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T H E  A R T  O F  S P R A Y  T A N

S U N  T A N  S Y S T E M

Tekniken att utföra solspray manuellt på kund. 
Brun utan sol på mindre än 10 min. Ingen orange ton! Ingen obehaglig ”brun utan sol” 
lukt! Ett unikt system som ger vacker jämn solbrun färg, snabbt, naturligt och säkert. Detta 
system färgar och torkar kunden i ett och samma moment. Kunder kommer in 
och ut på mindre är 10 minuter när du lärt dig teknikerna. 
Kuriosa: Brun utan sol utvecklades från medicin då sockerlösning i undersöknings- och 
behandlingssyfte gavs till barn med diabetes. En konsekvens av behandlingen var lätt 
illamående och ibland kräkningar. Den del av uppstötningarna som hamnade på huden, 
visade sig färga huden brun.  
• Dihydroxy-acetone är i sin rena form, ett kristalliskt vitt pulver med en 
svag söt smak och en mycket karakteristisk lukt. 
  
Naturligtvis var skönhetsindustrin på bettet där och 
utvecklade en produkt att använda för att bli kosmetiskt brun. 

F Ä R G N Y A N S E R

Vätskan bör användas inom ett år efter att den öppnats. Förvara produkten i 
rumstemperatur upp till 22 grader. Produkten har genomgått olika förbättringsstadier 
sedan den kom till Sverige 2003, vilket medför att kunden kan klä på sig direkt efter 
behandlingen. 

Vitiligo och ljusa fläckar på grund av pigment-bortfall färgas OFTAST till ett jämnt resultat. 
Här måste kunden prova sig fram. Eftersom lösningen reagerar med hudens aminosyror 
så kan resultatet variera. Vid mörk hudtyp, asiatisk eller afro, så kan en del färgskiftning 
ändå anas. 

Resultatet ger en otroligt vacker och sannfärgbild. Färgen bör underhållas med en  
extender eller åtminstone en bra fuktlotion. Cremen bör inte innehålla olja då den då 
förkortar livslängden på färgen. Olja löser döda hudceller och vi vill erhålla cellerna och 
färgen på plats så länge som möjligt. 
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Fråga kunden ifall hon/han blir brun fort i vanlig sol, om de brukar bli mycket bruna eller 
röda. Baserat på detta och på hudens ton, anpassar  du flödet eller produkten 
som ger ett resultat som kunden blir nöjd med.  

1 Liter vätska räcker till ca 15 eller fler behandlingar. 

Tänk på att du inte nödvändigtvis kan se vilken färg du fått omedelbart efter att du badar/ 
duschar första gången. Färgen behöver tid att utvecklas. Vanligtvis kommer du att se det 
slutliga resultatet efter 8 till 12 timmar. 

H U R  F U N G E R A R  S P R A Y  T A N ?

Spray-tan vätskor innehåller en bronzer som ger färg omedelbart och hjälper 
utövaren att se att personen sprayas jämnt. Så snart vätskan - och därmed DHA - kommer i 
kontakt med huden, utlöser det en kemisk reaktion med aminosyror (som är en del av det 
proteinrika keratin-lagret) i det övre lagret av huden, som på några timmar ger den bruna 
effekten. 

Färgen försvinner inom 5 - 10 dagar i takt med dina hudceller dör och faller av. 
Kunder frågar alltid: Hur länge håller färgen? Svaret på det är att det beror på hur det 
sköts och vilken hudtyp man har. Du kan aldrig garantera hur länge färgen sitter. Olika 
hudtyper har olika aminosyror som reagerar olika på DHA, vilket ger en liten skillnad i 
färg. Det är en metod där man sprayar en vätska som innehåller DHA (dihydroxyacetone) 
på hela eller delar av kroppen. Man använder vanligtvis en kompressor och en HVLP 
sprutpistol. HVLP står för High Velocity - lågt tryck, vilket bokstavligen betyder hög 
prestanda - lågt tryck. Så det är en liten och relativt lugn "air blower”. 

• Dihydroxy-acetone är i sin rena form, ett kristalliskt vitt pulver med en 
svag söt smak och en mycket karakteristisk lukt. 
• DHA kommer används också i produktionen av rött vin för att justera 
sötman i vinets smak och kvalitet. 
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Ä R  S P R A Y  T A N  F A R L I G T ?

Om du vill undvika solen på grund av dess farliga UV-strålar, men ändå vill vara 
läckert semester brun, är det smidigt och säkert att spraya sig. På mindre än15 minuter 
lämnar du salongen med en naturligt fräsch färg. 

