
SUNLESS COLLECTION

 

SELF TAN Mousse
1. Hudreplikasjonsteknologi: 
Ladyinwhite selvbruningsmousse gir 
en tilpasset og personlig farge basert 
på din hudtype.

2. En innovasjon! En selvbrunings-
mousse som er enkel å påføre, 
hurtigtørkende, luktfri og ingen gir 
ingen oransjetoner.

3. Virker raskt! Brun på kun en time! La 
produktet virke i opptil tre timer for en 
mer intens farge. 

4. Fuktighetsgivende formula: Alle 
selvbruningsmoussene inneholder 
antioksidanter og vegetabilske oljer, i 
tillegg er et utvalg mousser spesielt 
designet for å gi næring til de mest 
dehydrerte hudtypene.

5. Alle ingredienser er godkjent av
 PETA (People for Ethical Treatment
 of Animals).

6. Naturlig fremstilt DHA.

7. Veganvennlig.

Ladyinwhite Collection kommer i 6 innovative selvbrunings-
mousser som forsterker din naturlige hudfarge på bare en 

time. Velg blant ulike nyanser og intensiteter fra gyldne 
toner til de mest intense solbrune fargene. Ladyinwhite 
selvbruningsmoussen er veganvennlig med økologiske

og naturlige ingredienser, fri for parabener.



 

 

 

Velg den intensiteten du vil oppnå! 
En aktiviseringsperiode på mer enn 3 timer vil 

ikke øke intensiteten. 

Unngå vann/svette før den aktiverende 
dusjen. 
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3 BASEFARGER TILPASSET HOVED-
GRUPPENE AV EUROPEISK HUD

OPALE
�� �� � �� �� � � ��� �

For alle hudtyper, anbefalt til 
personer som aldri har prøvd 
et selvbruningsprodukt. 

E�ekt: Gylden og naturlig. 

ONICE
�� �� � �� �� � � ��� �

For hud som allerede er brun 
eller vant til brunfarge.

E�ekt: Varm og intens farge.

AMETISTA
�� �� � �� �� � � ��� �

For mørk eller allerede brun 
hud, passer for de med 
undertoner i oliven. Den 
mørkeste av alle moussene. 

E�ekt: Superintens farge 
inspirert av den brasilianske 
solen.

3 MOUSSER BERIKET MED EKSTRA 
FUKTIGHETSGIVENDE OLJER

GIADA
�� �� � �� �� � � ��� �

For de som ønsker en rik 
brunfarge. Formulert med 
kokosvann som gir svært 
mye fuktighet til huden.

E�ekt: Rik og intens farge. 

AGATA
�� �� � �� �� � � ��� �

For de som ønsker en 
superintens brunfarge og en 
�øyelsmyk hud. Beriket med 
Arganolje som beskytter 
vevet mot miljømessige 
skader, motvirker rynker og 
uttørking.

E�ekt: Intens,varm brunfarge.

AMBRA
�� �� � �� �� � � ��� �

For de som ønsker en varm, 
mørk brunfarge med 7 
nærende vegetabilske oljer. 
Gjenoppretter hudens 
fuktighet og etterlater et 
strålende og mykt resultat.

E�ekt: Varm og superintens 
solbrun farge.

 

 

For å oppnå en enkel og jevn fordeling av 
moussen med et resultat uten striper og 
skjolder brukes den myke �øyelsaktige 
påføringsvotten.

Votten kan brukes på begge utvendige sider. 
Den vaskes for hånd eller i vaskemaskin etter 
hver påføring og kan brukes utallige ganger. 
Innsiden er laget av et vanntett materiale for å 
beskytte hånd�atene for uønsket misfarging.

PÅFØRINGSVOTT

1 TIME
gylden farge

2 TIMER
intens farge

3 TIMER
mørk farge
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Når du har oppnådd ønsket intensitet (1-3 
timer) tar du en aktiveringsdusj. Dusj i lunkent 
vann i 30-45 sekunder uten å berøre huden. 
Ikke bruk varmt vann, såpe, skrubb eller klut. 
Klapp huden forsiktig tørr med et mykt 
håndkle, ikke gni. 

FARGEN VIL FORTSETTE Å TILPASSE SEG DIN 
HUDTONE DE NESTE 24 TIMENE.
 
Etter denne dusjen, unngå trening og svette. 
Du kan dusje normalt 8 timer etter påføring. 
Tilfør alltid huden nok fuktighet. 

