
Zelibruinende

spray
Eenbruin kleurtje is natuurlijk altijdmooi
meegenomen in de zomer Maar uren in de
zon liggenbraden is niet goed voorje huid
Bovendien dat plakkerige gedoe met zon
necrème in combinatie metje transpiratie
Hmnee dan liever een spray gebruiken
lekker makkelijk Miss België
Angeline Flor Pua 23 test voorjou
Spraytan vanCurasano uit

Miss België
Angeline Flor
Pua vindt de
Spraytan hanVOOR WIE IS HETWAT IS HET dig in gebruik
En mooi mee
genomen

hij maakt geenDe Spraytan Express formule Voor alle dames heren die een
vlekken op je

van Curasano zorgt voor een summerproof zomerse huidwil kleren

instant gebruind velletje De len Alleen je gezicht en armen
Of gewoon je hele lichaam Aanmelanine in de huid wordt van

binnenuit geactiveerd waardoor jou de keuze
op een natuurlijke manier een
egale goudbruine teint ontstaat

HOE WERKT HET
Scrub eerst je huid en hydrateer ze met een olie
vrije lotion of crème Hou de spray tijdens het
aanbrengen op ongeveer 30 cm van je huid Breng
het product gelijkmatig aan met ronddraaiende
bewegingen van boven naar beneden Maak
eventueel gebruik van de speciaal ontworpen
handschoen om de spray in de huid te masseren
Laat tien minuten inwerken En hup je hebt een
bruin kleurtje
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HOE WERKT HET

Met een vragenlijst
legt Noa uit Bij mij is

We streven allemaal het resultaat behoorlijk goed
naar een gezond lijf al zijn er toch puntjes waar ik

aan moet werken Zo moet iken een gelukkig le
aangepaste producten gebruiven Om ons daarbij
ken voor mijn huid en moet ikte helpen heeft dokter llan
meer scrubben Daarnaast isKaravani een boek uitge

bracht Your Body Type Hij me ook aangeraden om te ko
ken met verschillende oliën encombineert wetenschappe12 95 voor 50 ml 29 95 voor

lijke inzichten met elementen uitgeklaarde boter Ik eet heel150 ml en 39 95 voor 200 ml
weinig vetten maar somsuit de natuurgeneeskunde
heeft je lichaam juist wél vetZangeres Noa Neal 32

wilde daar graag meer over nodig Daarnaast heb ik tij

DIT ZEGT ANGELINE dens die sessie met dr Karaweten en woonde een ses

sie van dokter Karavani bij vani ook ademhalingsoefenin
Ik heb de Spraytan van Cura gen en yoga gedaan En er
sano leren kennen dankzij de werd gedurende twintig minu
Miss België organisatie Ik

ten water op mijn gezicht geIn feite is dit boek een testdacht dat je enkel bruin kon
druppeld Dat bracht me heleom uit te zoeken of jeworden door te zonnebaden NOA S OORDEEL
maal tot rust Verder heb iklichaam wel perfect inof naar de zonnebank te Ik ben sowieso erg bezig

gaan Dit product is super ontdekt dat minerale make upbalans is met gezondheid en geluk
makkelijk en handig in en dokter Karavani is opveel beter is voor m n huid Zo
gebruik Je kan het altijd dat vlak een autoriteit Ikkan je gezicht ademenmeenemen en t is natuurlijk ben ver

ledereen die met gezondveel beter voor je huid dan de schillende tips van hem
heid bezig is kan hier iets uit HET gekregen heb En die paszon Deze spray maakt ook

geen vlekken op je kleren leren Man vrouw jong oud Voor het boek betaal ik ook toe Ik voel me nu
Tenminste als je het product beter in mijn velt is echt een aanrader je 34 50
eerst goed laat opdrogen

TEKST ISABELLE DERIDDER FOTO S FRANK BAHNMULLER VERKOOPINFO HET BOEK 34 50 IS TE KOOP VIJa ik ben fan
IKARISKINEXPERTS COM BOL COM EN IN DE IKARI FLAGSHIP STORE JAN VAN RlJSWIJCKLAAN 162 IN ANTWERPEN
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