	
  

	
  

	
  

Folha de informações sobre bronzeamento

Antes do tratamento

⎯

Esfolie a pele no máximo 12 horas antes - o mais próximo possível da sessão de
bronzeamento.

⎯

Não use um creme esfoliante à base de óleo. Esfolie a pele apenas com água e uma
luva peeling, use o nosso gel peeling (à base de água) ou opte pelo pré-tratamento
"peeling ácido de fruta" no nosso bronzeador.

⎯

A pele deve estar limpa e não suada. Após o banho, seque a pele (não esfregue) antes
da consulta.

⎯

Evite desodorantes e perfumes no dia da consulta.

⎯

A maquiagem deve ser removida antes da aplicação. É melhor ir para o estúdio sem
maquiagem.

⎯

Não use nenhuma loção ou creme para a pele (os cremes oleosos ficam como uma
película na pele e reduzem o resultado).

⎯

Os tratamentos com ceras (p. ex. depilação) e óleos (p. ex. massagens, tratamentos de
pele) devem ser concluídos com pelo menos um dia de antecedência. Seja depilado
24 horas antes e não depois da sessão de bronzeamento!

⎯

O barbear, a cera de açúcar oriental ou os tratamentos a laser que irritam a pele
também devem ocorrer há mais de um dia.

⎯

Use roupas íntimas insensíveis e não roupas de seda ou sintéticas. Use roupas largas e
escuras.

⎯

Use roupas largas. Sapatos apertados, meias fortes e sutiãs podem afetar seu
bronzeado. A loção pode ser removida antes que você tenha tempo para desenvolver
um intenso bronzeado dourado.

⎯

Para unhas de acrílico e gel, use esmalte como proteção adicional ao creme
bloqueador.

⎯

Com novas tatuagens, espere a ferida sarar. Antes de fazer uma tatuagem, você deve
esperar até que o bronzeado desapareça completamente.
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Por pelo menos 6 horas após o tratamento

⎯

Por favor, não tome banho por pelo menos 6 horas após o tratamento! O processo de
bronzeamento pode demorar até 24 horas.

⎯

Sem solário ou banho de sol

⎯

Nenhum esporte ou esforço físico (evite suar)

⎯

Não aplique pó, blush ou maquiagem

⎯

Não use loção ou creme corporal

⎯

Não use desodorante ou perfume

⎯

Não lave as mãos com sabão (a menos que suas mãos aceitem muito bem a loção!)

Depois de 6 horas

⎯

Você pode tomar banho.

⎯

Você não deve esfoliar, depilar ou fazer a barba imediatamente após o tratamento.
Isso pode causar uma mudança no tom.

⎯

Recomendamos o uso diário de nossas loções de cuidado. Nossos produtos são
projetados para o bronzeamento e ajudam a prolongar o seu bronzeado.
Principalmente depois de cada atividade que resseca a pele. Nadar em cloro ou água
salgada, banhos quentes ou duches, ir à sauna ou permanecer em temperaturas
congelantes pode reduzir a durabilidade do bronzeado.

⎯

Não esfregue a pele após o banho, seque-a com uma toalha até que sua pele esteja
seca.

⎯

O aplicativo não oferece nenhuma proteção UV. Recomendamos que o cliente use
protetor solar.

Cancele compromissos com pelo menos 24 horas de antecedência.
Isso evita que você tenha que pagá-los.
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