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Pro Spray – Suosituin ja turvallisin yksilöllisesti 
annettava kosmetologin levittämä rusketus, joka 
antaa  vartalollesi täydellisen ja luonnollisen 
rusketuksen jopa 5 minuutissa!

Rusketusaineissa yhdistyvät korkealaatuiset raaka-aineet, joissa 
vitamiinit, kosteuttavat ja ravitsevat aineosat hoitavat ihoasi ja 
luovat sinulle kauniin ja virheettömän rusketuksen.

• pitkäkestoinen, tasainen rusketus
• miellyttävä alkoholiton koostumus, ei kuivata ihoasi
• myös atoopikoille ja akneiholle 
• rusketusaine imeytyy välittömästi iholle 
• miellyttävä, raikas tuoksu 
• nopea ja vaivaton jopa 5 minuutin rusketusaika!

Sisältää Aloe veraa, joka pehmentää ihoa ja edesauttaa 
tasaisen rusketuksen kehittymistä. Luteiini ja E-vitamiini 
kosteuttavat ja hoitavat ihoa ikääntymistä ja kuivumista 
vastaan. Rusketusaineessa on patentoitu DHA Bronzeri Plus, 
joka lisää väriä ja muuttaa ihon ruskeammaksi 4-6 tunnin 
kuluessa, tuloksena pitkäkestoinen, tasainen ja turvallinen 
rusketus. Sävytetty rusketusaine perustuu luonnosta saatuihin 
karamellisävyihin. Saat välittömästi luonnollisen näköisen 
rusketuksen.

Kuinka saan parhaan mahdollisen tuloksen 
1. Älä pelästy jos näet värin huuhtoutuvan pois 
 ensimmäisen suihkukerran aikana - tämä on normaalia.  
 Väri, joka lähtee pois suihkun yhteydessä, on kosmeettista rusketus- 
 ainetta, se poistuu aina iholta välittömästi! Väri joka jää iholle, on 
 lopullinen sävy, kaunis ja luonnollisen sävyinen rusketus.

2. Kosteuta ihoasi EXTENDER-tuotteella jokaisen 
 suihkukerran jälkeen pitääksesi yllä rusketustasi pidempään.  
 Extenderissä on kevyt DHA-bronzeri, joka auttaa pidentämään  
 rusketustasi ja kosteuttaa ihoasi pitämällä sen sileänä, pehmeänä  
 ja säteilevänä. Levitä sitä pyörivin liikkein kasvoillesi ja vartalollesi  
 ja pese tai pyyhi kätesi heti levityksen jälkeen.

3. Erikois-itseruskettavissa tuotteissa värin lopputulos  
 tasoittuu ja ihon epätasaisuudet korjaantuvat. 
 Jos rusketuksesi lähtee haalistumaan epätasaiseksi tai tarvitset uuden  
 rusketuksen, kokeile California Tan tai Solstice -tuotesarjoista itsellesi  
 sopiva vaihtoehto, joko emulsio tai spray-koostumuksellinen itserus-
 ketustuote kasvoille, kaulalle ja vartalolle, levittäen tuotetta ihollesi  
 pienin, pyörivin liikekin. Muista pestä kädet saippualla ja vedellä heti  
 käsittelyn jälkeen. Saat upean rusketuksen ihollesi 2-4 tunnissa.

California Tan tai Solstice rusketushoidossa voit käydä viikottain. 
Hoidon jälkeen suositellaan kotihoidossa käytettävän rusketusta 
pidentäviä,kosteuttavia voiteita ja itseruskettavia tuotteita, näin väri 
saadaan pysymään iholla kauniin tasaisena pitkään.

Luonnollisen kaunis rusketus
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Rusketushoidon jälkeen
1. Vältä suihkua ensi mmäisen 6h aikana

2. Vältä saunomista ensimmäisenä päivänä 

3.  Vältä urheilua ja hikoilua ensimmäisen 2h aikana 

4. Vältä pukeutumista silkki- ja villavaatteisiin 

5. Pukeudu hoidon jälkeen tummiin ja väljiin vaatteisiin 
 (huom. myös tummat alusvaatteet ja sukat) 

6. Muista kosteuttaa ihoasi jokaisen suihkukerran   
 jälkeen

Käytä rusketusta pidentävää voidetta kerran päivässä. 
Tällöin saat pidennettyä rusketuksesi kestoa jopa 
kahteen viikkoon!

Rusketuksen hoitovälit:

Rusketushoidoissa voi käydä viikottain, suositeltavaa on 
kuitenkin käyttää rusketusta pidentäviä voiteita, jolloin 
rusketus säilyy pitkään hyvänä. Tämä vähentää myös 
rusketuksessa käyntejä, jolloin riittää hyvin kun hoidoissa 
käy kahden viikon välein eli 2 kertaa kuukaudessa.

Hoito-ohjeet
Ennen rusketushoitoa
Varaudu ennen rusketushoitoon tulemista ottamaan mukaasi 
tummat ja väljät vaatteet. Hoidon ajaksi sinun tulee poistaa 
korut. Voit kuoria ihosi päivää ennen rusketusta joka auttaa 
kauniin ja tasaisen rusketuksen saamista.

Valmistelu:

1. Kuori ihosi kuorinta-aineella vähintään 2 h ennen   
 rusketushoitoa. Tämä pehmentää ihoasi ja varmistaa sinulle  
 kauniin rusketustuloksen.

2. Sheivaa sääret vähintään 6 h ennen rusketushoitoa.   
 Vahaus tulisi tehdä vähintään 12 tuntia ennen rusketushoitoa.

3. Älä kosteuta ihoasi 2 h aikaisemmin ennen rusketushoitoa.
 Kosteusvoiteet voivat estää rusketusainetta imeytymästä ihoon.

4. Poista meikki parhaan mahdollisen rusketuksen saavuttami- 
 seksi, pukeudu tummiin ja väljiin vaatteisiin. Rusketusaine  
 lähtee suuremmista osista vaatteita mutta kosmeettinen  
 rusketusaine voi joissain tapauksissa aiheuttaa vaatteen  
 lopullista värjäytymistä (silkki- ja villamateriaalit).

Muuta huomioitavaa:

1. Rusketushoitoja ei suositella raskauden ensimmäisen 
 3 kk aikana 

2. Imettävien henkilöiden tulee suojata rintojen alue 
 rusketushoidon ajaksi.


