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Spraytanhuset  er  Norges  fremste  eksperter  på  spraytan  og  selvbruning  og  
åpnet  landets  første  spraytansalong  i  Mai  2014  for  å  tilby  nordmenn  et  
sunnere  alternativ  til  sol  og  solarium.  Spraytanhuset  har  som  formål  å  få  
kvinner  og  menn  i  alle  aldere  til  å  føle  seg  vel  ved  å  kunne  holde  seg  
solbrune  året  rundt  uten  kreftfremkallende  og  rynkedannende  
ultrafiolett(UV)-‐eksponering.  Vi  bruker  kun  spraytanprodukter  med  
ingredienser  fra  økologisk  landbruk  som  er  framstilt  uten  
kjemiske/syntetiske  plantevernmidler,  uten  kunstige  aroma-‐  og  
fargestoffer  og  med  strenge  restriksjoner  for  bruk  av  konserveringsmidler.  
Vår  lidenskap  er  å  kunne  tilby  en  jevn  og  naturlig  brunfarge  uten  å  utsette  
kundene  våre  for  stoffer  som  tradisjonelt  smyger  seg  inn  i  selvbruning-‐  og  
spraytanprodukter  (f.eks  parabener,  alkohol,  parfyme  &  sulfater).  
  
Vår  spraytansalong  i  Oslo  holder  til  i  Schønings  gate  6  på  Majorstuen  og  i  
November  2015  åpnet  vi  ny  spraytansalong  i  Bergen  sentrum  –  nærmere  
bestemt  Halfdan  Kjerulfs  gate  4.  Vi  driver  også  nettbutikk  
(www.spraytanhuset.no)  der  vi  selger  økologiske  og  parabenfrie  
selvbruningsprodukter.    
I  tillegg  til  å  drive  spraytansalonger  og  nettbutikk  er  vi  den  norske  
importøren  og  leverandøren  av  flere  anerkjente    
økologiske  spraytan-‐  og  selvbruningsmerker    
(Vani-‐T,  Moroccan  Tan,  Eco  Tan  og  Naked  Tan)    
som  vi  leverer  til  forhandlere  over  hele  landet.    
Som  Norges  fremste  eksperter  på  spraytan  og    
selvbruning  holder  vi    også  regelmessige  spraytankurs  for  å  spre  vår  
lidenskap  for  økologisk  spraytan,  samt  gi  praktisk  kunnskap  om  hvordan  
spraytan  utføres.        

  

HVEM ER VI? 

SPRAYTANHUSET I ET NØTTESKALL 

• Vi utfører manuell spraytan med økologiske, parabenfrie og naturlige 
produkter som vi også selger for hjemmebruk. 
• Nettbutikk for bedriftskunder, bestående av spraytan utstyr, startpakker 
og spraytansolution. 
• Vi er norsk importør for flere anerkjente, internasjonale og økologiske 
spraytan-og selvbruningsmerker som vi leverer videre til forhandlere over 
hele Norge. 
• Vi kjemper for en reduksjon av forekomsten av hudkreft i Norge ved å 
engasjere oss i å bidra til redusert bruk av solarium og dermed en 
forbedring av nordmenns solvaner. 

I 2016 går 5% av alt overskuddet 
vårt til Norges Kreftforening 



 
 

 
 

 
  

VÅR HISTORIE 

Som nittenåring flyttet Natalie til Australia – 
landet med den høyeste forekomsten av hudkreft 
i verden. Da hun var 25 oppdaget hun en føflekk 
som fikk henne til å stusse: den hadde kommet 
plutselig, var asymmetrisk og jevn i fargen. Legen 
operert vekk føflekken umiddelbart, og hun hadde 
vært heldig. Føflekken hadde celleforandringer, 
men tidlig behandling hindret hudkreft. Natalie 
fikk da streng beskjed om å holde seg borte fra 
solen så mye som mulig og bruke solhatt og høy 
solfaktor hver dag. Hendelsen satte en støkk i 
henne, og hun bestemte seg for å ta legens råd et 
steg lengre: aldri sole seg mer! 
 
Det var bare et problem: 
hun likte å være brun! 
En venninne anbefalte 
spraytan, og etter litt tid fant hun et merke som ga 
et så naturlig og jevnt resultat at det var likestilt 
med en vanlig brunfarge, nemlig Vani-T. Hver 
fredag morgen de neste fire årene ble brukt til å 
besøke hennes lokale spraytansalong. 
 
