Velkommen til WittWorld

Hverdagen i Witt er trods
”navnet” meget farverig

Det prisvindende danske firma, der har hjemme i et gigantisk designmekka ned til
Gødstrup Sø, er altid på jagt efter nye spændende koncepter.
I den midtjyske natur, blandt arkitektur og design og med en stolthed i altid at
have en finger på pulsen, blev visionerne om WittCosmetics skabt.
WittCosmetics er altid på jagt efter den nyeste trend og det næste store hit.
Nytænkning, kvalitet, design og resultater er nøgleordene bag de spændende og
anderledes agenturer afdelingen repræsenterer.
Witt´s innovative tankegang, kombineret med professionelt personale,
har indtaget skønhedsbranchen.
Man bliver ikke bare høj af en god udsigt.
Man bliver afhængig!
Størstedelen af de unikke showrooms, lagerbygninger og kontorfaciliteter,
der pryder de mere end 85.000 kvadratmeter jord, som Witt regerer over,
er skabt med lokal arkitekt så bygningerne matcher naturen.
Vi integrerer vores produkter i smukke “working showrooms”, og kan derved give
husets gæster den mest optimale produktpræsentation.
Inspirerende tanker og ideer deles til smukke events, der afholdes i
Witt´s Dome Homes (arkitektonisk halvkugleformede design bygninger), og det
mere end 600 kvadratmeter store visonshus fordelt på 2 etager,
hvor de eksklusive WittDesign møbler præsenteres.
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PRÆSENTATION
SiennaX stammer fra England, hvor produktet
dominerer markedet markant. Udover deres eget
originale SiennaX produktsortiment bruger de deres
enorme erfaring til at udvikle tanningsystemer
til andre firmaer, der nyder godt af mange års
erfaring og den store succes, SiennaX har opnået.

SiennaX tilbyder i dag hele viften af detail og
professionelle produkter samt et bredt udvalg af
maskiner og kabiner. De er dog særlig kendt for
deres smarte kvalitetsudstyr, der flittigt bliver brugt
til ”Home Tan Party”. 5 minutters forberedelse og
du er klar til at spraytanne husets gæster.

Det engelske firma bag SiennaX startede i 2004
af SiennaX grundlæggeren Nicola Matthews. Hun
ønskede at lave en selvbruningskabine, der ikke
kostede for meget og var nemt at stille op, så de
mobile spraytan-eksperter nemt kunne komme
ud af huset og spraytanne. Nicola’s innovative
tankegang resulterede i en enestående patenteret
transportabel stofkabine, der hurtigt blev populær i
skønhedsbranchen.

Læring og udvikling er en rejse og ikke et mål.
Brug denne vejledning som et værktøj til at
understøtte den undervisning, du har fået.
Gennemgå hele vejledningen, og læs udvalgte
afsnit igen, når du trænger til at genopfriske din
viden. Brug også billedeillustrationen, info og fif fra
din ”Tanning Guide”.
Kontakt os endelig, hvis der skulle opstå spørgsmål
og/eller udfordringer undervejs.
God fornøjelse!

DHA
DHA’s (dihydroxyacetone) effekt blev opdaget af
tyske videnskabsmænd sidst i 1920’erne, da de
spildte DHA på huden, som derefter blev brun.
DHA har været brugt i kosmetikprodukter siden
1960’erne og blev godkendt af de amerikanske
fødevaremyndigheder FDA (Food and Drug
Administration) i 1973.
DHA optages ikke gennem huden, og der
kendes ingen bivirkninger. Den giver ikke en
ægte solbrændt farve med beskyttende melanin
som solen gør, så bed altid kunden om at
bruge solcreme, da selvbruner ikke yder nogen
beskyttelse mod solens skadelige stråler.
DHA betragtes som det mest effektive ingrediens,
når det gælder selvbruning. DHA kan bruges
alene, men SiennaX bruger det altid sammen
med Erythrulose, et udtræk af hindbær, som
tilfører huden ekstra fugt. Derved holder
selvbruningsvirkningen længere, og farven bliver
smukkere og mere naturlig.

DHA’s virkning er begrænset til hudens øverste lag,
Hornlaget (stratum corneum). Hver dag afstødes
eller afslides millioner af døde hudceller fra
hudens overflade. I takt med at de døde hudceller
forsvinder, falmer farven. Farven fra DHA holder
typisk 5-8 dage.
Sukkerstoffet DHA udvikler sig, når det kommer
i forbindelse med hudens proteiner og ilt.
Bruningsprocessen er altså ganske naturlig og
helt ufarlig. Processen tager tid, så væsken skal
forblive på huden i min. 4-8 timer (alt efter hvilken
solution, du bruger) for at sikre det mest optimale
og vedvarende resultat. Du kan sammenligne
processen med det der sker, når du tager et bid af
et æble og lader det ligge uden at pakke det ind.
På samme måde med DHA vil der ske en reaktion
med ilten, og overfladen bliver langsom brun.