Den aktiva ingrediensen i spray tan vätska och i stort sett alla brun utan sol 
produkter är dihydroxy-acetone - förkortat dagligt tal till DHA. Det utvinns ur sockerbetor, 
sockerrör och vindruvor och är i grunden en enkel kolhydrat. 

 För att undersöka huruvida spray tan är farligt, har miljöministeriet gjort en undersökning 
om spray-tan behandlingar som utförs under salongsliknande förhållanden. Denna studie 
drar slutsatsen att ”det finns ingen anledning att tro att användningen av brun utan  sol 
produkter som används i sprayform, utgör en hälsorisk för konsumenterna ..” 

K O N T R A I N D I K A T I O N E R

Behandla inte områden med… 

• Eksem & Allergier (Beroende på allergiorsak) 
• Psoriasis 
• Sårig eller bränd hud 

D U  K A N  B E H A N D L A

• Torra sårskorpor - huden blir dock vit där när skorpan faller 
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E X T R A  Å T G Ä R D

Gravida kvinnor bör undvika att spraya sig den 12 första veckorna. Det finns ingen 
dokumenterad skaderisk men för att vara på den säkra sidan och garantera en säker 
behandling bör du agera professionellt och be kunden avvakta. (Detta gäller för alla 
skönhetsbehandlingar och inte bara spray-tan. 

• Observera att lösningen är baserad på socker. Kunder med känslighet mot socker/ 
insulin - diabetiker kan reagera med yrsel men det är väldigt ovanligt. Viktigt att veta 
och informera om eftersom nano-partiklar av sockerlösningen flyger i luften och andas 
in. I övrig gäller vanliga allergiföreskrifter. 

• Tänker du spraya kunder varje dag - SKA du absolut investera i en filter-box! Detta för 
din egen säkerhet och så slipper du mycket av det färgdamm som annars lägger sig i 
din lokal. 

Tänk på att du för att kunna leva på dina tjänster ,ändå måste ha någon typ av 
försäljningsprodukter. När de väl är bruna och fina så kommer alla andra accessoarer och 
attribut att framhävas ännu mer. Nagellack och hudvårdsprodukter är lätta att sälja till 
denna kundkategori. Vi ger kostnadsfria hudvårds- och produktutbildningar till våra elever 
som köper ett litet startpaket av hud-vårdande produkter och nagellack. 

P R I S F Ö R S L A G  L Ä G S T A  P R I S

Erbjudande förslag: Kom tre och betala för två. - Köp tiokort och få en behandling gratis. 
Helkropp ca 250 kr - * 225 kr 
Halvkropp ca 175 kr - * 150 Kr 
Ben ca 150 kr - * 125 kr 
Ansikte & Dekolletage ca 100 kr - * 75 kr 
Dubbel ansiktsdusch + ca 40 kr 
* Extra erbjudande vid täta behandlingar exempelvis 1 gång/veckan 
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S P R A Y  T A N  -  E N  L Ö N A N D E  A F F Ä R

Spray Tan är en mycket lukrativ möjlighet att komma igång i en nisch med mycket 
hög efterfrågan och god vinst. Varje gång du gör en behandling - särskilt i början - 
kommer du att få reklam till ungefär 25 potentiella kunder i ditt område, OM du gör en 
snygg behandling. 

Å andra sidan, kan du också vara säker på att det kommer att bli precis tvärtom, om 
behandlingen inte fungerar, om du inte verkar professionell nog, eller om något går fel. 
(Ett scenario som drabbat många salonger men bristfällig eller ingen utbildning) 
TÄNK PÅ! Om något inträffar eller om du får en fråga som du inte kan svara på - var 
ärlig och säg att du inte är säker på detta och att du återkommer med svaret så fort du 
varit i kontakt med din lärare. Jag svarar på mail snabbt och du har fri support. 
Kostnaden för kursen betalar sig därför mycket snabbt. Dåligt utförda 
behandlingar resulterar i förlorade kunder - och dåligt renommé. (OM något skulle gå fel - 
erbjud kunden kostnadsfritt en ny behandling snarast) 

F E L S Ö K N I N G A R  -  O J Ä M N T  R E S U L T A T

• Du har sprayat ojämnt, dålig belysning kan vara en orsak 
• Kunden har inte exfolierat (peeling) sig ordentligt 
• Kunden har använt bodylotion med olja 
• Kunden har bränt sig av solen och börjat fjälla eller är torr 
• Kunden brukar få eksem eller har någon annan hudåkomma 

H U R  M Å N G A  D A G A R  I N N A N  M I T T  B R Ö L L O P  B Ö R  J A G  F Å  M I N  
S P R A Y  T A N  B E H A N D L I N G ?

