Tannig Mousse - Medium
Frábær froða fyrir þá sem eru að leita að hinni fullkomnu náttúrulega
brúnu áferð. Froðan nær fullri virkni á 4-6 tímum eða yfir nótt og þarf
að skola af. Lyktarlítil.
Vörunúmer: 251152

Tanning Mousse - Dark
Frábær froða fyrir þá sem eru að leita að hinni fullkomnu náttúrulega
brúnu áferð. Froðan nær fullri virkni á 4-6 tímum eða yfir nótt og þarf
að skola af. Lyktarlítil.
Vörunúmer: 275152

Fast Tanning Mousse
Fljótvirk brúnkufroða. Gefur náttúrulegan ljósan lit eftir 1 tíma,
millibrúnan eftir 2 tíma og svo enn dekkri eftir 3 tíma. Þegar
óskalitnum er náð er farið í sturtu og líkaminn skolaður án sápu.
Lyktarlítil.
Vörunúmer: 327152

Color Correcting Tannig Mousse - Medium
Brúnkurfroða sem virkar eins og litaleiðréttandi grunnur. Er með ólífu
(ekki grænum) undirtón til að jafna út rauðan lit. Inniheldur Hyaluronic
Acid og B5-vítamín sem veita langvarandi raka og gera húðina silkimjúka.
Liturinn “Medium” hentar best fyrir þá sem eru með rauðan undirtón og
eru með normal, olíukennda eða blandaða húð. Froðan gefur þér lit
samstundis sem heldur áfram að þróast í allt að 8 klukkutíma og þá má
skola hana af.
Vörunúmer: 6870601

Color Correcting Tannig Mousse - Dark
Brúnkurfroða sem virkar eins og litaleiðréttandi grunnur. Er með
fjólubláum undirtón til að jafna út gulan lit á dekkri húð sem gefur jafnan
og náttúrulegan ljóma. Inniheldur Hyaluronic Acid og B5- vítamín sem
veita langvarandi raka og gera húðina silkimjúka. Liturinn “Dark” hentar
best fyrir þá sem eru með gulan undirtón og eru með normal,
olíukennda eða blandaða húð. Froðan gefur þér lit samstundis sem
heldur áfram að þróast í allt að 8 klukkutíma og þá má skola hana af.
Vörunúmer: 7170601

Daily Tanning Moisturiser
Brúnkukrem sem gefur létta sólkyssta brúnku. Má nota daglega til að
byggja upp brúnkuna og þarf ekki að skola af. Fullkomið fyrir bæði þá
sem eru að stíga sín fyrstu skref í sjálfsbrúnku og þá sem eru vanir.
Inniheldur Aloe Vera og E-vítamín.
Vörunúmer: 3510601

Tan Boosting Face Drops
Brúnkudropar fyrir andlit sem blandað er saman við
dagkrem/næturkrem. Til að ná fram réttum lit eru 3–6 dropar settir
út í kremið og það síðan borið jafnt á andlitið. Þessa frábæru vöru er
hægt að nota undir daglegan farða. Þvoið hendur eftir notkun með
sápu og vatni annars geta þær orðið MJÖG brúnar.
Vörunúmer: 2690601

Tanning Mitt brúnkuhanski
Mjúkur og þægilegur hanski notaður í þeim tilgangi að dreifa brúnku
jafnt um líkamann.
Vörunúmer: 9151