PRODUKTINFO
Balance Body Wash, 200ml
Skøn fugtgivende og ultramild vaskegelé, der respekterer
hudens PH-værdi. Vaskegeleen slider ikke unødvendigt på
huden, så derfor bevares farven. Anvendes dagligt.
• Silkeprotein, der bevarer fugten
• Ingefærekstrakt med beskyttende antioxidanter
• Diskret frisk duft af citrongræs og ingefær
• Respekterer hudens naturlige PH-værdi
• Slider ikke unødvendigt på huden, så farven bevares
• SLS og parabenefri

Polishing Body Scrub, 200ml
En lækker cremet skrubbecreme, der fjerner døde hudceller
og forbereder huden til din spraytan. Fjerner eventuel
restfarve. Brug den min. 1 x ugentligt.
• Citrongræs, ingefær, shea- og kakaosmør både opfrisker og plejer
• Fjerner døde hudceller, så huden er klar til påføring af selvbruner
• Fjerner eventuel restfarve
• Giver en mere jævn og holdbar selvbruning
• Ikke egnet til brug i ansigtet
• SLS og parebenefri

Radiance Body Balm, 200ml
En blød plejende kropscreme, der optimerer og bevarer
farven. Lysreflekterende partikler, der får huden til at fremstå
endnu smukkere og sundere. Bruges dagligt.
• Frisk duft af citrongræs og ingefær
• Sheasmør og kokosolie der tilfører huden fugt og virker blødgørende
• Sød mandelolie, der gendanner hudens spændstighed og udglatter
• E-vitamin, der fungerer som beskyttende antioxidant
• Diskrete partikler, der fremhæver den smukke farve
• Parabenefri

Gradual Glowing Self Tan, 200ml
Opbygger dag for dag et naturligt solbrændt look. Bruges
dagligt som bodylotion eller 2-3 x ugentligt efter behov.
Nem måde at bevare den naturlige kulør.
• Aloe Vera, der lindrer og blødgør huden
• Sød mandelolie, der udglatter og gendanner hudens spændstighed
• Kakaosmør, der tilfører intensiv fugt
• Modvirker appelsinhud
• Lækker kokos- og vaniljeduft
• Parabenefri

Instant Bronzing Gel, 200ml
Naturlig farve, der giver et øjeblikkeligt resultat til en aften i
byen. Ideel til dig der kun ønsker den brune farve en enkelt
dag eller 2. Vaskes nemt af.
• Let anvendelig selvbruningsgel
• Giver øjeblikkelig farve
• Fremhæver en allerede eksisterende farve
• Plejende sød appelsin og aromatisk olie
• Tilsat duft af vaniljeorkide og granatæble
• Vaskes nemt af

Dark Glowing Self Tan, 200ml
Fugtgivende creme med selvbruner. Takket være
guidefarven i cremen, der giver øjeblikkelig farve, er det
nemt at se, hvor du har påført produktet.
• Øjeblikkelig farve uden striber
• Modvirker cellulite, opstrammer og udglatter huden
• Grøn te og calendula bekæmper for tidlig ældning
• Nem påføring takket være guidefarven
• Super populært produkt
• Parabenefri

PRODUKTINFO
Bronzing Mousse, 250ml
Skøn luftig mousse, der øjeblikkelig forsvinder ned i huden.
Meget nem at fordele og giver den smukkeste ferieglød.
Ekstra populær hos mænd grundet den lette konsistens.
•• Luftig mousse, der er let at anvende
•• Solbær og babassu der plejer og modvirker aldring
•• Beskyttende antioxidanter fra Granatæble og E-vitamin
•• Øjeblikkelig farve, der udvikler sig på 2-4 timer
•• Til alle, der ønsker en let konsistens
•• Hurtigt absorberende

Shimmer Spray, 75ml
Hår- og kropsspray med smukt sølv- eller guldglimmer til en
festlig aften i byen. Glimmeret er fint, naturligt og giver det
perfekte finish til hår, krop og tøj.
•• Bruges på hele kroppen og i håret
•• Kan også anvendes på tøjet
•• Let at vaske af
•• Sensuel, sød duft
•• Naturligt look
•• Parabenefri

Express Tanning Mist, 150ml
Fugtgivende selvbruner på spray. Perfekt til at opfriske
farven på ansigt og hænder, hvor farven vil falme hurtigere.
Super nem at anvende og populært unisex-produkt.
•• Hurtig selvbruningsbehandling
•• Opfrisker farven
•• Meget nem at bruge
•• Øjeblikkelig farve, der udvikler sig på 2-4 timer
•• Påfør et ekstra lag, hvis der ønskes en mørkere farve
•• Parabenefri