Det finns många brudar och brudgums som använder Spray Tan för att göra sig 
"bröllops redo" för den stora dagen. Och här är några tips och frågor och svar i detta 
avseende: 

Prov spraya 4-6 veckor innan bröllopet. De flesta professionella salonger har 3-4 
olika nyanser att välja mellan men inte nödvändigtvis. För en djupare nyans gör du två 
sprayningar vid samma tillfälle. Skulle du sedan få en färg som är något ljusare eller 
mörkare än vad du vill, kommer det att finnas tid för dig att prova en annan nyans utan 
stress. 

Och du inte är nöjd med på den nuvarande Spray Tan behandling, har du har 
tillräckligt med tid för att låta färgen gå bort helt medan du provar en ny nyans. 
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F Ö R B E R E D E L S E ,  F Ö R B E R E D E L S E R ,  F Ö R B E R E D E L S E R !

Resultatet och hållbarhet på din Spray-tan kommer alltid att vara bättre om du 
förbereder dig innan behandlingen. Men den har också något att säga om chanserna att 
färgen färgar av sig på klänningen. Döda hudceller som inte exfolierats ordentligt kan 
färga av sig på din klänning. Eftersom det är det översta lagret döda hudceller som färgas 
så blir resultatet bättre och mera långvarigt ifall man badar, löser upp cellerna och pejlar 
dem ett par gånger i samma vecka innan man gör behandlingen. Exempelvis: bada och 
peela noga på måndag, duscha och peela lätt på tisdag, bada och peela noga på onsdag, 
duscha och peela på torsdag, samma dag sprayas färgen, duscha och smörj in på fredag 
och färgen är perfekt på lördag. 

F Ä R G A R  S P R A Y  T A N  A V  S I G  P Å  K L Ä N N I N G E N ?

Det finns många olika vätskor på marknaden, och vissa av dem kan mycket väl 
färga av sig. Men det finns en del försiktighetsåtgärder man kan vidta för att minimera 
eller eliminera detta. Om du, som nämnts ovan planerar din behandling, så ska du bada 
2-3 gånger med minst 12 timmars mellanrum. Då kommer det också att bidra till att 
minimera hur mängden missfärgning kan uppstå. 

Om - mot förmodan - ändå lite färgar av på klänningen (Ex eftersom du kommer att 
svettas mycket på ditt bröllop och klänningen är mycket snäv), bör den definitivt rengöras 
i en kemtvätt. 

Precis som vid vanlig naturlig solbrun färg kan visa ljusa och/eller syntetmaterial 
som till exempel bh resår, färgas. 

A T T  F Ö R V Ä N T A  E F T E R  B E H A N D L I N G E N

Första duschen efter 8 timmar lämnar bruna rester som rinner ut med 
avloppsvattnen. Det är för att lösningen är färgad - dels för att se brun ut direkt 
och dels för att terapeuten ska se var sprayduschen hamnar för ett jämnt resultat. 
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F Ö R L Ä N G  H Å L L B A R H E T E N  P Å  D I N  S P R A Y A D E  F Ä R G

Använd en bodylotion med så neutralt pH som möjligt. Detta kommer att bidra till 
att förlänga resultatet av behandlingen. I vissa krämer och lotioner är pH produktens 
baksida. Använd en produkt med mycket fukt men ingen olja olja bryter ner fägen. 
Förberedelse för spray-tan: 

• Exfoliera/peela hela kroppen dagen innan, antingen med skrubb-vantar eller 
korn-peeling - smörj in med fuktlotion som inte är för fet. Smörj ej kroppen samma dag. 
Vid bokning samma dag, duscha och exfoliera - smörj inte in kroppen alls. 

• Om du är mycket torr om nagelband på händer och fötter bör man skrubba med 
nagelborste 

• Ingen makeup (man kan spraya ovanpå ett moderat lager mineralmakeup för färgen 
går igenom) 

• Vaxning av till exempel benen bör göras minst fyra dagar innan eftersom små osynliga 
vaxrester kan sitta kvar och lämnar då vita partier 

• Ingen deodorant på de områden som ska behandlas eftersom det blir en grön färg som 
inte går att få bort. 

• Om du brukar färga ögonbrynen så bör detta göras minst tre dagar innan då en kemisk 
reaktion gör brynen gröna. 

