
Glow with Confidence this Winter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Accesoriul potrivit pentru o tinuta de sarbatori este un bronz perfect. De aceea, iarna aceasta 
am pregatit pentru tine un E-book prin intermediul caruia iti oferim cele mai bune sfaturi,  astfel 
incat sa fim siguri ca vei straluci in momentele importante pentru tine. 
 
La Sunkiss poti obtine bronzul cosmetic, minunat pe care il visezi fie prin expunerea la 
ultraviolete, fie prin pulverizare in cadrul sedintei de bronzare organica. 
 
 



1. Ritualul tau pentru un bronz radiant si sanatos la solar 
 

 

Incepe sedintele de bronzare din timp. Nu de alta, dar nu am vrea sa te arzi chiar in 
preajma sarbatorilor. Studiile in domeniu subliniaza faptul ca pentru a da startul la 
culoare, fara o supraexpunere, este nevoie in medie  de 5-6 sedinte. 

Asculta sfatul specialistului in bronzare si respecta planul de bronzare personalizat, 
conceput functie de tipul tau de piele. 

Nu creste numarul de minute la fiecare expunere. Nu este nevoie. Cu fiecare sedinta 
ultravioletele stimuleaza productia de melanina si culoarea ta va evolua treptat, sanatos, 
fara aparitia eritemului (roseata pielii) 

Pentru a da startul bronzului sedintele de solar trebuie sa pastreze o anumita frecventa. 
La inceput e bine sa fie mai dese, cu pauza de 24-48 de ore. 

Citeste instructiunile afisate in salon pentru a evita orice neplacere. Daca esti sub 
medicatie consulta medicul sau citeste prospectul, pentru ca unele medicamente pot 
conduce la reactii de fotosensibilitate. Daca ai anumite intrebari legate de sanatatea pielii 

consulta medicul dermatolog inainte de expunere (prezenta multiplelor alunite, dermatite, 
alergii, etc.) 

Hidrateaza-te inainte de expunerea la UV. Cum? Sunkiss iti ofera apa plata gratuit pentru 
ca pielea ta are nevoie. 

Demachiaza-te si inlatura urmele de pafum sau deodorant. Astfel bronzul tau va fi 
uniform si vei evita eventualele reactii de fotosensibilitate. In cabina de bronzare gasesti 
servetele umede demachiante de unica folosinta pe care ti le punem la dispozitie gratuit. 



In plus, solarul este un mediu umed si cald care poate cauza aparitia cosurilor in cazul in care 
machiajul nu este inlaturat. 

Aplica lotiunea pentru solar chiar inainte de a te expune la ultraviolete. Acestea sunt 
astfel create incat un strat va intra in piele pentru hidratare, iar o pelicula va ramane in 
exterior pentru rezultate mai intense. Acestea vor stimula suplimentar productia de 

melanina si vor accelera/intensifica procesul de bronzare, fara o supraexpunere la ultraviolete. 
Pentru ca in perioada Sarbatorilor de Iarna ai nevoie de o culoare de invidiat iti recomandam 
cateva variante care contin si DHA, zaharul utilizat in bronzarea organica. Astfel, actiunea 
cremei va fi atat de moment cat si in timp. In plus, lotiunile sunt imbogatite cu Aloe Vera pentru 
calmarea pielii dupa expunere. Vei simti diferenta, pentru ca iti oferim doar lotiuni de calitate, 
marca Australian Gold, lider mondial in productia cremelor pentru solar. 

 

Superior™ DHA Bronzer                Hot Sport          Hot               Gilded      Advanced Black Bronzer 

Aplica ochelarii de protectie UV de unica folosinta oferiti gratuit in salon. Ochelarii de 
protectie trebuie purtati pe toata durata sedintei de bronzare. Trebuie sa stii ca 
pleoapele nu filtreaza 100% razele UV; 

Nu fa dus cateva ore dupa ce ai utilizat lotiunile pentru solar. Ofera-le timp pentru a 
actiona asupra pielii si dupa expunerea la ultraviolete, pentru rezultate maxime. 

Aplica-i pielii acasa tratamentul profesional de hidratare de dupa expunerea la UV. 
Foloseste zilnic lotiunile tan extender special create pentru pielea bronzata. Astfel 
elasticitatea, aspectul tanar al pielii si bronzul castigat se vor pastra timp indelungat. 