Luxury Self Tan Mitt, Black
Uundværlig handske af høj kvalitet til påføring af selvbruner,
så du undgår farverester på hænderne. Sikrer et jævnt
resultat. Kan vaskes og genbruges.
•• Høj kvalitet
•• Behagelig, silkeblød overflade
•• Gør påføringen nemmere
•• Giver mere jævnt resultat
•• Kan vaskes
•• Undgå farverester på hænderne

FØR & EFTER SPRAYTAN
Spraytan er en meget personlig og individuel
behandling, og to personer vil aldrig opnå den
samme farve. Da intensiteten på farven er
afhængig af hudens naturlige farve (melanin),
vil den samme person også opleve forskellige
resultater fra gang til gang.

Undgå sved og vand, mens farven udvikler sig.
Klor og varme bade er hårdt for huden og vil
medføre, at farven holder i en kortere periode. Hvis
der gnides for meget på huden med håndklæde
efter bad, vil farven også hurtigere slides af. Dup
derfor huden tør med håndklædet.

Forberedelse af huden skal ske allerede dagen før.
Skrub huden grundigt og plej den med fugtgivende
kropscreme. Jo mere velplejet huden er før
behandlingen - jo flottere resultat.

SiennaX Radiance Body Balm og Body Wash
er essentielt at bruge efter en spraytan. De
respekterer hudens PH-værdi, de stripper ikke
huden, men giver både en smukkere og mere
holdbar farve.

Bær altid mørkt løstsiddende tøj efter en spraytan.
Farven kan smitte af og har brug for luft til at
udvikle sig. Undgå stramtsiddende tøj, inkl.
BH, strømper, støvler og lign., da det kan give
ujævnheder i farven.
Den farve som ses umiddelbart efter behandlingen
er en guidefarve. Den rigtige farve vil udvikle sig
under denne, og du kan først se den rigtige farve
efter 4-8 timer, når farven er udviklet optimalt og
guidefarven er blevet vasket af.

Det er helt naturligt, at farven falmer hurtigere
nogle steder end andre. F.eks. er hænder og ansigt
specielt udsatte, da hænderne vaskes flere gange
dagligt, og ansigtet afrenses med renseprodukter.
Brug derfor f.eks. SiennaX Express Tanning Mist
til en nem og hurtig ”reparation”. Når farven
begynder at forsvinde, påbegyndes brug af
SiennaX Body Scrub, så farven forsvinder ensartet.

INGREDIENSER
Økologisk Aloe Vera
Lindrer, blødgør og tilfører huden
fugt. Fremmer sårheling.

Æbleekstrakt
Udglatter og virker foryngende
på huden.

Q10
Super fugtgivende enzym, der
fungerer som antioxidant.

Grøn Te
Kraftig opstrammende antioxidant,
der modvirker for tidlig aldring.

Granatæble
Kraftig antioxidant, der tilfører huden
fugt og gendanner spændstigheden.

Hybenolie
Genopbygger tør og skadet hud og
giver en naturlig sund glød.

Guaranafrø
Opstrammende og astringerende
egenskaber. Reducerer appelsinhud.

Musetorn
Fremmer cirkulationen, opstrammer
og modvirker appelsinhud.

Kakaosmør
Blødgørende, fugtgivende og
genopbyggende egenskaber.

Hyaluronsyre
Bevarer hudens spændstighed og
kontrollerer vandindholdet i huden.

Sød mandelolie
Plejer, gendanner spændstigheden
og udglatter overfladen.

Sød appelsinolie
Fremmer dannelsen af kollagen, så
huden fremstår yngre og sundere.

Citrongræs
Øger fugtniveauet og stimulerer
afgiftningen.

A- og E-vitamin
Vitaminer, der fungerer som antioxidanter og modvirker tegn på aldring.

Ingefærekstrakt
Antioxidant, der beskytter mod
hudskader forårsaget af frie radikaler.

Avocadoekstrakt
Opstrammer, blødgør og plejer.

Babassu
Virker blødgørende.

Sheasmør
Fremragende fugtgiver og emulgator.

Gingko
Kraftfuld antioxidant med genopbyggende, stimulerende og
opstrammende egenskaber, der får
huden til at fremstå yngre.

Morgenfrue
Modvirker for tidlig aldring. Har et
stort indhold af antioxidanter og
A-vitamin der fremmer regeneration
af cellerne.

Solbær
Øger hudens spændstighed,
beskytter og tilfører huden næring.
Modvirker for tidlig aldring.