• Ha ett par svarta trosor/kalsonger (svart bh) 

• Ha mörka löst sittande kläder som inte behöver dras över huvudet 

• Långt hår sätts upp - lugg stryks bort från ansiktet 
• Åtta timmar efter behandlingen bör du undvika stänk från regn eller snö samt fysisk 
aktivitet och annan svettning. (Vid nederbörd - skydda med paraply. Ev kan man klippa 
upp en stor plastkasse i ena sidan och använda som kapuschong) 

• Solkrämer kan inte appliceras förrän efter åtta timmar och bör då vara av gelétyp - 
oljefri. Tänk på att du är helt oskyddad i sol och att det tar längre tid för dig att upptäcka 
ifall din hud blir röd eller bränd. 

• Borttagning av smink och borstning av tänder kan inte genomföras förrän efter 8 
timmar då full effekt uppnåtts. Inte så snyggt med vita ränder i mungiporna eller vita 
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ringar runt ögonen. 

• Färgen håller mellan 1-2 veckor. Försvinner snabbast i ansiktet - ”slitage” - byte av döda 
hudceller, samt där kläderna sliter (tighta jeans etc.) Restfärg skrubbas bort efter ca 
10-14 dagar. Ju mindre kläder desto längre hållbarhet. 

• Utför behandlingen ca två dagar innan resa, fest eller bröllop. Utför en provbehandling 
först i god tid - förslagsvis 6 veckor innan ifall du aldrig provat spray-tan så du är 
säker på att få ett resultat du är nöjd med. Ibland kan det vara nödvändigt att byta till 
annan färg. 

E F T E R B E H A N D L I N G  H E M M A

För att färgen ska hålla så länge som möjligt - badda dig torr vid dusch och smörj in 
kroppen med fettfri bodylotion varje dag oavsett om du duschat eller inte. Observera att 
hårt åtsittande kläder sliter på färgen. 

När den mesta färgen har försvunnit - exfoliera/peela de ställen som färgen sitter kvar 
mest på - de partier som inte utsätts för slitage mot kläder, till exempel armveck, vrister, 
halsgrop och axill/armhåls-veck. 

B E H A N D L I N G E N

Du behöver två stora handdukar, en liten handduk, färg-lotion, stark lampa som kan 
riktas, färgspruta, hygienpapper och pop-up tält. Utsug rekommenderas ifall du ska utföra 
fem behandlingar per dag eller fler. Hårhätta för kunden är inte nödvändigt eftersom du 
använder en avancerad teknik. Munskydd (nödvändigt för den som utför behandlingen då 
misten ger nanopartiklar) och handskar (valfritt). Du bör spraya med ett avstånd på mellan 
20-40 cm. Inget svängande med sprutan, den bör hållas lodrätt - sikta och spraya - bara en 
gång per parti. Inget får bli omlott för då blir färgen mörkare där. Spraya heller inte för 
nära så att du får glapp i spridningen av fägen eftersom kunden då blir randig. Släpp 
flödet när du vänder och ska gå tillbaka. Kontrollera alltid flödet från munstycket så att 
strålen är lagom innan du börjar. 

Spraya alltid i samma mönster för att undvika att du glömmer något parti!  
Börja alltid fram sittande på huk:  
knä cirkulärt - raa stråk ner till vrist 
fot - halv-cirkulärt (undvik tårna, spillfärg hamnar där ändå) 
lår raka stråk - ner till knä 

�10

Copyright © Bodil Netterby Strängliden



mage raka stråk- ner till höft 
dekolletage sneda stråk - bröst 
axlar raka stråk (be kunden böja sig fram och du inte når upp 
överarm raka stråk - ner till handled 
hand - halv-cirkulärt (undvik fingrarna, spillfärg hamnar där ändå) 
ansikte - Cirkulärt. 

Ta alltid en sida i taget på de yttre lemmarna och börja alltid med samma sida 
på alla dina kunder. Nerifrån och upp. Sitt på huk när du startar. 

Vänd kunden helt så ryggen är mot dig- samma mönster fast utan cirkulära rörelser vid 
knäveck och händer. Akta insidan av händerna! Det underlättar för dig om du ber din kund 
knyta händerna eller vinkla handflatorna mot höften. KOM IHÅG: 
informera kunden om att det kan kännas kallt eftersom lösningen har 
rumstemperatur. 

K U N D E N S  P O S I T I O N E R

Kunden börjar stå med sin högra sida mot dig 
Höger arm fram och höger ben fram 

Börja nerifrån. 

