
On Site Tan  
 

Vid förhandsbokning tjänsten kostar 1200 kr, vid drop-in i mån av tid kostar tjänsten 1500kr 

detta inkl. allt som kan tänkas behövas till att få bästa möjliga tävlingsfärg. Du behöver bara följa 

stegen under för bästa möjliga tävlingsfärg, resten fixar vi åt dig. 

Du betalar 700 kr direkt i bokningsavgift (denna avgift går ej att få tillbaka) resterande 500 kr betalas på 
plats, kontant eller med kort. 

 
 

Att  förbereda huden rätt för bästa tävlingsfärg för spraytan. 

 
1. Börja med att raka kroppen, se till att ni inte skär er, det blir inte snyggt när färgen ska läggas på. 

Raka gärna första gången ca 1½ -2 veckor före tävling för att se hur din hud reagerar. Raka sen en 

gång till  före du ska börja lägga på färgen ca 1-2 dagar före beroende hur snabbt ditt hår växer. 

Se dock till att du inte rakar dig så pass tidigt att du behöver raka dig igen innan tävlingen 

eftersom det  irriterar din hud och gör så att du kan hålla vatten. 

 
2. Skrubba därefter kroppen lätt! använd gärna en bra Body scrub produkt . Detta bör göras 

dagligen  4-7  dagar före tävlingen. Man kan även ha en s.k. skrubbhandske till hjälp. Var dock 

väldigt försiktiga så ni inte  skrubbar för hårt och skadar huden. GLÖM INTE RYGGEN! 

 
3. Använd inte bodylotion/mouisturiser 24 timmar innan spraytan. 

 
  

4. Dags att spraya första lagret: duscha och skrubba er en sista gång innan första lagret ska läggas, 

OBS använd ingen deo efter dusch. Första lagret läggs oftast 1 dag före tävling med ett grund 

lager. Undvik tajta kläder efter ni fått första lager färg.  

 
5. Vi lägger 2-4 lager beroende på hur mörka ni blir. När ni fått första lagret färg ska ni inte 

duscha och skrubba mer. Om inte vi gett er order om detta. 

 
6. När det sedan är dags att tävla så lägger vi på en glaze/olja/ gel 20-30 min före ni ska upp på scen. 
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