VÆR OPPMERSKOM PÅ:
Selvbruningsprodukter påvirker ikke melanin- 
produksjonen i huden. Bruk alltid solfaktor når
du er utsatt for sollys. 
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FØR BEHANDLINGEN

Eksfolier og fukt huden 24 timer før 
behandlingen, vær spesielt oppmerksom 

på albuer, knær, ankler og tørre 
problemområder.

Hår�erning må skje minst 48 timer før 
påføring. 

Ved påføring på hender og føtter legges en 
neglelakk, spesielt på kunstnegler. For menn 

og de med langtidslakk (gelelakk), bruk 
noen dråper olje på neglene.

Ikke bruk fuktighetskrem, sminke, parfyme, 
eller deodorant samme dag som påføring.

Påfør moussen på votten og masser lett til 
det har trukket inn uten å trykke for mye på 
huden. Mengden produkt avhenger av 
størrelsen på området som skal behandles.

BEN OG FØTTER
Påfør med sirkulære bevegelser fra den øvre 
delen av foten og nedover, påfør sparsomt 
ved knærne og hælene.  For en jevn farge i 
overgangen mellom ben og fot, anbefales 
det å bruke en liten mengde produkt som 
masseres forsiktig utover.

RYGG OG BRYST
Start med sirkulære bevegelser fra den 
høyre skulderen og arbeid ned mot kors- 
ryggen, opp på hoften. Gjenta langs hele 
ryggen til den er fullstendig dekket. For 
beste resultat, anbefaler vi at du får hjelp 
av en annen person. Gjenta på forsiden av 
overkroppen fra skuldrene og ned til 
hoftene.

ARMER OG HENDER
Hold en arm hevet og påfør moussen i 
sirkulære bevegelser fra skulderen mot 
baksiden av hånden. Vær ekstra nøye ved 
armhuler, albuer og håndledd. Her trengs 
mindre produkt. For å jevne ut fargen i 
overgangen mellom armen og baksiden 
av hånden, anbefales det å bruke en liten 
mengde produkt som masseres forsiktig 
utover. Bytt hånd og gjenta prosedyren.

ANSIKT
Lukk øynene og munnen og arbeid raskt i 
ansiktsområdet. Påfør små mengder i 
sirkulære bevegelser fra sidene av ansiktet 
og inn mot midten, mens du passer på at 
det er jevnt fordelt.
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• Vent noen minutter slik at produktet får 
  trekke inn og tørke. 

• Ta på klær som ikke strammer.

• Unngå vann og svette.

• Vent ønsket virkningstid før du tar 
  aktiveringsdusj som beskrevet.

RETT ETTER BEANDLINGEN
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SUNLESS COLLECTION

Alle ingrediensene er hudvennlige, med 
fuktighetsgivende og antioksiderene e�ekt fra 
naturlig utvunnet, økologiske og parabenfrie 
ingredienser. 

DHA (Dihydroxiacetone): et molekylet som er 
vanlig å bruke i alle selvbruningsprodukter. I 
Ladyinwhite er denne aktiv vegetabilsk 
utvunnet fargeløs ingrediens, fra sukkerrør.

Aloe Vera: vegetabilsk ekstrakt som gir huden 
oksygentilførsel, og fremmer cellefornyelse. 
Brukes for sine beroligende og fuktighets- 
givende egenskaper. Inneholder �ere 
vitaminer, inkludert A, C, E, folsyre, kolin, 
B1, B2, B3, B6 og B12.

Alle selvbruningsmoussene gir farge samtidig 
som de etterlater huden myk og med en 
strålende glød. Ladyinwhite Self Tan har også 
tenkt på de som trenger ekstra fuktighet og 
beriket selvbruningsmoussene JADE, AGATE 
og AMBER med ekstra hydrerende og 
nærende oljer huden vil elske.

Kokosolje: pleiende og dypt fuktighetsgivende 
for huden. Hjelper til å minske bakterier.

Arganolje: rik på proteiner, forbedrer hudens 
elastisitet og gjenoppbygger hudens fuktighet.

Avokadoolje: stimulerer til naturlig 
hudfornyelse og gjenoppretter balansen i 
hudens hydrolipid�lm.

Druefrøolje: pleiende og strammende 
egenskaper som gir et silkemykt utseende.

Hampfrøolje: en naturlig antioksidant som 
motvirker frie radikaler.

Jojobaolje: en raskt absorberende olje som 
styrker hudens struktur og hydrerer.

Nyperoseolje: rik på fettsyrer, regenererer 
huden og virker oppfriskende.

Vitamin C: essensiell for kollagenproduksjon. 

Vitamin E: anti-age og dypt fuktighetsgivende 
for sliten hud.
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neglakademiet.no
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