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Curasano spraytan express

Misschien kennen jullie het
wel!
Je bent niet zo bruin en als
je gaat zonnen ben je net
een rode biet.
Curasano heeft daar een
oplossing voor.
Het is een grote spuitbus vol
met bruine vloeistof die je
over je huid sprayt. Ik heb
hem uitgeprobeerd voordat
ik op vakantie ging. hoe
werkte wel goed alleen
moet je uitkijken met waar
je ga staan als je klaar bent
want anders zijn straks ook
de onderkante van je voet
mega bruin.
ook moet je oppassen dat je niet te veel doet want je
wordt zo mega bruin dat het niet meer mooi staat asl je te
veel doet.
Je kan natuurlijk ook naar een speciale winkel gaan om
het te laten doen maar het is natuurlijk veel gemakkelijker
om het lekker zelf te doen!

als tip leg blaadjes onder je voeten vanwege het voeten
probleem.Verder is het een top spray.
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Welkom op
Americangirlslovesf
ashion!
Een site vol beauty,
lifestyle en Fashion.
Kijk gerust even
rond, ik hoop dat je
het leuk vind.
Heb je nog een
vraag? Mail dan
naar:
Agirls@hotmail.nl
-Xxx-
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Abonneren op: Reacties plaatsen (Atom)

Geplaatst door Chloé op vrijdag, mei 18, 2012

De prijs: !39,00
Waar te koop: kijk daar voor even op:
http://www.spraytanexpress.info/nl/7/home.aspx
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0 reacties:

Een reactie plaatsen
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