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Wolken, regen en veel wind. Dit zijn slechts een paar steekwoorden over het weer momenteel. De zon laat
zich steeds minder zien, en ons kleurtje van de zomer trekt ook langzaam weg. Voor mij een reden om een
paar dagen in de week onder de zonnebank te kruipen! Mocht je nou geen gelegenheid daartoe hebben, is
een zelfbruiner een ideale manier om toch een gezond tintje te hebben, ook gedurende de winter. Van het
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Belgische merk Curasano kreeg ik een fles Spraytan Express opgestuurd om te reviewen voor jullie. Is het
straks nog nodig om m’n abonnement te verlengen op de zonnebank, of zal ik genoeg hebben aan deze
fles? Lees verder!
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Meer over Curasano

“Curasano Spraytan Express is een natuurlijke en hoogwaardige spray die speciaal is
ontwikkeld om op een gezonde en snelle manier een prachtig egaal gebronsde tint te
verkrijgen het hele jaar door.

Na het aanbrengen van de duurzame zelfbruinende mist krijgt men onmiddellijk een mooie
goudbruine gloed. De opeenvolgende uren zal deze zelfbruiner zich nog verder ontwikkelen
en zichtbaar inwerken, de verkregen mooie bruine tint blijft nog verschillende dagen
zichtbaar net als bij het natuurlijk proces van bruinen.

Curasano Spraytan Express is hét gezonde en veilige alternatief om op een snelle en
eenvoudige manier een prachtig egale en goudbruine tint te bekomen, zonder zich bloot te
hoeven stellen aan de schadelijke UV-stralen van de zon of het solarium. Curasano Spraytan
Express is daarom aanbevolen door dermatologen en huidspecialisten.”

Deze spraytan bevat verzorgende ingrediënten, zoals Aloë Vera, Vitamine E, en Ginseng. Het is geschikt
voor alle huidtypes en bevat geen conserveringsmiddelen. Ook voldoet deze Spraytan aan de nieuwste
EU-regelgeving betreffende cosmetische producten. Kortom, een goedgekeurd en veilig product!
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Verpakking
De spray zit in een spruitbus, te vergelijken met een hairspray of deodorant. Er zit 200 ml in en hij is 12
maanden houdbaar. Ik vind de bus er erg leuk uitzien! Het is belangrijk, voor een egaal resultaat, om de
bus goed te schudden voor elk gebruik! De spraytan bevat de volgende ingrediënten:

Aqua, Alcohol Denat., Dihydroxyacetone, Propylene Glycol, Ethoxydiglycol, Polysorbate 20, Aloe
Barbadensis Leaf Juice (Aloe Vera), Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-
diol, Citric Acid, CI 16035, CI 19140, CI 42090, Panax Gingseng Root Extract

Gebruik
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Ik kreeg de spray in combinatie met de Spraytan Sentz handschoen. De handschoen is heel erg zacht en
bestaat uit microvezelstructuur. Het sprayen gaat als volgt: voor gebruik schud je de bus goed. Vervolgens
moet je erom denken dat je de spray niet aanbrengt vóórdat je gaat douchen, badderen of zwemmen. Het
beste kun je eerst douchen (en dan lekker scrubben!) en daarna de spray aanbrengen. Als je je hele
lichaam wilt behandelen, kun je het beste bij je voeten beginnen. Houd de spray tenminste 30 cm van je
lichaam af en spray over de te behandelen oppervlaktes heen. Vervolgens trek je meteen de handschoen
aan en smeer je het product gelijkmatig uit.

http://shop.curasano.com/cur_nl/spraytan-sentz.html
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Mijn ervaring
Ik heb het product getest op m’n armen en benen. M’n linkerarm en linkerbeen heb ik ingesprayd, zodat
ik het effect en het verschil goed kon bekijken. Als je de spray aanbrengt, valt je meteen de heerlijke,
bloemige geur op! Hij ruikt zó lekker! Vervolgens trok ik meteen de handschoen aan en smeerde ik het
product uit. De spray trekt snel in en geeft daarna ook niet meer af. Ook fijn is dat het product 5 dagen
blijft zitten. Echter douche ik elke dag, dus bij mij bleef het zeker zo’n 4 dagen zitten.

Net aangebracht op m’n linkerarm
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Net aangebracht op m’n linkerarm

Op m’n armen

Op m’n benen
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Kun jij raden op welke been het hier is aangebracht?

Ik vind de spray heel erg fijn! Hij geeft een mooi, egaal effect en blijft lang zitten. Hij vlekt niet en geeft
ook niet af. Enige minpunt vind ik de prijs: ! 39,00. De handschoen kost ! 9,99, dus het zeker niet
budget. Wél is het een goed alternatief voor de zonnebank, wat ook best wel wat mag kosten.

