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 Do It Yourselfاز PRO TAN
هقباسم زا لبق بش

3

2

1

،نویسول هنوگ چیه هک دینک لصاح نانیمطا :تسوپ ندرک هزنرب زا لبق
و هدوب کشخ نات تسوپ و درادن رارق امش تسوپ یور ینلکدا ای رطع ،یرپسا
.تسا هدش یرادرب هیال حیحص روط هب
 (Proهقباسم زا لبق بش هژیو ناتورپ یگنر هیاپ ششوپ یمارآ هب 1
.دیزیرب هساک کی رد ار )Tan® Overnight Competition Color Base Coat
یاه لمعلاروتسد زا یوریپ اب و ،هتسب رد دوجوم شکتسد زا هدافتسا اب 2
ار هقباسم زا لبق بش هژیو ،ناتورپ یگنر هیاپ ششوپ سنوا ، 4هدش هئارا
.دیلامب ،هدش یرادرب هیال و کشخ تسوپ یور

هیاپ ششوپ زا هدافتسا نیلوا زا سپ ،باوخ ماگنه :هتکن
یاه سابل زا ،هقباسم زا لبق بش هژیو ناتورپ یگنر
.دینک هدافتسا داشگ و هریت ،دنلب یا هبنپ

.دوش کشخ ات دنامب یقاب ،کشخ و درس یطیحم رد هقیقد  5-10تدم هب ،هزنرب ششوپ دیهد هزاجا

3

هقباسم حبص
5

هجوت .دیهد وشتسش نوباص نودب و مرگ بآ اب ،یمارآ هب ار دوخ ندب ،ندش رادیب زا سپ 4
و هدش تسوپ ذفانم ندش زاب بجوم ،دشاب غاد دح زا شیب بآ هک یتروص رد ،دیشاب هتشاد
یاوه ای هلوح زا هدافتسا اب و یمارآ هب ار ناتندب .دوش یم هتسش یرتشیب گنر هجیتنرد
زا دیناوت یم ،یلسانت تلآ فارطا ندرک زیمت یارب ،لیامت تروص رد .دینک کشخ یعیبط
.دینکن هدافتسا نویسول ای هدننک وبشوخ یرپسا زا .دینک هدافتسا بوطرم لامتسد

4

5

یارب ،هدش هئارا یاه لمعلاروتسد زا یوریپ اب و ،هتسب رد دوجوم شکتسد زا هدافتسا اب
 (Pro Tan® Overnight Competition Colorناتورپ یگنر هیاپ ششوپ سنوا ، 4مود راب
.دیلامب ندب همه یور رب ار Base Coat)،

هقباسم ماگنه رد ،هنحص تشپ
7

،موزل تروص رد :نانز
رس زا یریگولج تهج
زا هدافتسا اب ،سابل ندروخ
زا ،هدش هئارا یاه لمعلاروتسد
Bikini Bite® No-Slip Suit
.دینک هدافتسا Fastener

6

زا لبق هقیقد ، 30هدش هئارا یاه لمعلاروتسد ساسا رب 6
® (Pro Tanناتورپ یروف ییور ششوپ ،هنحص یور نتفر
سابل اب سامت زا لبق .دینک هدافتسا ار )Instant Top Coat
هب یبایتسد روظنم هب .دوش کشخ ،گنر دیهد هزاجا ،بآ ای اه
.دینک هدافتسا ششوپ نیا زا رگید راب ،رت قیمع یگنر

هدافتسا اب و هنحص هب دورو زا لبق ،هزنرب تیبثت یارب 7
تاه تیفیک اب زاس هنیهب نغور ،هدش هئارا یاه لمعلاروتسد زا
هقباسم رد یریگ تسژ صوصخم سیوج لسام نغور  (Hot Stuff® High Definition Optimizer Oil)،فاتسا
،هقباسم رد یریگ تسژ یارب و هدرک هدافتسا ار )(Muscle Juice® Maximum Definition Competition Posing Oil
.دینک هدافتسا ار ) (Show Shine® Ultra-Light Competition Posing Oilنشور هداعلا قوف نیاش وش نغور
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