Kokosolie
Tilfører fugt, heler og reparerer.
Hudens tekstur forbedres, så huden
fremstår generelt mere sund.

Grapeolie
Forfriskende og opløftende. Drænerer
overflødig væske samt reducerer
appelsinhud.

Olie af Citronskal
Balancerer væsken i hudens celler,
forbedrer cirkulationen og reducerer
appelsinhud.

Suma
Styrker huden og blødgør overflade.

Papaja
Forbedrer hudens tonus og tekstur.

KONTRAINDIKATIONER
Generelt
Visse kontraindikationer kan betyde, at kunden
ikke må få selvbruningsbehandling, så det er
vigtigt, at du er opmærksom på dem. Andre
kontraindikationer kan betyde, at du skal teste på
et lille område først.
Punkttest
Påfør lidt produkt på den tynde hud på indersiden
af armen (albuebøjningen). Hvis huden ikke har
reageret indenfor 24 timer, kan behandlingen
udføres.
Graviditet og hormonbehandling
De første tre måneder i graviditeten.
Hormonbehandling og visse lægemidler kan
påvirke resultatet af selvbruningsbehandlingen.
Nylige hudbehandlinger
Foretag aldrig behandling med selvbruningsspray
lige efter behandlinger, der gør huden mere
følsom, såsom voks, elektrolyse, hudslibning
eller laser. Vær også opmærksom på huden efter
ophold i sauna, ved synlig unormal rødmen og
solskoldning. Vær forsigtig, hvis kunden for nylig
har fået foretaget behandling med botox, fillers
eller andre kosmetiske behandlinger. Piercinger og
tatoveringer skal være fuldstændigt helet.
Hudproblemer
Eksem, psoriasis og andre hudsygdomme kan give
udfordringer, når huden skal spraytannes. Hvis
huden er særlig tør, vil der være risiko for et ujævnt
resultatet. Undgå også spraytan på åbne sår.
Vitiligo er en kronisk hudlidelse, der medfører tab
af pigment, som giver uregelmæssige hvide pletter
på huden. De hvide pletter får muligvis ikke farve
ved selvbruningsbehandlingen.

Hvis du eller kunden er i tvivl om nogle af
punkterne, kan du altid bede kunden om at spørge
sin læge til råds.

Kræft
Kræftpatienter i kemobehandling har ekstra sart
hud, så derfor frarådes al behandling. Vær også
opmærksom på alle udiagnosticerede knuder eller
buler.
Bemærk: Kræftpatienter kan opleve hudændringer i
op til et år efter behandling. Det kan forhindre
farven fra selvbruningsbehandlingen i at udvikle sig
optimalt.
Diabetiker
Selvom DHA er et sukkerstof, kan diabetikere
sagtens anvende selvbruner. Som alle andre skal
de selvfølgelig være opmærksomme på åbne sår.
Astma
Kunder, der lider af åndedrætsbesvær
såsom astma, kan anvende en mundmaske
underbehnadlingen. Sørg for optimal udluftning.
Allergi
Hvis kunden er allergiker, anbefales det at udføre
en punkttest 24 timer før behandling. Hyper
nøddeallergikere anbefales at punktteste Polishing
Body Scrub, Body Balm og Gradual Glowing
Self Tan før brug. Disse indeholder olie af søde
mandler, som er en raffineret ingrediens.
Disse raffinerede ingredienser udløser dog sjældent
en allergisk reaktion.

Du er også altid mere end velkommen til at
kontakte WittCosmetics ved spørgsmål.

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE
HUSK at rengøre sprøjtepistolen og maskinen
regelmæssigt. DHA’en i selvbruningsvæsken er
sukkerbaseret, og der er risiko for, at rester i
sprøjtepistolen krystalliseres og medfører blokering.
Regelmæssig rengøring vil være med til at afhjælpe
problemet og sikre, at sprøjtepistolen altid er i
optimal stand.
Efter behandlingen hældes restvæske tilbage i den
originale flaske. Fyld varmt vand i pistolkoppen,
spray din kabine med det rene vand og aftør.
Sådan får du nemt både rengjort pistol og kabine.
I områder med hårdt vand kan der bruges et mildt
rengøringsmiddel efter behov. Afslut altid med rent
vand uden sæbe, så evt. sæberester fjernes.
Aftør kabine og udstyr grundigt.

Ekstra vedligeholdelse
Tag filteret ud af maskinen, vask det og lad det
tørre om natten, før du monterer det igen. Fjern
nålen efter behov for at foretage grundig rengøring.
Placer maskinen så langt væk fra
behandlingsstedet som muligt for at undgå, at der
kommer selvbruner i maskinen. Det kan du nemt
gøre takket være den lange slange.
Få elektrisk udstyr kontrolleret en gang om året af
en autoriseret elektriker.
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