
Gebruiksaanwijzing Sunshower Deluxe White 

Bruinen en uw gezondheid 

Net als bij gewoon zonlicht heeft het bruiningsproces bij gebruik van de Sunshower wat tijd nodig. De 

eerste resultaten worden pas na een paar sessies zichtbaar.  

Een bruiningskuur voor een lichaamsdeel duurt 8 tot 15 sessies, afhankelijk van het resultaat dat u 

verlangt. Wacht altijd 48u na de eerste sessie, voordat u met de tweede sessie begint. Bepaal de 

bruiningstijd aan de hand van onderstaande tabel: 

 
 

 

Let bij het gebruik op het volgende: 

• Ontdoe uw huid geruime tijd voor de bruiningssessie van crèmes, lippenstift en andere 

cosmetica. 

 Draag tijdens het bruinen altijd een speciale beschermbril uw ogen tegen te hoge doses 

zichtbaar, UV- en infraroodlicht te beschermen (verkrijgbaar bij de receptie). 

• Houdt u aan de voorgeschreven bruiningsafstand van 45 cm voor een homogeen 

bruiningsveld. Voor een mooie egale bruine huid dient u uw lichaam ten opzichte van de 

Sunshower te draaien. 

• Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken in 

verband met de kans op beschadigingen aan ogen. 

• Gebruik geen crèmes of lotions die bedoeld zijn om uw huid tegen zonnebrand te 

beschermen. 

• Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. Dit kan warm worden. 

 Indien u na het douchen verder wilt bruinen droogt u zich dan wel eerst af. 

Infraroodsessie met de sunshower 

Een IR sessie kunt u zo vaak doen als u wilt. Let hierbij op het volgende: voorkom dat u het te warm 

krijgt. Ga indien nodig verder van de Sunshower af staan. kijk niet in de IR lampen. 

Sessie starten (IR of UV) 

 Zorg dat u ca. 45 cm van de Sunshower staat.  

 Druk op het IR logo voor de infrarood sessie, of op het UV logo voor de ultraviolet sessie en 

zet een UV bril op.  

 De UV sessie staat ingesteld op 10 minuten, de IR sessie staat ingesteld op 8 minuten.  

 Het aantal LEDjes dat branden op de display komt overeen met het aantal resterende 

minuten van de standaard sessie.  

 Wanneer u op de STOP toets drukt beëindigt u de sessie voortijdig.  

 Na iedere sessie zal het product 4 minuten nakoelen, voordat deze weer gebruikt kan 

worden. De koeltijd wordt knipperend weergegeven.  


