
NÁVOD NA SNADNÉ SAMOOPALOVÁNÍ
Před aplikací samoopalovacího přípravku je třeba pokožku důkladně připravit. Jedině tak 
bude výsledkem krásné, přirozené a rovnoměrné opálení. Nepodceňujte přípravu, nevěřili 
byste, jaký rozdíl udělá krátká příprava před aplikací. Máme pro Vás pár rad a tipů, které stojí 
za to následovat. Poté si už můžete užívat nádherné opálení podle Vašich představ. 

__________________________________________________

PŘÍPRAVA NA SAMOOPALOVÁNÍ

Osprchujte se a důkladně osušte pokožku. Doporučujeme použít peelingový přípravek bez 
olejové složky – zejména na hrubší části těla, jako jsou kolena, lokty a paty. Odstraňte veškerý
make-up, deodoranty či hydratační přípravky. Samoopalovací produkt by se měl nanášet na 
čistou a suchou pokožku. 

PROČ PEELING?

Peeling Vás zbaví již odumřelých částí pokožky. Výsledné opálení je pak rovnoměrné a vydrží 
déle. Místo peelingu lze použít také masážní/ peelingovou rukavici. 

Před samotnou aplikací naneste tenkou vrstvu hydratačního krému na suché části těla: 
kolena, lokty, paty, klouby na rukou, dlaně, případně jizvy po operaci. Díky hydrataci výše 
zmíněných problémových partií bude opálení všude rovnoměrné. 

__________________________________________________

APLIKACE PŘÍPRAVKU

Na aplikaci přípravku doporučujeme aplikační rukavici. Krouživými pohyby aplikujte 
rovnoměrně samoopalovací přípravek. Aplikujte slabší vrstvu pro lehké opálení, nebo silnější 
vrstvu pro intenzivnější opálení. 

V případě, že přípravek aplikujete rukou, doporučujeme ihned po aplikaci umýt dlaně horkou 
vodou s mýdlem. 

JAK APLIKOVAT

Doporučujeme začít u chodidel a pokračovat směrem k horním částem těla. Pokud nemáte 
nalakované nehty na nohou, doporučujeme je natřít jemnou vrstvou hydratačního krému, aby
nedošlo k nechtěnému zabarvení. Kolem kotníků a prstů stačí pouze malé množství krému. 

U obličeje nezapomeňte přípravek rozetřít i do linie vlasů.

Ruce doporučujeme nechat až na závěr. Po aplikaci celého těla si důkladně omyjte ruce 
mýdlem a teplou vodou. Po osušení naneste tenkou vrstvu krému na hřbety rukou a kolem 
prstů. 

PO APLIKACI

Počkejte pár minut, než se začnete oblékat. Doporučujeme nechat přípravek působit 6-8 
hodin. Po tuto dobu by pokožka neměla přijít do kontaktu s vodou.



RADY A TIPY

 Pro ideální a bezchybnou aplikaci doporučujeme použít aplikační rukavici.

DOPORUČUJEME PRODUKT: XEN-TAN Tanning Mitt

 Nepoužívejte k nanášení přípravku latexové či gumové rukavice.
 Některé přípravky XEN-TAN obsahují okamžitou barvu – bronzer, který díky tmavému 

zbarvení usnadňuje aplikaci. Snadno tak poznáte, zda jste si přípravek aplikovali všude a 
rovnoměrně. 

 Po aplikaci samoopalovacího přípravku se vyhněte sportovním aktivitám kvůli možnému 
pocení. 

 Při častějším koupání může dojít k rychlejšímu vymývání opálení (bazén, sauna, fitko, ..)
 V den aplikace doporučujeme nosit volnější a tmavší oblečení. Po první sprše se již 

zabarvení nemusíte obávat.
 V letních měsících nebo při sportu doporučujeme dělat pravidelný peeling bez olejových 

složek.

DOPORUČUJEME PRODUKT: XEN-TAN Fresh Prep Scrub, Peelingová rukavice

 Nezapomeňte před každou aplikací natřít problematické partie hydratačním krémem! 

DOPORUČUJEME PRODUKT: XEN-TAN Blending Balm, XEN-TAN Scent Secure

 Hydratujte pravidelně pokožku. Pokud je pokožka dostatečně hydratovaná, opálení vydrží
delší dobu. Používejte pravidelně hydratační mléka či krémy.

DOPORUČUJEME PRODUKT: XEN-TAN Transform Luxe, XEN-TAN Scent Secure

 Vyhněte se olejíčkům! Olejíčky se vsáknou hluboko do pokožky, mohou pak opálení 
vymývat rychleji. Rozhodně nepoužívejte přípravky na bázi oleje před aplikací! Oleje a 
másla by mohly vytvořit nerovnoměrnosti ve výsledném opálení. 


