er det bedst, at du undgår brug af sæbe, deodoranter, body lotion såvel som parfume.

Ryst før brug.

Brug påføringshandsken til at påføre skummet. Vi anbefaler, at du bruger en plastichandske eller en vaskeklud under 

påføringshandsken, for at undgå pletter.

Put noget mousse på din påføringshandske.

Arbejd fra bunden og opad, når du påfører skummet. Begynd med at påføre skum på dine ben og arbejd dig op derfra. 

Brug roterende bevægelser til at fordele skummet jævnt.

Påfør skummet i et veloplyst rum og sørg for at have et stort spejl til din rådighed. 

Vær blid ved de følsomme områder af din krop. Brug ikke for meget skum på dine albuer, knæ, ankler, �ngre og tæer. Smør 

ikke skum på dine hånd�ader og fødder.

Gentag selvbruner-sessionen for en mørkere farve. 

Undgå at gnide eller have kontakt med vand under hele selvbruner-sessionen. 

Bær mørkt, løst tøj, imens du lader skummet sidde i 1 til 3 timer. 

Lad skummet sidde på huden i mindst 1 time. Jo længere du lader skummet sidde på huden, jo mørkere vil resultatet blive.

Lad skummet sidde på i højst 3 timer. E�er 3 timer har du opnået det mørkest mulige resultat, og din hud vil ikke mørkne 

yderligere. 

Tag et kort, lunkent brusebad e�er 1 til 3 timer. Tør forsigtigt "guide farven" af med hænderne.

Brug ikke sæbe eller en vaskeklud. Den mørkere, overskydende farve vil blive vasket væk, hvilket er helt normalt.

Klap forsigtigt din krop tør e�er dit brusebad, men undgå at gnide. Det er o�e tilfældet, at folk tror, at deres hud ikke har ændret 

farve. Det er fordi, de bliver vant til "guide farven", der er mørkere end den endelige farve.

Du skal ikke bekymre dig; din hud har afgjort ændret farve.

For at opnå en langvarig tan, brug en kropsolie eller bodylotion e�er dit brusebad. Jo bedre din hud er hydreret, jo længere vil 

resultatet vare. 

E�er et par dage, vil din tan begynde at falme. Ved at bruge den eksfolierende påføringshandske kan du helt fjerne din tan.

Påføringshandsken er også det perfekte tilbehør til at forberede din hud til en ny selvbruner-session.

Held og lykke!
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