Alege-ti in salon lotiunea preferata. 

Trucuri de urmat pentru desavarsirea bronzului tau: 

● Alterneaza aparatele de bronzare. Astfel, vei beneficia de un bronz frumos si uniform pe 
toata suprafata corpului. Daca alegi aparatul vertical trebuie sa stii ca, datorita pozitiei 
verticale a corpului circulatia sangelui la nivel periferic e mai slaba. Ca urmare bronzul la 
nivelul picioarelor apare mai lent. In acelasi timp, daca alegi de obicei aparatul orizontal 
trebuie sa stii ca la nivelul feselor si la nivelul omoplatilor, datorita presiunii, circulatia 
sangelui e mai slaba si pot aparea zone usor decolorate. 

● Misca-te in interiorul aparatelor de bronzare. In primul rand iti poate aduce buna 
dispozitie. In al doilea rand, daca folosesti des aparatul vertical trebuie sa iti schimbi 
periodic pozitia bratelor pentru a nu ramane cu diverse zone mai slab bronzate (de 



exemplu sub brat). Daca preferi aparatul orizontal, pentru a evita slaba circulatie 
sanguina in zonele de presiune e bine sa te misti in solar pe timpul perioadei de 
bronzare ridicand cate un sold sau cate un umar prin alternare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ritualul tau inainte si dupa pulverizare in cazul bronzarii organice 
 

 
 

In seara ce precede sedinta de bronzare organica exfoliaza-ti pielea folosind scrubul 
preferat, prin miscari gentile, circulare, pe toata suprafata corpului. Poti folosi produse 
pe care la ai in casa, de exemplu cafeua amestecata cu gelul de dus preferat. Asa vei 

crea o baza potrivita pentru aplicarea solutiei, care va ajunge pe pielea noua. Bronzul va avea 
in acest fel o viata mai lunga, chiar si in perioadele reci ale anului cand stim ca pielea se 
deshidrateaza si se exfoliaza intr-un ritm mai alert. Hidrateaza-ti apoi pielea din abundenta. 

 
In ziua pulverizarii fa un dus si nu mai aplica nimic pe piele (produse de makeup, 
deodorant, parfum). In acest fel bronzul tau va fi unul perfect uniform. 
 

 



 
Alege impreuna cu terapeuta intensitatea bronzului potrivita pentru pielea ta: light, 
medium, dark. 

 
Ce se intampla efectiv in timpul unei sedinte de bronzare organica? 

● Terapeuta va aplica o crema bariera pe maini, picioare, coate si genunchi, adica excat 
pe acele zone care sunt mai uscate si care prezinta pliuri; 

● Pulverizarea dureaza in jur de 10-15 minute, timp in care vei urma cateva pozitii indicate 
de catre terapeuta, in asa fel incat fiecare zona a corpului sa fie invaluita de culoare; 

● Solutia va fi uscata imediat dupa pulverizare; 
● Ti se vor curata palmele si unghiile. 
● Toate produsele consumabile folosite la Sunkiss sunt de unica folosinta: casca pentru 

par, talpicii, slipul. 
 
Te poti imbraca imediat dupa ce solutia s-a uscat. Te poti bucura deja de culoarea 
minunata obtinuta. 

 
Trebuie sa stai cu solutia pe piele in medie 8 ore, timp in care substanta activa va 
actiona. In aceasta perioada evita apa si activitatile care conduc la transpiratie. 
Bucura-te in schimb de activitatile preferate. 
 
Dupa ce timpul a expirat, poti face dus. Spala bine solutia dar nu freca pielea intens. Nu 
am vrea sa o exfoliem si astfel sa estompam din culoare. 
 
Hidrateaza-te din abundenta dimineata si seara. Iti recomandam unturile de corp 
Australian Gold pe care le gassti in saloanele noastre. Acestea au efect de tan 
extender. 

 
 

Tips 
Pentru o culoare de lunga durata si cu aspect exotic poti apela la un cocktail de bronzare 
alternand expunerea la ultraviolete cu bronzarea organica. Avem si un produs nou pentru tine: 
bronzul organic pentru fata si decolteu. Astfel, zonele cele mai expuse vor atrage toate privirile. 
 
Acum suntem convinsi ca pielea ta este perfect pregatita pentru evenimentele minunate care te 
astepta. 