Etter 8 år i Australia bestemte Natalie seg for å 
flytte hjem igjen til Norge. Men, hvordan skulle hun 
nå få sin ukentlige spraytan? Hun googlet, men det 
fantes knapt noen som tilbød spraytan i Norge, 
og ingen brukte Vani-T – det merket hun hadde 
best erfaring med. Hun bestemte seg for å ta 
saken i egne hender. Hun kjøpte nødvendig utstyr,  

fullførte et kurs, importerte Vani-T spraytanfarge 
fra Australia og lærte opp lillesøster til å kunne 
spraye seg, mot at de begge fikk sin ukentlige 
spraytan. 
 
Etterhvert begynte ryktet å spre seg til Natalies 
venninner, og videre til venninnenes venninner. 
Tanken slo henne; “Kanskje et spraytanstudio er 
nettopp det Oslo trenger?” Natalie besvarte sitt 
eget spørsmål med en klart og tydelig “Ja!”, 
og med søsterens hjelp fant hun et lokale på 
St. Hanshaugen som hun kalte “Spraytanhuset”. 
 
   Et par uker etter, under en fuktig  
   middag med venninnen Janne, som  
   Natalie hadde møtt i Australia, slo 
   det henne: Janne måtte bli med på 
dette prosjektet! Janne jobbet som produktsjef i et 
internasjonalt selskap, var over gjennomsnittet 
opptatt av helse og velvære, og ville i Natalies øyne 
være den perfekte samarbeidspartner, noe som 
senere også skulle vise seg å stemme. Tanken ble 
umiddelbart formidlet videre, og svaret fra Janne 
kom like kjapt i retur: “SELVFØLGELIG VIL 
JEG DET!” 
 
 
 
 
…og resten er historie! 

“Kanskje et spraytanstudio er 

     akkurat det Oslo trenger? ” 

Natalie Müller, eier av Spraytanhuset. Har tilbrakt 8 år i 
Australia og har en Bachelorgrad og en postgraduate grad 
i psykologi, samt en master i HR og markedsføring. Hun er 
sterk motstander av solarium og stor fan av solfaktor 50, 
solhatt og selvsagt - spraytan!  
 
 

Janne Hegna, eier av Spraytanhuset. Har tilbrakt 2,5 år i 
Australia og har en bachelor i Internasjonal Markedsføring 
og en master i Business og  Markedsføring. Hun har også  
flere års erfaring som produktsjef i et internasjonalt selskap. 
 
Janne er opptatt av velvære, trening og helse. 



 
 

  

LEVERANDØR AV KJENTE MERKER 

I tillegg til å utføre spraytans er Spraytanhuset er den norske 
importøren og leverandøren av flere anerkjente økologiske 
spraytan- og selvbruningsmerker. Det er bestselgende merker som 
Vani-T, Moroccan Tan, Tuscan Tan, Naked Tan, Fake Bake, Norvell 
Tanning og California Tan, som vi distribuerer til forhandlere 
over hele landet. Vi velger kontinuerlig ut kvalitetsmerker innen 
økologisk spraytan. Velkjente internasjonale merker, og også nye og 
innovative merker. Løftet vårt er, uansett merke eller produkt våre 
kunder eller forhandlere velger, at kvalitet er det vi setter høyest! 

NETTBUTIKKEN 

Spraytanhuset har en egen nettbutikk! 
 

www.spraytanhuset.no. 
 
Her selger vi det beste innen økologisk og/eller 100% naturlig 
selvbruning fra våre fire favorittprodusenter; Vani-T, Moroccan 
Tan, Vita Liberata og SunSpa. Alle selvbrunerene er uten 
parabener, tørker umiddelbart, er fuktighetsbevarende, gir 
en nydelig glød og falmer naturlig. Produktene inneholder 
planteekstrakter, vitaminer og antioksidanter, og har vunnet 
«best-i-test» i de fleste produktkategorier. 
 



