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BGorgeous Spraytan

B-Gorgeous spraytanvätska
Argan oil

B-Gorgeous spraytanvätska
Black Edition

B-Gorgeous spraytanvätska
Malibu Night

B.Gorgeous™ 2hr Argan Oil 12%

B.Gorgeous BLACK är den mest vetenskapligt
avancerade professionella spray tan lösning tillgänglig
på marknaden! "BLACK" ger en färg som trotsar
logiken och aktuell kunskap om hur spray tans
fungerar. "BLACK" ger maximal återfuktning med
överlägsna anti-aging fördelar och en even fade
teknologi som gör att färgen bleknar gradvis. Denna
färg kan användas i flera lager och passar då som
tävlingsfärg, gärna blandad ihop med Rapid eller
Argan oil Bronze för att få en mer guldig ton. PS! Antal
% dha är inte bara det som är relevant när du mäter
styrka. Vilka ingredienser som mer är med är minst lika
viktigt!

B.Gorgeous™ 2hr Malibu Nights 12%

Den helt naturliga Argan olja berikade B.Gorgeous 2
hour dark formula ger dig en djup mörkbrun oliv
solbränd färg, designad för alla hudtyper och är perfekt
för dig som vill bli riktigt mörkbrun. Din solbruna färg
håller länge och den är lätt att använda då den torkar
snabbt, inte kladdar och tar endast upp till 2-4 timmar
för bästa resultat. Inga doftämnen gör att den även
passar känslig hudtyp. Ps, allt handlar inte om procent
av DHA utan även om vilka fler ingredienser som ingår.
Därav kan olika färger ha samma procent med helt
olika resultat!

795.00 kr 600.00 kr inkl. moms (06-041000-BS)

795.00 kr 600.00 kr inkl. moms (06-041000-BED)

B.Gorgeous 2hr Malibu Nights formula i medium
styrka innehåller djupa violetta toner för en riktigt djup
färg! Allt handlar inte om procent DHA, det handlar om
vilka mer ingredienser som är i. Din solbruna färg håller
länge och den är lätt att använda då den torkar snabbt,
inte kladdar och endast tar 2 timmar att aktivera helt.
Lätt parfymerad med underbar tropisk doft.

795.00 kr 600.00 kr inkl. moms (06-041012-MAM)

B-Gorgeous spraytanvätska
Traditional
B.Gorgeous spraytanvätska orginal 8hr passar dig
med känslig hud, diabetes el liknande. Färgen
innehåller mindre DHA (10% aktiv ingrediens) och blir
helt klar på 8 timmar.
Parabenfri, silikonfri, ekologisk, cruelty free.

785.00 kr 600.00 kr inkl. moms (06-041000-8HR)

Kurs till Spraytan Artist inklusive
startpaket (även på distans)
Kom i gång med spraytanning! Detta paket ger dig allt
du behöver för att komma i gång med spray tan
oavsett du vill jobba mer som hobby, på salong eller
inför scen / tävling, inklusive kursen!
Nästa kursdatum: (välj datum här: Gå till bokadirekt )

11,900.00 kr inkl. moms (09-04 Spray)

(C) Stylistshopen.se - Airbrushspecialist, makeup, spraytan, fransar, hårstyling, hårdockor, naglar mm.
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