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PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA  
PRO I PO OPALOVÁNÍ  
V SOLÁRIU A NA SLUNCI.

Kosmetika MégaTan zaručuje optimální opálení  
s maximální péčí o Vaši pokožku při i po opalování 
v soláriu nebo na slunci. Při výrobě používáme 
výhradně kvalitní ingredience, vybrané přírodní 
oleje, rostlinné výtažky a vitamíny.

Teprve tehdy, když je Vaše kůže optimálně 
hydratovaná a vyživená, je schopna se rychle opálit 
a toto opálení si udržet. Běžné opalovací krémy  
a kosmetické přípravky jsou většinou nedostatečné, 
co se týče optimálního a jednotného opálení. 

Kosmetické prostředky určené pro každodenní péči, 
jako jsou tělová mléka a krémy na obličej, mohou při 
použití v soláriu držet teplo a způsobit významnou 
alergickou reakci pokožky.

Speciální opalovací kosmetika značky MégaTan 
udržuje pokožku v optimální rovnováze při opalování 
v soláriu a na slunci. Dodává pokožce mnoho 
základních živin a zajišťuje maximální hydrataci, 
která je nezbytná pro rychlé a trvalé opálení. 
Prostřednictvím tohoto optimálního výživného 
procesu dosáhnete rychlého, rovnoměrného  
a dlouhotrvajícího opálení.





BISABOLOL
napomáhá zjemňovat, hydratovat  
a regenerovat kůži, je antialergení  

a silně protizánětlivý 

BAMBUCKÉ MÁSLO
zabraňuje vysušování pokožky,  

regeneruje a hydratuje, napomáhá  
vyléčit alergické projevy kůže

ARGANOVÝ OLEJ
zvyšuje elasticitu kůže a čistí pokožku

Přírodní oleje a výtažky

JOJOBOVÝ OLEJ
hydratuje, vyhlazuje, proti vráskám a akné

ALOE VERA
pečuje o poškozenou či namáhanou 

pokožku, vysoká regenerační schopnost  
a okamžité zklidnění pokožky 

MANDLOVÝ OLEJ
posiluje elasticitu kůže a napomáhá 

předcházení tvorby strií

OLIVOVÝ OLEJ
pokožku promastí a hydratuje,  

díky antioxidantům a vitamínům ji vyživí  
a omladí

KAKAO
efektivně působí proti zánětům v kůži  

a léčí pupínky i podráždění

CUKROVÁ ŘEPA 
exfoliační účinky, odstaňuje odumřelé buňky 
a prokrvuje pokožku,desinfikuje a regeneruje 

narušenou kůži, má konzervační účinky

KOKOS
zvlhčuje a zvláčňuje kůži,  

příjemná vůně kokosu zajistí relaxační 
prožitek z opalování

MELOUN
hydratuje a příjemně  

a svěže provoní proces opalování 

ERYTHRULÓZA
sacharid, přirozená schopnost barvit 

kůži, netoxický, vyvolává dočasný účinek 
zhnědnutí kůže

MÁTA
chladivý efekt, podporuje prokrvování, 
antiseptické účinky, zdravější tón pleti,  

je užitečná při boji s akné

UV OCHRANA  
PŘED PŘÍRODNÍM SLUNCEM 

ochrana kůže před přírodním  
UVA a UVB zářením



Vysoce výkonný opalovací akcelerátor,  
který chrání a vyživuje pokožku při slunění  
v soláriu.

Přírodní samoopalovací složky erythrulose a třtinový 
cukr společně s bílkovinami podporují tvorbu 
melaninu. Výsledkem je rovnoměrné hluboké 
bronzové opálení. Proces opalování trvá 4 hodiny. 
Současně Vaše pokožka získá dostatečné množství 
přírodních ingrediencí, jako je kakao, bambucké 
máslo, kokosový a mandlový olej, aloe a vitamin E, 
které chrání pokožku a zjemňují ji. 
Úžasná vůně Vás přivede do nové dimenze. 
Určeno pro péči o tělo i obličej před opalováním  
v soláriu. Bez parabenů.

