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Review: Curasano Spraytan zelfbruiner
Waar we deze zomer allemaal wel een bruin kleurtje zullen gekregen hebben (de ene persoon natuurlijk
al meer dan de andere) is dit nu wel grotendeels alweer verdwenen. Ik probeer elk straaltje zonlicht nog
wel mee te pikken, maar bruin word ik niet meer helaas.
Laatst mocht ik kennis maken met de Spraytan Express van Curasano, een zelfbruiner die onmiddellijk
resultaat geeft en tal van gunstige stoffen bevat zoals Aloe Vera, Vitamine E en ginseng zodat je huid ook
echt gevoedt wordt. Vandaag mijn review over deze zelfbruiner!
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Ik ontving de zelfbruiner samen met een speciaal "handschoen", de Spraytan Sentz, om het product mooi
egaal over de huid te verdelen.

Om te beginnen ziet de fles er natuurlijk prachtig uit. Een zilveren spuitbus met een mooi motiefje en
gouden letters. Staat heel luxe in je badkamer vind ik! De fles bevat 200ml waar je volgens mij een lange
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tijd mee doet.
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De Spraytan Sentz is echt heerlijk zacht en ideaal om het product mooi uit te smeren, maar ook voor
plekjes waar je moeilijk bij kan zoals de achterkant van je benen en je rug.
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De spray breng je het beste aan op 30cm van de huid en laat je 10 minuten intrekken. De komende 3 uur
ga je beter niet in bad of onder de douche, maar dat lijkt me logisch. Sowieso is zelfbruinen iets wat ik
doe na het douchen zodat mijn huid goed gescrubt is en het bruine kleurtje lang mooi blijft.

Extensions (8)

Omdat de zelfbruiner meteen resultaat geeft moet je ook wat uitkijken met vlekken op kleding, laat het
daarom echt goed in je huid trekken.
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Links wanneer het product net aangebracht werd, rechts nadat het 10 minuten ingetrokken was.

Ik vind de zelfbruiner erg fijn werken. Hij heeft niet echt een geur, terwijl zelfbruiner bekend staat om
een onaangename geur te hebben.
Toen ik de zelfbruiner op sprayde vond ik hem erg donker, maar toen hij ingetrokken was viel dat heel
goed mee. Ik ben dan natuurlijk ook erg bleek.
Zoals je ziet is hij echt mooi bruin en niet oranje. Hij geeft ook een egaal resultaat, zowel zonder als
met de handschoen.
Kortom een prima zelfbruiner die ik zeker nog opnieuw zou kopen als hij op is. De handschoen hoef je
natuurlijk maar 1 keer te kopen en zou volgens mij ook goed dienst kunnen doen om in de zomer
zonnebrandcrème aan te brengen.
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De zelfbruiner kost !39, de Sentz handschoen kost !9,99.
Om de verkooppunten van Curasano Spraytan Express te vinden kun je even kijken op hun website.
Heb jij ervaring met deze zelfbruiner?
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Mogelijk gemaakt door Blogger.
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