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CURASANO Instant zelfbruiner
Posted on September 12, 2012 by Anouk | Leave a comment | GETEST

Om maar direct met de deur in huis te vallen, ik heb er een absoluut favoriet product

bij. De spraytan express van Curasano is handig in gebruik en geeft een heel mooi

resultaat.

Ik vind niets mooier dan een zongebruinde huid, maar om nu elke dag onder de

zonnebank te gaan of om de week naar één of ander zonnig eiland te bezoeken, mja,

hoewel die laatste helemaal niet slecht klinkt, is het voor mij niet echt haalbaar. Dus ga

ik voor ‘the next best thing’, spraytan dus. Je kan tegenwoordig op verschillende

plaatsen door gediplomeerde personen een spraytan laten aanbrengen. Allemaal

goed en wel, maar hiervoor betaal je natuurlijk ook wel een redelijke prijs.
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Voor mij was het dus de moeite om mijn angsten voor zelfbruiner, spraytan, etc. te

overwinnen en het een keertje uit te proberen. Angsten zeg je? Ja natuurlijk, bij het

woord zelfbruiner komen spontaan volgende dingen omhoog : oranje als een wortel,

strepen all over, en ga zo maar verder. Maar ik heb al mijn moed bij elkaar geraapt en

ben er volledig voor gegaan. Met volledig bedoel ik dan beide armen, dat vond ik

toch wel dapper genoeg om mee te beginnen.
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Daar ging ik dus, helemaal klaar, met de express spraytan spuitbus van Curasano.

Schudden voor gebruik : check.

Spuitbus ongeveer 30cm van je lichaam houden en in vloeiende bewegingen

aanbrengen : check.

Wat ik dan erg handig vond om te gebruiken, was de zachte Spraytan Sentz

handschoen die ik bij de spraytan gekregen had. Om het allemaal mooi gelijk aan te

brengen, ook op plekjes waar je niet zo makkelijk bij geraakt. Dan even wachten,

SPANNEND!! & dan wauw, het resultaat is écht mooi. Ik heb een mooie (allesbehalve

oranje) sunkissed skin zonder strepen of oneffenheden. Ik zou uren kunnen doorgaan

over hoe verbaasd ik was over het mooie resultaat, maar you get the picture wel. Ik

ben supertevreden & kan dit product dan ook aan iedereen aanraden. De foto

hierboven is een 20-tal minuten na de behandeling genomen, de kleur is zelfs nog iets

donkerder geworden.

Er is wel één kleine opmerking die ik wel kwijt wil, namelijk op de website van Curasano

staat dat het product geurloos is, maar dit kan ik niet bevestigen. Ik vind persoonlijk dat

er toch een typische zelfbruiner geur te bespeuren is. Voor mij is dit geen probleem,

maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen van deze geur houdt, en dit ook graag

op voorhand weet.

Nog even een paar weetjes over de Curasano spraytan :

* eenvoudig & makkelijk aan te brengen

* geschikt voor alle huidtypes

* droogt snel
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Zijdezachte jurken van Chris Janssens
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* natuurlijk resultaat

* vermijd baden en/of douchen in de eerste 3 uren na de behandeling

De Curasano Spraytan Express is hier verkrijgbaar voor !39.

De Spraytan Sentz handschoen is hier verkrijgbaar voor !9,99.

Of je kan een combinatie van de twee hier kopen voor !47,99
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