
Regulamin korzystania 

z SOLARIUM 

§ 1 - Zasady ogólne 

1.            SOLPARK nie ponosi odpowiedzialności za podrażnienia skóry, zaczerwienienia lub inne skutki uboczne  opalania. 

2.            SOLPARK zastrzega sobie prawo do odmowy skorzystania z usługi bez podania powodu. 

3.            SOLPARK nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady lamp, kosmetyków bądź urządzeń solaryjnych. 

4.            Klient korzystający z usługi opalania w SOLPARK-u oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Solarium, w tym z przeciwwskazaniami i zasadami 

bezpiecznego opalania. 

5.            SOLPARK nie zezwala na używanie nieprofesjonalnych kosmetyków w solarium. 

6.            W razie mechanicznego, celowego i udowodnionego uszkodzenia urządzenia przez Klienta SOLPARK zastrzega sobie prawo dochodzić odszkodowania za 

poniesione straty. 

7.         Z usługi opalania mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. 

8.         Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usługi opalania wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

9.         SOLPARK zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez podania przyczyny. 

10.        Podanie danych osobowych oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

11.         Podczas seansu opalania w kabinie może znajdować się tylko jedna osoba.  

12.        Powyższy regulamin obowiązuje od 10.02.2014 roku. 

§ 2 – Zasady bezpiecznego opalania 

1.            Korzystaj z solarium nie częściej niż jeden raz dziennie i nie częściej niż trzy razy w tygodniu. 

2.            Rób przerwy między seansami. Dla karnacji normalnych - jednodniowe, dla skóry wrażliwej co najmniej dwudniowe. Utrzymanie opalenizny gwarantują 1-2 

wizyty w tygodniu. 

3.            W ten sam dzień nie łącz opalania w solarium z opalaniem na słońcu. 

4.            Dostosuj rodzaj urządzenia, czas i częstotliwość opalania do Twojego fototypu skóry i stopnia zaawansowania opalenizny. 

5.           Do opalania w solarium używaj specjalnych kosmetyków, które zapewnią ochronę i pielęgnację opalanej skórze, zwiększą szybkość, skuteczność i trwałość 

opalania. 

6.            Dobierz odpowiedni kosmetyk do rodzaju karnacji, stopnia zaawansowania i intensywności oczekiwanej opalenizny. 

7.            Kosmetyki nakładaj obficie na ciało bezpośrednio przed sesją opalania w solarium. Rozprowadzaj je dokładnie i równomiernie, szczególną uwagę zwróć na 

najbardziej delikatne i trudne do opalania miejsca (np. twarz, dekolt, piersi, wewnętrzne powierzchnie ramion i nóg, kolana, łokcie). 

8.            Do pielęgnacji opalonej skóry po opalaniu używaj preparatów przeznaczonych ściśle do tego celu. Stosuj produkty nawilżające, regenerujące i 

przedłużające opaleniznę. 

9.            Do opalania w solarium nie używaj kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi. I odwrotnie – na słońcu nie używaj kosmetyków przeznaczonych do 

solarium. 

10.         Przed sesją opalania w solarium usuń makijaż. Zdejmij również wszelką biżuterię, zegarek, nie używaj perfum ani dezodorantów. 

11.         Na czas opalania w solarium załóż specjalne okularki ochronne. Podczas opalania miej oczy zamknięte. 

12.        Jeśli na twoim ciele znajdują się znamiona barwnikowe (pieprzyki i przebarwienia) – zabezpiecz je przed sesją opalania, skonsultuj się również z lekarzem 

dermatologiem. 

13.         Jeżeli masz problemy ze skórą, jesteś chory, zażywasz lekarstwa, jesteś w okresie rekonwalescencji, jesteś w ciąży lub niedawno urodziłaś dziecko, 

karmisz piersią, skonsultuj ze swoim lekarzem czy możesz opalać się w solarium. 

14.         W przypadku, gdy miałaś wykonywane różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, skonsultuj się ze swoją kosmetyczką jeśli chcesz opalać się w solarium. 

15.         Po opalaniu odpocznij kilka minut przed wyjściem na zewnątrz. Uzupełnij utracone podczas seansu płyny. 

§ 3 – Przeciwwskazania 

1.            Wymienione przypadki stanowią przeciwwskazania do korzystania z solarium, jednak ich ostateczna ocena pod kątem opalania należy do lekarza 

specjalisty lub kosmetyczki. 

2.            Bardzo jasna karnacja (fototyp I – celtycki). 

3.            Uczulenie na słońce, nadwrażliwość skóry na promienie słoneczne. 

4.            Bielactwo skóry. 

5.            Rozległy trądzik pospolity, trądzik różowaty, opryszczka. 

6.            Rozszerzone naczyńka na twarzy lub ciele. 

7.            Liczne pieprzyki, przebarwienia i znamiona barwnikowe na skórze, blizny, niezagojone tatuaże. 

8.            Bardzo młody wiek opalających się. 

9.           Ciąża, karmienie piersią. 

10.         Miesiączka. 

11.         Gorączka, stany zapalne. 

12.         Przebyta niedawno operacja, okres rekonwalescencji. 

13.         Choroby serca i układu krążenia, nerek, tarczycy, epilepsja i inne poważne choroby przewlekłe. 

14.         Aktywne zabiegi kosmetyczne (szczególnie z zastosowaniem retinolu, kwasów owocowych, glikolowych, środków wybielających). 

15.        Stosowanie kosmetyków z retinolem, z kwasami hydroksylowymi (AHA, BHA), szamponu z dziegciem, perfum i dezodorantów bezpośrednio przed 

opalaniem. 

16.         Stosowanie leków fotouczulających. 

17.        Nie powinno się korzystać z solarium po czynnościach, które powodują szybsze krążenie krwi oraz rozszerzają naczyńka krwionośne, np.: sauna, 

intensywny trening czy spożycie suplementów, które wspomagają krążenie krwi.    
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