1. Be kunden att stå med benen lätt isär två tredjedelar in i tältet. Fingrarna lätt inåtböjda. 
Börja på framsidan från knäna och ner. Utför svepande/cirkulära rörelser på 
knäskålen 

2. Gå sedan ett stråk uppifrån på yttre delen av benet, direkt under knät och ner mot 
vristen. Antal stråk avgörs av hur stor/bred kunden är. 

3. Släpp avtryckaren och gör ett stråk mitt på skenbenet - släpp avtryckaren när du nått 
vristen - repetera ett stråk på inre delen av benet. 

4. Avsluta på fötterna med en lätt halvcirkel utan att gå längst ut på tårna. 

5. Upprepa på ben två. 

6. Fortsätt över lårparti och mage - i samma mönster som på benen. Var noga vid kanten 
av byxa/bh då det är där kunden avgör hur mycket färg som erhållits. 
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7. Spraya dekolletaget och var extra observant vid nyckelbenen. 

8. Spraya armarna uppifrån och ner (låt kunden stå med armarna lite ut från sidorna) 

9. Avsluta med ett lätt cirkulärt svep över händerna - utan att komma ut på naglarna. 
Du kan be kunden att sträcka fram fingrarna- men ha kontroll. 

10. Om kunden är lång så att du inte når upp- be honom/henne knäa lätt så dukan spraya 
ett stråk på varje axel. 

11. Spraya ansiktet med halv-cirkulära S- rörelser - be kunden att hålla andan och 
blunda! Undvik att spraya halsen direkt under hakan eftersom halsen veckar sig när 
man tittar ner och färgen samlar sig då i vecken - inte snyggt. 

12. Gör en touch up på dekolletaget + nyckelben. 

13. Vänd kunden om och börja spraya från knävecken och ner - samma mönster som 
tidigare - ett ben åt gången. Be kunden att knyta händerna och vinkla upp 
handlederna - på så vis slipper du få färg i handflatorna. 

14. Avsluta med rygg i samma mönster som på magen samt överarmar. Undvik 
armbågen. (Spraya inte insidan av armarna då det 1. ser onaturligt ut - 2. blir ojämnt 
då kunder kanske lägger armen mot kroppen) 

15. Vänd kunden i sidled - börja nerifrån igen och det under 
benet, sedan övre - både det 
som är längst ifrån dig och det som är närmast. Fortsätt med 
ena sidan och sedan andra sidan i samma mönster som tidigare 
medan kunden håller armarna lätt som en modifierad ”herr går-
man”. (arm och ben som är närmast dig ska vara bakåt) Du 
sprayar både den inre och yttre armen och benet. Kunden får 
inte lägga armarna mot kroppen förrän kläderna är på. 

16. Avsluta sessionen med att be kunden vrida fram innersida ben så att du kan komma 
åt att se resultatet samt eventuellt spraya lite till där - ifall det behövs, ett ben i sänder. 
Säg till att kunden inte får slå ihop låren. (Om kunden är mycket stor så talar du om att 
insidan av låren sprayar du inte eftersom det kommer att smeta och bli fult) 
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17. Fråga - Ge eventuellt kunden en extra lätt dusch över ansiktet. Ska kosta extra. 

18. Be till sist kunden att snurra sakta tills du säger stopp - detta för att kontrollera att allt 
blivit jämnt. Spraya en dusch där det behövs. 

19. Kunden kan klä sig med en gång. Man kan känna sig en aning klistrig eftersom 
lösningen innehåller socker. Du ska informera att detta ska ske försiktigt och redan 
vid bokningen ska du ha rekommenderat löst sittande mörka kläder som inte ska dras 
tight över huvudet. 
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R Ä T T I G H E T E R  

ANMÄRKNING - Om du kommit över denna produkt från någon annan än direkt från Bodil 
Strängliden, har du en piratkopia. Allt material lyder under upphovsrättslagen och ägs av 
författaren som ensam har försäljningsrätten. 

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA - Detta material  får inte reproduceras, överföras i 
någon form, elektronisk, eller mekanisk, inklusive fotokopiering, inspelning eller av något 
informationslagrings- eller hämtningssystem.  

DISCLAIMER - Informationen som presenteras i detta material representerar författarens syn 
efter att ha utfört denna typ av behandling sedan 2003. På grund av den takt som 
förhållandena ändras förbehåller författaren sig rätten att ändra och uppdatera materialet 
utifrån de nya villkoren.  Produkten är endast avsedd för informationsändamål. Vi reserverar 
oss för eventuelle feltryck.
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