‘Met onze zonnestudio bieden we het allerbeste voor
onze klanten: Ergoline!’

‘We hadden het idee voor een eigen zonnestudio al helemaal in ons hoofd’, vertelt Inge van der Haven van Tanning
Zonnestudio. ‘We wilden een modern ingerichte studio, met in iedere cabine een prachtige zonnebank. Van Ergoline, natuurlijk.
Want anders ging het hele feest niet door.’ De plannen, die ze samen met haar partner Patrick had uitgedacht, zijn inmiddels
realiteit. Aan de Ambachtsstraat 1F, pal tegenover de Jan Post-hal, heeft het stel oktober 2018 een bijzonder mooie
zonnestudio geopend die vandaag de dag mensen uit de wijde regio trekt.

‘Waarom we alleen maar Ergoline wilden?’, herhaalt Inge de vraag. ‘Simpel. Ergoline is al meer dan dertig jaar de onbetwiste
nummer 1. Veiligheid, kwaliteit en comfort is wat zij ons en onze klanten bieden.’

Huidanalyse

Vreemd genoeg denken veel mensen nog steeds dat een zonnebank slecht voor je is, terwijl diezelfde mensen in de vakantie
wel op het heetst van de dag in de zon rondlopen. Onbeschermd. Dan gaat het er bij Tanning Zonnestudio aanmerkelijk
verantwoordelijker aan toe. ‘Om te zorgen dat niemand teveel zonlicht op de huid krijgt, is het belangrijk dat er naar het
huidtype van iedere klant wordt gekeken. Wij van Tanning zonnestudio zullen daarom altijd (aan de hand van een vragenlijst)
analyseren welk huidtype iemand heeft, zodat we ervoor kunnen zorgen dat niemand meer zonlicht krijgt dan goed voor hem of
haar is.’ De vragenlijst, én de vakkundige en gedegen voorlichting van de medewerkers van Tanning Zonnestudio, is van groot
belang, zo benadrukt ze.

0,3 Norm

‘De lampen van alle Ergoline zonnebanken geven niet meer ultraviolette straling dan strikt is toegestaan’, klinkt het. ‘Deze
zogeheten 0,3-norm kun je vergelijken met de kracht van de zon op de stranden van de Middellandse Zee rond het middaguur.
De bruiningslampen zijn hierop afgesteld.’ Maar net als in de buitenzon, geldt ook voor binnen: zon met mate! Sessies duren
zodoende acht tot maximaal twintig minuten. ‘Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je niet verbrandt.’ Daarom ook
adviseert ze gebruik te maken van de juiste zonne-cosmetica van het bekende merk Devoted-Creations.

Alleen voor 18+

‘Wie jonger is dan 18 jaar, mag nog geen gebruik maken van zonneapparatuur’, vertelt ze. ‘Wetenschappers en huidspecialisten
hebben vastgesteld dat het voor jonge mensen beter is wanneer ze niet te veel zonlicht krijgen. Dat geldt trouwens ook voor de
buitenzon! De reden is dat de huid tot het achttiende levensjaar nog in ontwikkeling is, waardoor de kans op huidschade door
eventuele verbranding groter is. En een verbrande huid op jonge leeftijd verhoogt weer de kans op huidkanker op latere
leeftijd.’ Tanning Zonnestudio is lid van de branchevereniging SVZ, die deze ‘niet onder de achttien’-regel hanteert. Een regel
die Inge volledig onderschrijft. ‘Tenslotte is het belangrijk om voorzichtig met je huid om te gaan.’

Hygiëne zonnebanken

‘Wanneer je ontspannen geniet van een zonsessie, lig je veelal ongekleed op de zonneapparatuur. Tanning Zonnestudio leeft
daarom belangrijke hygiëneregels na’, vertelt Inge. ‘Met de juiste reinigings- en desinfecteermiddelen worden volgens protocol
de cabines, de apparatuur en de studio gereinigd. Hierdoor kunnen onze klanten gegarandeerd hygiënisch en onbezorgd van
hun minivakantie genieten.’

Comfortabele bank

Met zeven zonnebanken, ieder met verschillende mogelijkheden en intensiteit, hoeft er niet op afspraak gewerkt te worden.
Een ieder kan zo langskomen. En als je toch heel even moet wachten, dan staat er een comfortabele Chesterfield bank voor je
klaar, staat de koffieautomaat tot je beschikking en kun je gratis gebruikmaken van de wifi. Tanning Zonnestudio is zeven dagen
per week geopend. Van ’s ochtends tot ’s avonds.

Tanning Zonnestudio vind je aan de Ambachtsstraat 1F – tegenover de Jan Posthal. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Meer weten? Kijk op www.tanningzonnestudio.nl of bel: 038-3374780.