Ben je nu na het lezen van dit artikel ook geïnteresseerd in dit product, dan heb ik goed nieuws voor je!
Je kunt kans maken op de set uit dit artikel, namelijk de spray en de handschoen, t.w.v. ! 49. Hoe ideaal,
nu de zon zich steeds meer verstopt?! Doe snel mee via de speciaal-aangemaakte-pagina voor deze
winactie:

KLIK VOOR DE WINACTIE!
Heel veel succes allemaal! Ik laat binnenkort weten wie de set heeft gewonnen, de winnaar komt terecht
op de Winactie uitslagen pagina bovenin het menu!

 Informatie
Prijs: ! 39,00 voor de spray, ! 9,99 voor de handschoen. In combinatie kost hij momenteel ! 47,99.
Inhoud: 200 ml
Verkrijgbaar: Op de Curasano website
Pluspunten: Verzorgende ingrediënten, mooi en egaal effect, blijft lang zitten, vlekt niet, geeft niet af, je
teint is op te bouwen, geen conserveringsmiddelen, heerlijke geur.
Minpunten: Hij is niet erg goedkoop. #2 ingrediënt is alcohol, wat voor sommigen een minpuntje kan
zijn.
Belangrijk om te weten: -

http://www.curasano.com/win/?c=ohfashion
http://www.ohfashion.nl/site/winactie-uitslagen/
http://shop.curasano.com/cur_nl/zelfbruiners/curasano-spraytan-express-spraytan-sentz.html#description
http://www.curasano.com/nl/455/spraytan_express.aspx
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Reactie verzendenReactie verzenden

Reageer als een gast, of log in:

Weergegeven naast je reacties. Niet publiekelijk getoond. Heb je een website, plaats die dan hier.

Gebruiken jullie wel eens een spraytan?

Deze producten heb ik gekregen om te reviewen, maar dit heeft vanzelfsprekend niet mijn
mening beïnvloed. Alle reviews worden naar eerlijkheid geschreven.

Misschien vind je deze artikelen ook interessant?

Review: Batiste Dry Shampoo
Online Shop Review: BBCreamshop.eu
Review: Chestnut Cosmetics Instant Bronzing Lotion (+ winactie!)

Posted in Beauty, Reviews, Verzorging | Tags: bronzing, Curasano, review, spray, spraytan, Spraytan
Express, tanning, verzorging, zelfbronzer, zelfbruiner, zonnebank

Reacties (1)
· 40 minuten geleden

Ziet eruit als een handige spraytan! Normaal ben ik altijd bang voor deze producten, omdat ik er liever niet uitzie alsof ik in de
doritos heb liggen rollen. Voor zover ik op de foto's kan zien, ziet dit er goed uit :-)

Schrijf een nieuwe reactie

Bedankt voor je reactie! " Houd het wel netjes, anders ben ik genoodzaakt je reactie te moeten

Switch

http://www.missmurphy.nl/
javascript:%20voteComment(491986570,%201)
javascript:%20voteComment(491986570,%200)
http://www.missmurphy.nl/
javascript:%20showReply(491986570)
javascript:%20postComment(0);
javascript:%20showLogin();
javascript:%20showWPLogin();
javascript:%20IDC.twitter.load_popup();
javascript:%20IDCNav('IDCNavOpenID');%20showSignupOpenIDNewThread();
http://www.ohfashion.nl/review-batiste-dry-shampoo/
http://www.ohfashion.nl/online-shop-review-bbcreamshop-eu/
http://www.ohfashion.nl/review-chestnut-cosmetics-instant-bronzing-lotion-winactie/
http://www.ohfashion.nl/category/beauty/
http://www.ohfashion.nl/category/reviews/
http://www.ohfashion.nl/category/verzorging/
http://www.ohfashion.nl/tag/bronzing/
http://www.ohfashion.nl/tag/curasano/
http://www.ohfashion.nl/tag/review/
http://www.ohfashion.nl/tag/spray/
http://www.ohfashion.nl/tag/spraytan/
http://www.ohfashion.nl/tag/spraytan-express/
http://www.ohfashion.nl/tag/tanning/
http://www.ohfashion.nl/tag/verzorging-2/
http://www.ohfashion.nl/tag/zelfbronzer/
http://www.ohfashion.nl/tag/zelfbruiner/
http://www.ohfashion.nl/tag/zonnebank/
http://www.ohfashion.nl/review-curasano-spraytan-express/#IDComment491986570
https://www.facebook.com/didier.depraetere


16/11/12 09:55Review: Curasano Spraytan Express (+ winactie!)

Pagina 11 van 12http://www.ohfashion.nl/review-curasano-spraytan-express/

verwijderen, of je zelfs te moeten bannen.
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