Lux Black 
ULTRA Tanning
15 ml  |  125 ml

aloe vera bisabolol

bambucké máslo kakao

kokos mandlový olej
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Přírodní suchý opalovací olej s aktivátorem 
melaninu je nejlepší v péči o pleť a její dokonalou 
hydrataci.

Obsahuje přírodní oleje a RonacareBronzyl™, který 
významně stimuluje syntézu melaninu a přírozený 
opalovací proces pokožky i bez slunce. Tyto dokonalé 
akcelerátory Vám zajistí nejzdravější způsob získání 
nádherného opálení a zdravé zářící pokožky na slunci 
nebo v soláriu. Po aplikaci Mégatan Coco se pokožka 
stává krásně lesklá, což zkracuje dobu opalování. 
Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film. Směs 
přírodních olejů činí pokožku neuvěřitelně hebkou, 
hydratovanou a chráněnou proti škodlivému vlivu 
environmentálních faktorů. 
MégaTan Coco je vhodný pro všechny typy pleti, určený 
k použití pro péči o tělo i obličej. 
Suchý opalovací olej je zcela přírodní produkt bez 
obsahu parabenů.

Natural Dry Tanning Oil  
+ Melanin Activator COCO

arganový olej

jojobový olej olivový olej

140 ml
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Tento přírodní olej je nejvhodnější v péči  
o pleť a její hydrataci. 

Obsahuje směs přírodního kokosového, mandlového, 
arganového, jojobového, olivového oleje a kakaové 
máslo. Směs olejů úžasně urychlí opalování a zajistí 
Vám nejzdravější způsob získání nádherného opálení 
a zdravé zářící pokožky na slunci nebo v soláriu. 
Po aplikaci MégaTan Coco se pokožka stává krásně 
lesklá, což zkracuje dobu opalování. 
Směs přírodních olejů činí plet´ neuvěřitelně hebkou, 
hydratovanou a chráněnou proti škodlivému vlivu 
environmentálních faktorů. 
MégaTan Coco je vhodný pro všechny typy pleti, 
určený pro péči o obličej a tělo. Jedná se o přírodní 
produkt. Neobsahuje UV filtry. 

Natural Coco
TANNING OIL

kakaoarganový olej

kokos mandlový olej

jojobový olej olivový olej

140 ml
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Opalovací olej s ochranným faktorem s přírodními 
oleji MégaTan Sun&Tan s úžasnou vůní kokosu Vám 
poskytne ochranu před silným UV zářením  
a současně urychlí proces opalování.

Obsahuje směs přírodního kokosového, mandlového, 
argonového, jojobového a olivového oleje, kakaového 
másla a UV filtry s ochranou proti slunci SPF 15. 
Tento perfektní opalovací akcelerátor představuje 
nejefektivnější a nejzdravější způsob dosažení 
nádherného opálení a zdravě zářící pleti při opalování na 
slunci i v soláriu. Po nanesení opalovacího oleje Mégatan 
SUN se kůže stává brilantně lesklou, což snižuje dobu 
opalování. Blahodárná směs přírodních rostlinných 
olejů činí pokožku neuvěřitelně hebkou, hydratovanou 
a chráněnou před škodlivým vlivem faktorů životního 
prostředí. 
Přírodní suchý olej Mégatan SUN se rychle vstřebává do 
pokožky a poskytuje okamžitou vlhkost bez mastného 
filmu na pokožce. 
Přípravek je vhodný pro všechny typy pleti, určený pro 
péči o tělo a obličej. Jedná se o zcela přírodní produkt.

