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SPRAYTANNING 
Förberedelse för spraytan 

• Exfoliera/peela hela kroppen dagen innan, antingen med skrubbvantar eller kornpeeling - 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 mörka underkläder eller badkläder 
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Behandlingen tar 
mindre än tio minuter 

Doftar fräscht 

Ger ingen orange ton 

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

• Långt hår sätts upp - lugg stryks bort från ansiktet 

• Vid regn eller snö, använd paraply.  

• 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 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. 

• Utför behandlingen ca två dagar innan resa, fest eller 
bröllop. Utför en provbehandling först i god tid ifall du 
aldrig provat spraytanning så du är säker på att få ett 
resultat du är nöjd med. 

• Om man ska vistas i solen är det viktigt att komma ihåg 
att färgen inte skyddar mot UV-ljus. Använd solskydd i 
vanlig ordning. 

Efterbehandling hemma 

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. 

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/armhålsveck. 

Är spray tan farligt? 
Den aktiva ingrediensen i spray tan vätska och i stort sett alla brun utan sol 

produkter är dihydroxyacetone - 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 spraytanning 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 ..” 

Att ändå tänka på: 
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 avvakta. 

•Observera att lösningen är sockerbaserad. 
Känslighet mot socker/insulin och diabetiker kan 
reagera med yrsel men det är väldigt ovanligt. I övrig 
gäller vanliga allergiföreskrifter.
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Kom ihåg att spraytan 
inte skyddar huden 
mot vanlig sol

”Det ser ut som 
om jag varit på 
semester en 
vecka” 
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