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Nu de zon langzaam weer plaats maakt voor wolken en regenbuien, kunnen we ons bruine kleurtje ook
langzaam weer gedag zeggen. Tenminste als je niet naar de zonnebank of iets dergelijks gaat. Maar om toch je
bruine kleur te behouden of hem nog eventjes wat intenser te maken of je hebt nog witte benen en je wilt ze
graag een paar tinten donkerder? Dan kan je natuurlijk altijd een zelfbruiner gebruiken. Speciaal voor jullie
testte ik de zelfbruiner van Curasano uit. Een zelfbruiner die makkelijk aan te brengen is en een prachtige kleur
achterlaat!
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Curasano is een merk uit België dat zich richt op het welbehagen van de mens, om het ze dus zo veel mogelijk
naar het zin te maken. De Spraytan Express is hun best verkochte product en dat is niet zomaar het is namelijk
een unieke zelfbruiner met veel goede eigenschappen. Deze zelfbruiner gaat de oranje huid tegen en de vlekken
die je kan krijgen van een zelfbruiner. Dat komt doordat de melanine in de huid van binnenuit wordt geactiveerd
daardoor op een natuurlijke manier een mooie gebruinde tint ontstaat.
Ook bevat het product ginseng, aloë vera en vitamine E. Deze ingrediënten zijn vast niet onbekend bij jullie, het
zijn hartstikke goede ingrediënten voor de huid.
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De beloftes van Curasano op een rijtje:
1. Zorgt meteen voor een mooie bruine kleur
2. Voedt de huid door aloë vera, vitamine E en ginseng
3. Makkelijk aan te brengen op de huid door de verstuiverdop.
4. Blijft een aantal dagen perfect op de huid zitten
5. Het is niet schadelijk voor de huid
6. Voldoet aan de nieuwste EU-regelgeving voor cosmetische producten
7. Voor alle huidtypen geschikt
8. Gelijkmatige dekking zonder de vervelende strepen of vlekken
9. Geurloos
10. Droogt snel op
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Goed tijd voor de test, een beetje huiverig begon ik aan mijn eerste zelfbruiner avontuur. Ja, mijn eerste! Na al
die wortel en strepen verhalen was ik gewoon bang geworden voor een zelfbruiner, ik wil gewoon niet voor paal
lopen. Ik besloot het op mijn benen te proberen, het wordt toch geen blote benen weer meer dus mocht het fout
gaan ziet niemand het. Hierboven kan je mijn witte benen zien.

Dan spuit ik het product op me, toen ik deze foto’s maakte snapte ik niet dat je het gewoon aan een stuk door op
je been kan spuiten in plaats van deze kleine beetjes. De zelfbruiner voelt prettig aan op de huid en ruikt ook
nog eens heel erg lekker. Als ik me goed herinner vinden veel mensen de kleur van zelfbruiner zo ontzettend
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vies, maar deze ruikt echt heerlijk, pluspuntje dus!

Met de speciale microvezel handschoen ga je nu over de huid en zelfbruiner heen. Deze handschoen zorgt echt
voor een ontzettend egale dekking en je handen worden ook niet vies, ontzettend handig dus! De handschoen
voelt ontzettend zacht aan en is heel erg prettig op de huid.

Na het uitsmeren van de zelfbruiner blijft er een prachtige en vooral natuurlijke bruine kleur achter op de benen.
Ik was echt verrast, had het echt niet verwacht. Dit is echt een geweldige zelfbruiner en laat een prachtig
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resultaat achter op de huid.
De zelfbruiner belooft 5 dagen goed op de huid te blijven zitten, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens.
Natuurlijk ligt het er wel aan hoe vaak je onder de douche gaat of in bad. Ik douche elke dag en na 3 dagen is de
kleur ongeveer weg. Maar als je minder vaak gaat zal het een stuk langer blijven zitten. Let wel op dat je het
product niet voor het douchen aanbrengt want dan is het product nog niet goed genoeg ingestokken en spoel je
het er bijna allemaal zo weer vanaf, dat had ik de eerste keer.

De Carusano Spraytan Express kost ! 39,95 en de bijbehorende handschoen ! 9,95 je kan deze online kopen
via hun website. Ook staan daar nog veel meer tips op voor deze geweldige zelfbruiner, ik ben echt fan!
Ook leuk om te lezen:
1.
2.
3.
4.

Etos Hand Scrub Een van mijn favoriete verzorgende hand producten is...
Elizabeth Arden Eight Hour Cream Fragrance Free De holy grail in beauty land, eight hour...
Chestnut Cosmetics Bruin Zonder Zon Kennen jullie het merk Chestnut Cosmetics al? Waarschijnlijk...
Tips voor een verbrande huid De afgelopen dagen hebben we natuurlijk allemaal uitgebreid...
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3 Responses to “Curasano Spraytan Express”
Charile:
5 september 2012 at 07:21
Dat ziet er goed uit!
Beantwoorden
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Lifesplash:
5 september 2012 at 07:27
Wow, dat is wel een verschil ja! Vind alleen dat ik nu geen zelfbruiner meer nodig heb, haha. De zomer
vloog voorbij en we schieten alweer de herfst is. (Times flies). Hij lijkt mij trouwens wel héél fijn. Maar
wanneer hij op je been is gespoten ziet het er wel ranzig uit haha! Maar dat is gewoon mijn smaak. Dat je
kunt sprayen is wel heel handig en makkelijk. Lijkt me fijn. ^^
Beantwoorden
Hester:
5 september 2012 at 08:02
Lijkt me best fijn, maar ik vind het niet echt nodig (ook al zijn mijn benen heel blank). Maar ik snap wel
dat mensen het bijvoorbeeld voor een feestje ofzo doen, als je blote benen hebt. Onder de foto dat je het
opgesprayd hebt staat ‘… de kleur van zelfbruiner zo ontzettend vies, maar deze ruikt echt heerlijk’ en
daar bedoel je denk ik de geur ipv kleur, haha.
Beantwoorden
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Welkom
Hee, welkom op ByAranka.nl een website over beauty, fashion, lifestyle en meer. Hier vind je elke dag 1 of 2
nieuwe artikelen online! Ik doe dit met erg veel plezier en hopelijk lezen jullie het ook met plezier!
Liefs, Aranka
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Twitter
Lasagne met heel veel verse groente! instagr.am/p/PKIbu_vHRq/ 16 hours ago
Smileee! instagr.am/p/PKHDUIPHQ9/ 16 hours ago
Lasagne maken met mama, lekker voor vanavond! 16 hours ago
Oké nu ben ik ongeduldig, haha. Ik wacht op iets zodat ik iets kan kopen wat ik al zo lang wil, haha!
18 hours ago
Fijn dat sommige bedrijven zo snel antwoord geven en je problemen oplossen! :) 19 hours ago
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