Sunscreen Oil SPF 15  
with Natural Oils MégaTan
160 ml
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UV filtry

olivový olej kakaové máslo

kokos mandlový olej

jojobový olejarganový olej



150 ml
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INTENZE BRONZING

aloe vera bisabolol

bambucké máslo kakao

kokos mandlový olej

cukrová řepa erythrulóza

meloun máta

Sexy Black Intense BRONZING Lotion NEW s extra 
intenzivními samoopalovacími účinky bronzerů, 
které Vaší pleti dodá nádherně tmavý odstín.

Navíc je obohaceno bronzery DHA z cukrové řepy  
a erythulosy, které vyvíjejí spolu s kožními proteiny hnědé 
pigmenty, přičemž horní vrstva kůže získá přírodní a krásné 
hnědé opálení. 
Po cca 4 hodinách v závislosti na koncentraci získaných 
DHA je opalovací proces dokončen. Pokožka zůstává asi po 
dobu jednoho týdne krásně tmavě opálená. 
S tímto tělovým mlékem získáváte dostatek přírodních 
ingrediencí jako je vitamín E, ještě silnější extrakt aloe vera 
a mandlového oleje, bisabololu, bambuckého másla, kakaa 
a kokosu, které jsou známé v  exkluzivní péči o pleť. 
Bisabolol je bezbarvý viskózní olej, který je hlavní složkou 
silice heřmánku pravého. Po staletí je využíván v kvalitní 
kosmetice a má zklidňující protizánětlivé účinky. 
Toto tělové mléko je zcela přírodní produkt s okouzlující vůní 
melounu a chladivé máty. Mléko s bronzerem maximalizuje 
Vaše opálení a chrání pokožku, je vhodné k použití na tělo 
i obličej.



Sexy Black Intense BRONZING lotion (extra silné, 
intenzivní samoopalovací účinky BRONZER)  
je přírodní produkt bez parabenu.

Tělové mléko s extra intenzivními samoopalovacími účinky 
bronzerů, které Vaší pleti dodá nádherně tmavý odstín. Navíc 
je obohaceno bronzery DHA z cukrové řepy a erythrulózy, 
které vyvíjejí spolu s kožními proteiny hnědé pigmenty, 
přičemž horní vrstva kůže získá přírodní a krásné hnědé 
opálení. 
Po cca 4 hodinách v závislosti na koncentraci získaných DHA 
je opalovací proces dokončen. Pokožka zůstává asi po dobu 
jednoho týdne krásně tmavě opálená. 
S tímto tělovým mlékem získáváte dostatek přírodních 
ingrediencí jako je vitamín E, extrakt aloe vera, bisabololu, 
bambuckého másla, kakaa, kokosu a mandlového oleje, 
které jsou známé v exkluzivní péči o pleť. 
Bisabolol je bezbarvý viskózní olej, který je hlavní složkou 
silice heřmánku pravého. Po staletí je využíván v kvalitní 
kosmetice a má zklidňující protizánětlivé účinky. 
Toto tělové mléko je zcela přírodní produkt s okouzlující vůní 
melounu a chladivé máty. Mléko s bronzerem maximalizuje 
Vaše opálení a chrání pokožku, je vhodné k použití na tělo  
i obličej.

40 ml  |  150 ml

M
ég

aT
an

aloe vera bisabolol

bambucké máslo kakao

kokos mandlový olej

cukrová řepa erythrulóza

meloun máta

Sexy Black 
INTENZE BRONZING



Sexy Black  
TAN EXTENDERM

ég
aT

an

Sexy Black Tan extender lotion  
(krásná letní vůně melounu a chladivé máty)  
přírodní produkt bez parabenu.