VÅRE BESTSELGERE 

SunSpa Tan-in-a-Can er en selvbruningspray som 
øyeblikkelig gir gyllenbrunt utseende. Resultatet ser 
jevnt og naturlig ut – hver gang! Inneholder vitamin E 
og Aloe Vera for en fuktighetsgivende, antiaging 
effekt, samt at den er helt uten parabener. Perfekt til 
ansikt! 200ml 
 

Vani-T Bronzing Mitt er en gjenbrukbar 
selvbruningshanske  som er et ytterst nødvendig 
produkt for alle som bruker selvbruningsprodukter. 
Hansken gjør det enklere å påføre 
selvbruningskrem/mousse/spray, samt at resiultatet 
blir jevnere og mer naturlig. Selvbruningsvotten er 
vanntett og beskytter derfor også hendene dine mot 
misfarge. 1 stk 

Vani-T Brazilian Bronze har vunnet “best i test” i 
selveste VOGUE og er elsket av kjendiser og modeller. 
Denne selvbruneren er økologisk og parabenfri og gir 
umiddelbart en jevn, mørk brunfarge som tørker 
hurtig og fader naturlig. Produktet inneholder store 
mengder antioksidanter,  planteekstrakter, og 
vitamin A + E.  125ml 

MoroccanTan MoroccanPrimer er en skrubb/primer 
som er perfekt til å forberede huden før spraytan eller 
selvbruning, eller som en ukentlig 
hjemmebehandling. Den lukseriøse primeren 
skrubber bort døde hudceller og etterlater huden 
fornyet, ren, silkemyk og næret – et perfekt 
utgangspunkt for en perfekt brunfarge. 150ml 
 

Vani-T Bronzing Custard er perfekt til å forlenge en 
spraytan. Denne selvbruneren er økologisk og 
parabenfri og bygger gradvis en gyllen, nydelig 
brunfarge kombinert med antiaging hudpleie via 
store mengder botaniske ingredienser, vitamin A + E, 
antioksidanter, marineekstrakter og Aloe Vera. 
200ml 

MoroccanTan Instant Tanning Mousse er en luftig 
mousse som er perfekt for deg som ønsker en gyllen, 
naturlig brunfarge. Med MoroccanTan sin 
selvbrunings -mousse får du farge umiddelbart, 
samtidig som produktet er enkelt å påføre og tørker 
raskt. Inneholder økologisk arganolje. 200ml 

 
  



 

 
  

SPRAYTAN	  

Hva er spraytan? 
Spraytan er en måte å bli raskt brun på som ikke 
involverer UV-stråler! En spraytan kan gjøres 
enten manuelt eller automatisk i et kabinett; vi på 
Spraytanhuset utfører manuell spraytan da dette 
generelt gir et bedre resultat siden terapeuten da 
har mulighet til å variere graden av brunfarge på 
forskjellige kroppsdeler (f.eks en lysere brunfarge 
på underarmen og en mørkere brunfarge på 
skuldre og bryst) slik resultatet ville blitt hvis 
kunden hadde solet deg på vanlig måte. Manuell 
spraytan innebærer at en spraytanbehandler 
sprayer spraytanvæske på kundens kropp ved 
bruk av en profesjonell spraytanmaskin. 
 
Hvordan virker spraytan? 
Den aktive ingrediensen i spraytan er 
Dihydroxyacetone (DHA), som er et helt ufarlig 
fargeløst sukker. Når bruningsvæsken sprayes på 
huden oppstår det en naturlig kjemisk prosess 
der det øverste cellelaget på huden oksiderer, og 
det er dette som resulterer i en gyllen og solbrun 
farge. DHA har vært brukt i over 40 år i 
kosmetiske produkter og er godkjent av Food & 
Drug Administration, samtidig som anerkjente 
hudleger i Norge har utalt at det er helt ufarlig. 

Hvordan foregår en spraytan? 
En spraytan gjøres manuelt av en terapeut, og tar 
ca 15 minutter. Spraytan gjør det mulig å bli 
perfekt brun uten å utsette huden for skadelig 
UV-stråling og å øke risiko for hudkreft, rynker og 
andre hudskader. Hos oss bruker vi solution fra 
to av de mest anerkjente, økologiske 
produsentene på markedet – Vani-T og 
Moroccan Tan.  
 
