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öurasanc í*cust zich op het cntwikkelen v'an natuurlilk* pr*ducïen

riic cloci-hun uniek* sanrerrstelling tlir"ect r*sultaat Lriecletr. Deze

dneitrsffende l:r*c-lucïen l<unnen ijccr ier.lcr*en gebruikt ward*n 
"

Ëinner i:*t garnma'*rerd cnder moor dc alom gckend*

zeif L:ru i n er Cu rasa.n* § prai,'iar: [xp ress antwt kk*id, h*t

meest succ*svcllst prtcluct van het bedrijf t*t nu i**"
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Curasano Spraytan

Express zorgt er voor dat de

De vor:rclel*n van Curasano
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o Zorgt onmiddellijk voor een mooie

gebruinde teint
. Voedt de huid door een rijke

samenstelling met onder andere aloe

vera, vitamine E en ginseng

. Eenvoudig en gemakkelijk aan te

brengen
. Kleeft niet en droogt snel met een

gelijkmatige dekking zonder strepen of

vlekken

r Biedt een natuurlijk en langdurig

resultaat, blijft 5 tot 7 dagen zichtbaar

. Geuiloós en zonder

I conserv€ririgsmiddelen
. '.Mag,yeelvuldig gebruikt worden 

r

. Aanbevolen door dermatologen,

,, g.r runr: alle hr-ridlypes : :

,'. rHét 9,e1endà..,altern91i9í voor de '

.11, .:1!|a, ilr-e.l9n1estra|eq oÍ de , .

zonnebank

melanine in de huid van binnenuit

wordt geactiveerd, waardoor op een

natuurlijke manier een egale goudbruine teint

ontstaat. Hierdoor behoren de nare gevolgen

van generieke tannlngproducten, zoals de

gevreesde 'worte -look' of streepvorming, tot

het verleden,

ldeale cor-nbin:l:e
De aanwezigheid van natuurli.jke actieve

bestanddelen zoals ginseng, aloé vera en

vitamine E zorgt voor een positieve werking

op de huid en helpt bii het elimineren van

allerhande huidaandoeningen zoals acne oÍ

psoriasis. Het is dan ook niet verwonderlijk

dat de geurloze Curasano Spraytan

Express een zeer gewaardeerd product is

bij zowel professionals als thuisgebruikers,

en bovendien aanbevolen wordt door

dermatologen en huidspecialisten,

Daarnaast is er nog de handige en unieke

Curasano Spraytan Sentz handschoen.

Deze hoogwaardige en suPerzachte

handschoen uit microvezelstructuur is ideaal

om de Curasano Spraytan Express snel en

eenvoudig aan te brengen op plaatsen waar

vernevelen moeilijker uitvoerbaar is, zoals de

achterzijde van de benen en de rug. De ideale

combinatie dus voor wie makkelijk een mooie

egale kleur wil krijgen,

instant

Curasanr: §prayïan Ëxpi-es: irr

za i<íormaat
Sinds kort is Curasano Spraytan Express

ook verkrijgbaar in een handig 50 ml

pocketformaat, ideaal in combinatie met de

Curasano Spraytan Sentz Mini handschoen.

Zo neem je je gezonde goudbruine teint overal

mee naartoe of gemakkeliik in je handtas,

interesse orrr zelf cit Curalano
producteir te verdeleri?
Curasano verdeelt haar producten via diverse

professionele kanalen (kapsalons, beautysalons

en nagelstudio's), je vindt het dan ook niet bij

drogist of supermarkt. Curasano biedt een

vergaande ondersteuning om de verkoop in

de salons te stimuleren. Zo worden potentiële

particuliere klanten via de website van Curasano

doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde salon,

De salons ontvangen daarbovenop gratis

allerhande marketing materiaal zoals posters,

Ílyers, showcards, individuele verpakkingen,

draagtassen, ondersteuning bii open dagen en

meer. Meer info? Stuur een e-mail naar

inlo@curasano.com,

VO,q CurastrtO,./ a.

Website: www.curasano.com

Facebook: faceb,ook.com/

sprayta nexpress

Twitter: twitter::com/spraytanexpre5s

lnstagram: @curasano

Pi nterest: pinterest.com/curasano
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