HVORDAN VELGE
RIKTIG PRODUKT
MED GUIDEFARGE
SELVBRUNING

Produkter uten guidefarge har minimal
risiko for smitte på klær og tekstiler.

for ansikt

Guidefargen er kun en veiledende farge
som viser hvor man har påført produktet. Guidefargen er tilsatt slik at man
skal kunne se hvor man har smurt/påført
produktet, og vil ikke være den fargen man
oppnår tilslutt. Dusjes av etter minimum
6-8 timer.

UTEN GUIDEFARGE

for ansikt

VASKES AV

ASKEPOTTKREMER FOR
BÅDE ANSIKT & KROPP SOM GIR EN
MAGISK FINISH & GLØD

FUKT & NÆRING TIL HUDEN BÅDE
FØR & ETTER EN SELVBRUNING

FARGE MED
SELVBRUNINGSEFFEKT

for ansikt

FARGE SOM

Body Blur®
Farget askepottkrem for kropp
Er som en «strømpebukse på tube» som
etterlater huden flawless med en magisk finish.

CAFÉ CRÈME LATTE LIGHT
(Light)
(Light-Medium)

SHEA BUTTER

LATTE
(Medium)

LATTE DARK
(Medium-Dark)

MOCHA
(Dark)

Heavenly Elixir

RÅD & TIPS
Unngå å bruke dusjsåper eller fuktighetskremer som inneholder essensielle oljer, da dette kan skape en unødvendig
barriere på huden og hindre selvbruningen i å feste seg
optimalt.
Hårfjerning og peeling bør gjøres 24 timer før påføring. Dette
gjelder ansikt så vel som kroppen. Vær nøye med peeling på
ekstra tørre områder som albuer, knær og føtter.

Tinted Tanning Elixir

Bruk Moisture Boost Luxury Moisturiser på tørre områder
som hender, albuer, knær og føtter, for å unngå at det fester
seg for mye farge på disse områdene og for å unngå skjolder.
La den trekke godt inn i huden før du begynner selve
påføringen.

elixir med en herlig duft av kakao som smelter
inn i huden. Gir en middels brunfarge som vil
utvikle seg gradvis over 3 dager. Fargen vil være
så lik som din naturlige brunfarge som mulig,
og falmer naturlig over 10 dager.

Bruk alltid påføringshansken Gold Tanning Mitt som gjør det
enklere å påføre produktet samt resultatet blir jevnere og
finere.

Selvbruningsproduktene skal virke i minimum 6-8 timer eller
gjerne natten over før de dusjes av.

ALOE VERA

En luksuriøs, fuktighetsgivende selvbrunings-

COFFEE BUTTER

ALOE VERA

GINKO BILOBA

Beauty Blur®
Farget askepottkrem for ansiktet

Beauty Blur® Sunless Glow
Farget askepottkrem til ansiktet
med selvbruningseffekt

pHenomenal
2-3 Week Tan Lotion

pHenomenal
2-3 Week Tan Mousse

Gir huden umiddelbart en nydelig glød og et

Har de samme gode egenskaper som

En delikat kremet lotion med fuktighetsgivende

Lett og luftig selvbruningsmousse som gir en

strålende utseende. Populært kalt

Beauty Blur og har i tillegg selvbruningseffekt.

egenskaper som gir en naturlig brunfarge som

naturlig brunfarge som varer i opptil 7 dager

varer i opptil 7 dager ved en påføring.

ved en påføring.

virkelighetens Intragram filter.

CAFÉ CRÈME LATTE LIGHT
(Light)
(Light-Medium)

SHEA BUTTER

LATTE
(Medium)

LATTE DARK
(Medium-Dark)

LATTE LIGHT
(Light-Medium)

ALOE VERA

SHEA BUTTER

LATTE
(Medium)

LATTE DARK
(Medium-Dark)

MEDIUM

ALOE VERA

ALOE VERA

MEDIUM

DARK

POMEGRANATE

GINKO BILOBA

RASPBERRY

LIQUORICE

ALOE VERA

DARK

POMEGRANATE

GINKO BILOBA

RASPBERRY

LIQUORICE

Fabulous Self-Tanning
Gradual Lotion

Fabulous Self-Tanning
Tinted Lotion

Fabulous Self-Tanning
Tinted Mousse

Fabulous Self-Tanning
Mist

En unik body lotion som både fukter og nærer

En lett selvbruningslotion fra Vita Liberata som

En lett og luftig selvbruningsmousse som

En selvbruningsmist for kropp og ansikt

huden, samt gir deg en gradvis selvbruning ved

umiddelbart gir en gyllen glød, mens brunfargen

umiddelbart gir en gyllen glød, mens brunfargen

som tørker på 1-2 minutter. Den gir et naturlig,

bruk over 3-5 dager.

utvikles naturlig i løpet av 6-8 timer.

utvikles naturlig i løpet av 6-8 timer.

solkysset resultat med innen 6-8 timer. Gir
medium farge.

MEDIUM

ALOE VERA

POMEGRANATE

GINKO BILOBA

RASPBERRY

CUCUMBER

ALOE VERA

DARK

POMEGRANATE

MEDIUM

GINKO BILOBA

RASPBERRY

CUCUMBER

ALOE VERA

DARK

POMEGRANATE

GINKO BILOBA

RASPBERRY

CUCUMBER

ALOE VERA

POMEGRANATE

GINKO BILOBA

RASPBERRY

LIQUORICE

Self Tannning
Anti-Age Serum

Invisi
Foaming Tan Water

Moisture Boost
Luxury Moisturiser

Gold Tanning MItt

Magiske dråper med en lett gradvis

Et gyllent selvbruningsvann som blir til et delikat

Body lotion som virker pleiende og fuktgiv-

Beskytter hendene mot misfarging og

selvbruningseffekt. Gir en nydelig glød,

hvitt skum, når det ristes og blandes. Har ingen

ende, og etterlater huden silkemyk. Fin å

anbefales brukt for et optimalt resultat.

samtidig som huden pleies og næres med

guidefarge og derfor minimal risiko for smitte på

bruke før selvbruning, på tørre områder som

Laget av ekstra mykt materiale slik at den

effektive anti-age egenskaper.

klær eller sengetøy!

albuer, knær og føtter.

enkelt kan brukes både i ansikt og på kropp.

CUCUMBER

MARULA OIL

ALOE VERA

POMEGRANATE

GINKO BILOBA

RASPBERRY

LIQUORICE

GLYCERIN

SHEA BUTTER

HYALRONIC ACID