Våre spraytans: 
• Gir en gyllenbrun farge som ikke ser oransje 
eller skjoldete ut 
• Består av økologiske og naturlige ingredienser 
• Inneholder planteekstrakter, vitaminer og 
antioksidanter for en dypt pleiende, 
fuktighetsgivende og antialdrende effekt. 
• Inneholder ingen parabener, alkohol, parfyme, 
sulfater, DEA, mineraloljer. parafin eller andre 
skadelige tilsetningsstoffer som på sikt kan virke 
hormonforstyrrende. 
• Er ikke testet på dyr. 
• Gir en jevn brunfarge og innebærer ikke 
samme risiko for skjolder som ved selvbruning 
hjemme. 
• Er raskt absorbert og de «raskeste» fargene 
våre kan vaskes av etter kun 2-4 timer. 
• Perfekt for de som skal i bryllup, på fest eller en 
annen spesiell anledning og ønsker å se freshe og 
gyllenbrune ut 
• Varer i opptil en uke 
• Har en 100% fornøydgaranti 

Hva er fordelene med spraytan? 
Med spraytan blir man raskt brun uten skadelig 
UV-stråling fra sol og solarium. Man slipper 
derfor å bekymre seg for økt risiko for hudkreft, 
rynker og andre hudskader. Fargen blir jevn, og 
man får midre skjolder enn ved bruk av 
selvbruning hjemme. Spraytan er perfekt for en 
som skal i bryllup, på fest eller en annen spesiell 
anledning og ønsker å se fresh og gyllenbrun ut. 
Fargen varer i ca en uke og med regelmessige 
spraytans kan man holde seg brun året rundt! 
 
Hvorfor er økologisk bedre enn vanlig spraytan?  
Økologisk spraytan inneholder ingredienser fra 
økologisk landbruk som er framstilt uten 
kjemiske/syntetiske plantevernmidler og 
kunstige aroma- og fargestoffer og med strenge 
restriksjoner for bruk av konserveringsmidler. 
Dette reduserer sjansen for hudirritasjon, samt 
at man unngår eksponering for 
hormonforstyrrende stoffer.  
 
Hvor lenge holder fargen og hvor ofte kan man 
spraye seg?  
Hos oss varer fargen i 5-10 dager – avhengig av 
hudtype og før- og etterbehandling. Ved rett 
vedlikehold varer fargen enda lenger.  
Behandlingen kan gjerne gjentas hver uke for at 
en jevn og vakker brunfarge skal vedvare. Det er 
viktig å peele kroppen mellom behandlingene, da 
dette gir et jevnt og mer langvarig resultat. 
 



 
  

Hvordan bør kunden forberede seg før en 
spraytan-time? 
• Voksing og barbering bør gjøres minst 24 timer 
før spraytan, slik at bronzeren ikke legger seg i 
porene og gir sorte prikker 
• Kunder bør komme i eller ta med seg løse klær 
(fks joggebukse) slik at fargen ikke blir ujevn 
• Huden bør skrubbes grundig samme dag eller 
dagen før for å fjerne døde hudceller (spesielt 
tørre områder som knær og albuer) 
•  Oljebaserte skrubber må brukes minimum to 
dager før behandling slik at oljen ikke blir en 
barriere mellom huden og sprayvæsken. 
• Fuktighetskrem, parfyme eller dedorant bør 
ikke brukes på forhånd. Fargen trekker da ikke 
inn og fargen kan bli ujevn 
• Terapeuten vil påføre krem på de tørre 
områdene før spraytannen utføres slik at de ikke 
trekker til seg mer farge en øvrige områder. 
 
 
 
Hva bør kunden gjøre eller unngå å gjøre etter 
en spraytan? 
• Bruk mørke, løstsittende klær i timene etter 
slik at bronzeren ikke farger over på lyst tøy. Bruk 
av BH bør unngås. 
• Vent minimum 4 timer før huden vaskes, helst 
enda lenger. 
• Hendene bør ikke vaskes og huden bør ikke bli 
våt, da dette kan påvirke utviklingen av fargen 
• Huden bør berøres minst mulig da fargen kan 
overføres ved berøring. 
• For at fargen skal holde seg lengst mulig bør 
huden holdes fuktig med oljefri fuktighetskrem.  
•  Fuktighetskrem bør ikke brukes før første dusj 
• Lange bad og mye såpe bør unngås. Huden bør 
tørkes veldig forsiktig etter bad og man bør 
unngå å gni seg tørr. 
• Bading i salt og klorvann kan forkorte lengden 

