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OVERZICHT
Spring break proof in 5 stappen
STAP 1: Prinses Hairy
STAP 2. Spuit je bruin
STAP 3: Zonneklaar zomerhaar
STAP 4: It’s Glowtime!
STAP 5: Goed gelakt

Spring break proof in 5 stappen
26/03/2013 11:02 am

STAP 2. Spuit je bruin

Feit 1: iedereen ziet er beter uit met een
kleurtje. 
Feit 2: onbeschermd in de zon liggen is slecht voor
je huid en bovendien helemaal niet meer van deze
tijd. (ditto voor zonnebanken)
Feit 3: er is zelfs helemaal geen zon

Hoe krijgen we dan een flatterend
zongebruind kleurtje? Simpel. Uit een flesje.

NODIG:  Instant Spray Tanning System van
Curasano

It’s a dirty job, but someone’s gotta do it.  Eerlijk
waar, it’s a dirty job,  blijf daarom uit de buurt van
bleke muren, witte handdoeken en je favoriete
kanten slaapjurkje. Ga bij voorkeur poedelnaakt in
de douche of voor een grote spiegel (in een grote
ruimte staan).

Zelf doop ik mijn inloopdouche tot
tanningcabine,  waar ik me eerst van top tot teen
scrub zodat het product extra goed in de huid kan
dringen. Schudt de bus stevig heen en weer en

spuit vanop een afstand van minimum dertig centimeter de zomerse gloed op je voeten voor je
langzaam naar boven gaat.

Het is even zoeken naar de juiste techniek en in het begin maak ik af en toe de fout te dicht bij
de huid te spuiten waardoor er meteen donkere vlekken ontstaan. Met de bijgeleverde Spraytan Sentz
handschoen kan je het product beter verspreiden waardoor het mogelijk is om vergissingen te
corrigeren en toch een natuurlijk, egaal resultaat te verkrijgen.

Na tien minuten sprayen zie ik een sunkissed  versie van mezelf in de spiegel en durf ik het aan om
een nevel hoogzomer op mijn gezicht te spuiten. Ook hier maak ik de beginnersfout te dicht tegen mijn
gezicht te spuiten waardoor ik vrees als een oranje Oompa Loompa de buitenwereld te moeten
trotseren maar het lukt me aardig om met de zachte handschoen het product gelijkmatig over mijn
gezicht te verspreiden. De handschoen is trouwens ook bijzonder handig om bij de plekjes te raken
waar je zelf niet zo goed bij kan. (zoals de rug)

Vervolgens geef je het product tien minuten de tijd om in te trekken en te drogen, dat proces
kan met een haardroger versneld worden. 

Drie dagen later heb ik, zelfs na de dagelijkse douchebeurt, nog steeds een kleurtje. Aangezien oefening
ook in dit geval kunst baart, weet ik zeker dat hoe beter ik de spuittechniek onder de knie heb, hoe
beter het resultaat zal zijn.

Een bus Curasano Spraytan Express is goed voor ongeveer 60 beurten (lichaam, hals en gezicht) en kost 39,00
euro. Voor een Spraytan Sentz handschoen betaal je 9,99 euro.

Voor info en verkooppunten: www.spraytanexpress.info
(http://www.spraytanexpress.info/nl/7/home.aspx)
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