
SKIN CARE AND TANNING



Bruining en huidverzorging ineen
Hapro Collagen Sun biedt verzorging van de huid 
en bruining tegelijkertijd. Hiermee wordt de meest 
recente innovatieve bruiningstechnologie -ook wel 
‘hybrid tanning’ genoemd- nu voor het particuliere 
segment toegankelijk gemaakt. Dit bruiningstoe- 
stel bevat Collatan® lampen, een geavanceerde 
lichttechnologie waarmee rood licht huidverzor-
gingstherapie wordt gecombineerd met UV-licht. 
De Hapro Collagen Sun is meer dan een zonne-
bank alleen, de voordelen van het rood en UV-licht 
samengevoegd tot een ideale mix voor schoonheid 
en welzijn.

Huidverzorging
Het rode licht stimuleert de aanmaak van colla-
geen en elastine, dit zorgt ervoor dat de elasticiteit 
en soepelheid van de huid toeneemt en de huid 
steviger wordt. Het bruinigsproces wordt versneld 
doordat het rode licht diep in de huid doordringt. 
Hierdoor wordt de doorbloeding bevorderd en het 
bruiningsproces geïntensiveerd wat leidt tot excel-
lente bruiningsresultaten zonder dat daarvoor een 
hogere UV-dosis nodig is. 

Comfort
Een comfortabel ligoppervlak, een ruimtelijke 
bruiningstunnel met ergonomisch design, 
gebruiksvriendelijk bedieningsdisplay en verfris-
sende lichaamskoeler maken de Hapro Collagen 
Sun een comfortabele wellness beleving voor thuis. 

HYBRIDE: BRuInIng En HuIDvERzoRgIng InEEn

StImulatIE ElaStInE- En CollagEEnpRoDuCtIE

EEn EgalE En natuuRlIjkE BRuInE tEInt van DE HuID 



twee modellen
De Hapro Collagen Sun is beschikbaar in twee modellen. De Hapro Collagen Sun 24 
beschikt over 24 Collatan® lampen. De Hapro Collagen Sun 26/5 heeft 26 Collatan 
lampen en vijf 25 Watt Seecret collageen boosters voor extra huidverzorging in het 
gezichtsbereik. Beide bruiningstoestellen zijn verkrijgbaar in de trendy kleur Pearl 
White.

HYBRIDE: BRuInIng En HuIDvERzoRgIng InEEn

StImulatIE ElaStInE- En CollagEEnpRoDuCtIE

EEn EgalE En natuuRlIjkE BRuInE tEInt van DE HuID 

 

BEtERE HuIDDooRBloEDIng

onDERHouDSvRIEnDElIjk

EEn ComFoRtaBEl BREED lIgoppERvlak

EEn luXE BEautY WEllnESS BElEvIng tHuIS



zonnige zekerheid

Met uw keus voor Hapro apparatuur, kiest u voor zekerheid. Alle apparaten voldoen 
aan de strengste regels op het gebied van veiligheid en hebben het CE en KEMA 
keurmerk. Daarnaast zijn de apparaten zorgvuldig ontwikkeld volgens de nieuwste 
normen voor bruiningslampen. Zo bent u gegarandeerd van een verantwoorde zon 
bij u thuis!

Specificaties Hapro Collagen Sun 24 Hapro Collagen Sun 26/5

Lampen 24 x 100 W Collatan® lampen
 

14 x 100 W L Collatan® lampen
12 x 100W Collatan® lampen

Collageen booster gezicht – 5 x 25 W Seecret Collagen lampen
Lichaamskoeling

Analoge timer –

Digitale timer –

Weksignaal einde sessie
Decoratie element voorkant

Vermogen 2,83 kW 3,19 kW
Gewicht 119 kg 128 kg
Kleur Pearl White Pearl White
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www.vdlhapro.com

VDL Hapro, Postbus 73, 4420 AC Kapelle

Technische wijzigingen voorbehouden = Standaard     = Optioneel    –  = Niet van toepassing