Hva bør kunden gjøre eller unngå å gjøre etter 
en spraytan? 
• Bruk mørke, løstsittende klær i timene etter 
slik at bronzeren ikke farger over på lyst tøy. Bruk 
av BH bør unngås. 
• Vent minimum 4 timer før huden vaskes, helst 
enda lenger. 
• Hendene bør ikke vaskes og huden bør ikke bli 
våt, da dette kan påvirke utviklingen av fargen 
• Huden bør berøres minst mulig da fargen kan 
overføres ved berøring. 
• For at fargen skal holde seg lengst mulig bør 
huden holdes fuktig med oljefri fuktighetskrem.  
•  Fuktighetskrem bør ikke brukes før første dusj 
• Lange bad og mye såpe bør unngås. Huden bør 
tørkes veldig forsiktig etter bad og man bør 
unngå å gni seg tørr. 
• Bading i salt og klorvann kan forkorte lengden 
på brunfargen og det kan også gjøre at fargen 
forsvinner ujevnt 
• En gradual tanner (med lavt innhold av DHA) 
anbefales for å bevare og forlenge brunfargen. 



  

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst og 
dødelighet av hudkreft (føflekkreft), sammen med land som 
Australia. Dette på tross av kaldt klima og dårlige solforhold. 
 
Hovedårsaken til dette er utbredt eksponering for UV-
stråling fra sollys og solariumbesøk kombinert med for lite 
solkrem og/eller bruk av en solfaktor som ikke er høy nok. 
 
I Brasil og i de fleste delstater i Australia er det innført forbud 
mot solarier. Vi støtter Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) sin 
anbefaling om at staten bør vurdere å forby solarium, spesielt 
med tanke på at Norge har hatt en kraftig økning i tilfeller av 
føflekkreft (1718 nye tilfeller i 2011) og at dette er den nest 
hyppigste kreftformen blant kvinner i aldersgruppene 15-54. 
 
Ved å tilby et sunnere alternativ å bli brun på, ønsker vi å 
bidra til redusert bruk av solarium, samt skape en motkultur 
til den rådende norske kulturen for overdreven soling. 

VÅR VISJON 



  VÅRT VERDIGRUNNLAG 

Spraytanhuset bygger sitt arbeid på fem grunnprinsipper: 
Økologi, helse, kvalitet, service og integritet. 

Økologi: 
Vi bruker kun spraytanprodukter med ingredienser 
fra økologisk landbruk som er framstilt uten 
kjemiske/syntetiske plantevernmidler, uten 
kunstige aroma- og fargestoffer og med strenge 
restriksjoner for bruk av konserveringsmidler. 
 
Helse:  
Vi kjemper for en reduksjon i Norges 
hudkreftforekomst ved å påvirke nordmenns 
solvaner og ved bygge en motkultur til 
solariumbruk og overdreven soling. Vi selger og 
bruker naturlige produkter som er fri for 
parabener, alkohol, parfyme, sulfater, DEA, 
mineraloljer, parafin og andre unødvendige 
tilsetningsstoffer som tradisjonelt smyger seg inn i 
kosmetiske produkter. 
 
Service: 
Vi har 100% fornøyd garanti og og tar 
utgangspunkt i kundens behov og tilfredsstillelsen 
av disse. Vi ønsker å overgå kundens forventninger 
til service, samt behandle hver kunde med respekt 
og integritet. 

Kvalitet: 
Vi er Norges fremste eksperter på spraytan og 
selvbruning og tilbyr produkter og tjenester av 
høyeste kvalitet. Våre produkter inneholder 
planteekstrakter, vitaminer og antioksidanter for 
en dypt pleiende, fuktighetsgivende og 
antialdrende effekt. 
 
Integritet: 
Våre produkter er ikke testet på dyr. I tillegg til 
høye kriterier til produktene vi fører, har vi høye 
forventninger til oss selv og vår ivaretakelse av 
vårt sosiale ansvar; i 2015 går 5% av alt 
Spraytanhusets overskudd til Kreftforeningen 
for å støtte opp om deres målrettet innsats innen 
forskning, omsorg, forebygging, informasjon, 
internasjonalt arbeid og politisk 
påvirkningsarbeid. 



  PRODUKTINGREDIENSER 



 
 

  

KONTAKT OSS 

Om du vil ha mer informasjon er 
du velkommen til å kontakte oss. 
 
NATALIE : 48 28 80 78 
JANNE :93 24 47 14 
 
 
T: 91 52 27 03 
E: spraytanhuset@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.spraytanhuset.no 