Řada solární kosmetiky Sexy Black Vás okouzlí příjemnou 
vůní melounu a chladivé máty. Z tohoto kvalitního  
a jedinečného tělového mléka do solária získáte dostatek 
přírodních ingrediencí vitamínu E, extraktu z aloe 
vera, bisabololu, bambuckého másla, kakaa, kokosu  
a mandlového oleje, které jsou známé v kvalitní péči o pleť. 
Bisabolol je bezbarvý viskózní olej, který je hlavní složkou silice 
heřmánku pravého. Po staletí je využíván v kvalitní kosmetice  
a má zklidňující, protizánětlivé účinky. 
Solární kosmetika MégaTan Sexy Black Extender Lotion je 
přírodní a výkonný akcelerátor pro opalování v soláriu bez 
PARABENU. 
Tělové mléko je určeno k použití před opalováním v soláriu  
i po něm, můžete použít na tělo i obličej.

15 ml  |  40 ml  |  150 ml

meloun

aloe vera bambucké máslo

kakao kokos

mandlový olej bisabolol

máta



Coconut Tropic 
ULTRA BRONZER

Coconut Tropic Ultra Bronzer Lotion  
(se samoopalovacími účinky).

Tělové mléko do solária je obohaceno bronzery DHA  
z cukrové řepy a erythulosy vyvíjející spolu s kožními proteiny 
hnědé pigmenty, přičemž horní vrstva kůže získává přírodní 
a sexy hnědé opálení. Po cca 4 hodinách v závislosti na 
koncentraci získaných DHA je opalovací proces dokončen. 
Pokožka zůstává asi po dobu jednoho týdne tmavě opálená. 
S tímto tělovým mlékem Vaše pokožka získá dostatek 
přírodních ingrediencí, jako je vitamín E, extrakt z aloe 
vera, bisabollolu, bambuckého másla, kakaa, kokosu  
a mandlového oleje, které jsou známé v precizní péči o pleť. 
Bisabolol je bezbarvý viskózní olej, který je hlavní složkou 
silice heřmánku pravého. Po staletí je využíván v kvalitní 
kosmetice a má zklidňující protizánětlivé účinky. 
Můžete použít na tělo i obličej.
Solární kosmetika Coconut Tropic Ultra Bronzer Lotion Vás 
okouzlí svou jedinečnou vůní kokosu a jiných tropických 
exotických vůní. 
Tělové mléko můžete použít na tělo i obličej. Mléko s tímto 
bronzerem maximalizuje Vaše opálení a chrání pokožku. 
Tento produkt je zcela přírodní a bez obsahu parabenů.

15 ml  |  40 ml  |  125 ml

aloe vera bisabolol

bambucké máslo kakao

kokos mandlový olej
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Coconut Tropic 
PROFESIONAL
40 ml  |  125 ml

Coconut Tropic tanning booster lotion  
(krásná tropická, exotická vůně kokosu) 
přírodní produkt bez parabenu.

Solární kosmetika MégaTan Coconut Tropic Lotion je 
výkonný akcelerátor pro opalování v soláriu. Z tohoto 
kvalitního a jedinečného krému do solária získáte 
dostatek přírodních ingrediencí vitamínu E, extraktu  
z aloe vera, bisabololu, bambuckého másla, kakaa, kokosu 
a mandlového oleje, které jsou známé v  exkluzivní péči  
o pleť. 
Bisabolol je bezbarvý viskózní olej, který je hlavní 
složkou silice heřmánku pravého. I toto tělové mléko má 
protizánětlivé a hojivé složky, které pomohou Vaši  pokožku 
udržet v rovnováze. 
Tělové mléko je vhodné k použití před opalováním  
v soláriu i po něm, můžete použít na tělo i obličej. 
Solární kosmetika Coconut Tropic Lotion Vás okouzlí 
neuvěřitelnou vůní kokosu a jiných tropických exotických 
vůní.Tento produkt je zcela přírodní a bez obsahu parabenů.

aloe vera bisabolol

bambucké máslo kakao

kokos mandlový olej
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MégaTan After Sun and Solarium tanning 
booster.

Tělové mléko určené k použití po opalování  
v soláriu i na slunci. 
Tento výkonný akcelerátor obsahuje přírodní 
složky vitamínu E, extraktu aloe vera, bisabololu, 
bambuckého másla, kakaa, kokosu a mandlového 
oleje, které jsou renomovanými vůdci v péči o pleť.
Vyznačuje se jemnou vůní kokosu a svěží tropické 
exotiky. 
Je určený k použití na tělo i obličej a je zcela bez 
parabenů. 

150 ml

After Sun LOTION
(Sun and Solarium)

aloe vera bisabolol

bambucké máslo kakao

kokos mandlový olej
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UV and Color Hair  
PROTECT SPRAY

MégaTan Vlasová Kosmetika.

Ochranný sprej na vlasy se sluneční, antistatickou, 
antioxidační a tepelnou ochranou. Vhodný  
k použití před slunečním vystavením, vstupem 
do solária, stejně jako při každodenní péči. 
Zabraňuje změnám barvy díky UV záření. Chrání 
vlasy před poškozením způsobeným nadměrným 
vlivem slunečního svitu, zajišťuje jejich pružnost  
a hloubkovou výživu. 
Vlasy zanechává příjemné a měkké na dotek  
a navíc usnadňuje rozčesávání. 
Ochranný sprej má nemastnou konzistenci a na 
vlasech nezanechává mastný film. Vyznačuje se 
jemnou svěží vůní melounu. 
Tento produkt je bez fixačních účinků a parabenů.

200 ml

meloun
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Přírodní olej pro zdravě zářící opálení. 

Obsahuje směs přírodních BIO olejů (kokosový olej, 
kakaové máslo, mandlový olej, arganový olej, jojobový 
olej, olivový olej), které jsou nejpřínosnější v péči o pleť 
a hydrataci. 
Tyto oleje úžasně urychlí opalování a zajistí Vám 
nejzdravější způsob získání nádherně opálené a zdravě 
zářící pokožky na slunci nebo v soláriu. 
Po nanesení Megatan Pure se pokožka stává brilantně 
lesklou, což zkracuje dobu opalování. Díky svému 
jedinečnému složení minimalizuje zarudnutí po vystavení 
UV záření. Pro udržení zdravé, pevné a hedvábné pleti 
doporučujeme olej nanášet denně. 
MegaTan Pure je vhodný pro všechny typy pleti. 
Pro péči o obličej i tělo. Přírodní produkt. 

Natural Oil
MegaTan Pure 
140 ml
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kakaokokos

mandlový olej

jojobový olej

arganový olej

olivový olej



Přírodní suchý opalovací olej s aktivátorem 
melaninu je nejlepší v péči o pokožku. 

Obsahuje směs přírodních BIO olejů (kokosový olej, 
kakaové máslo, mandlový olej, arganový olej, jojobový 
olej, olivový olej) + dvojitý aktivátor melaninu, který 
významně stimuluje syntézu melaninu a přirozený 
proces opalování. 
Tyto dokonalé aktivátory Vám zajistí nejzdravější způsob 
získání nádherného opálení a zdravé zářící pokožky  
na slunci nebo v soláriu. 
Po nanesení přípravku se pokožka stává brilantně lesklou, 
což zkracuje dobu opalování. Díky svému jedinečnému 
složení minimalizuje zarudnutí po vystavení UV záření.  
Pro udržení zdravé, pevné a hedvábné pleti 
doporučujeme olej nanášet denně. 
Rychle se vstřebává, je vhodný pro všechny typy pleti. Pro 
péči o tělo i obličej. Přírodní produkt. 

140 ml

M
ég

aT
an Natural Dry Oil with  

2x Melanin Activator MegaTan Pure 

kakaokokos

mandlový olej

jojobový olej

arganový olej

olivový olej
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Výrobce: MégaTan Tanning Cosmetic

Výhradní distributor pro ČR a SK: EXUN Team s.r.o. Roháčova 188/37,  
130 00 Praha-Žižkov, IČO: 28604211, DIČ: CZ28604211. T: +420 605 22 66 77

 
 
 


