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Curasano Spraytan Express
Posted by BiancaPK on sep 28, 2012 in Verzorgingsproducten | 0 comments

Hallo allemaal,

Ik heb nu vakantie en de zomer lijkt toch echt voorbij en aangezien we hier aan het sparen zijn om onze
badkamer  te verbouwen, is er geen geld om naar een warm en zonnig land op vakantie te gaan. Maar ik
wilde toch wel heel graag een lekker zongebruind kleurtje en daar wilde ik niet uren voor onder de
zonnebank liggen. Dat is ten eerste natuurlijk helemaal niet goed voor mijn huid en ik wilde mijn tijd wel
beter besteden.

En daar is tegenwoordig een hele fijne oplossing voor: Curasano Spraytan Express en Spraytan Sentz.
Met deze spray en bijbehorende handschoen kun je jezelf binnen no time een fijn kleurtje geven.

En hoe werkt dat dan……
Je kunt dit product gebruiken voor je hele lijf of zoals ik heb gedaan alleen voor mijn bovenlijf. Als je je
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hele lijf wil sprayen raadt Curasano je aan om bij je voeten te beginnen en dan naar boven te werken. Je
begint met de spuitbus goed te schudden. De spray hou je op ongeveer 30 centimeter van je lijf, niet
dichterbij want dan krijg je echt teveel kleur op sommige plekken. Je moet sprayen in een vloeiende
doorgaande beweging en het product niet uitsmeren, alleen vernevelen.

Om het product mooi egaal aan te brengen op bijvoorbeeld de achterkant van je armen en benen kun je de
Spraytan Sentz handschoen gebruiken. Als je je rug zou willen sprayen, denk ik dat je het best iemand
anders kan vragen om dit bij je te doen. Ik denk dat het anders geen mooi resultaat geeft.

Als je alles gesprayt hebt wat je wil, dan moet het product 10 minuten drogen. Dit proces kun je
versnellen door er met een föhn over heen te gaan. Het wordt aangeraden om de eerste 3 uur na het
sprayen niet te douchen of te baden.
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Je kan je kleur met dit product opbouwen, dat kun je het best doen door de behandeling te herhalen en
tussendoor te scrubben.

Nou dit is allemaal leuk en aardig natuurlijk maar wat is dan het resultaat:

Dit was ik vanmorgen voordat ik ging sprayen

Dit ben ik direct na het sprayen

Het product werkt nog een aantal uren door. Dit ishet resultaat na een uur of 7. Hier heb geen foundation
gebruikt alleen wat transparante poeder en rouge. En ik heb natuurlijk mijn ogen opgemaakt en lippenstift
opgedaan.
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Share this:

Ik kan alleen maar zeggen WOW!! Het product is echt makkelijk te gebruiken en het resultaat is erg fijn.

Ik kan je dit product echt van harte aanbevelen. De spray kost !39,- en met een bus kun je echt lang doen.
Ik heb nog niet een kwart gebruikt toen ik vanmorgen de voorkant van mijn bovenlijf, schouders en armen
heb gedaan.
De handschoen is apart te bestellen en ik raad je aan om dat te doen, deze kost !9,99. Koop je de
combinatie dan kost deze !47,99.

Curasano Spraytan Express is te koop bij de betere kapsalons, hair & beauty
zaken.                                                                                           Of eventueel via deze link
En hier vindt je meer informatie over de producten.

Tot de volgende keer,

Liefs,
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Vul je reactie hier in ...

http://www.shimmer-and-shine.eu/curasano-spraytan-express/?share=email&nb=1
http://www.shimmer-and-shine.eu/curasano-spraytan-express/?share=twitter&nb=1
http://www.shimmer-and-shine.eu/curasano-spraytan-express/?share=facebook&nb=1
http://i42.photobucket.com/albums/e304/Simbatimon/na7uur.jpg
http://shop.curasano.com/cur_nl/zelfbruiners.html
http://www.spraytanexpress.info/nl/1232/page.aspx


28/09/12 14:38Curasano Spraytan Express

Pagina 5 van 5http://www.shimmer-and-shine.eu/curasano-spraytan-express/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

 
© 2012 Shimmer and Shine
Design by StephCreative

https://twitter.com/Shimmershineeu
https://www.facebook.com/pages/Shimmer-and-Shine/332500686835737?notif_t=fbpage_fan_invite
http://www.youtube.com/shimmershineeu
http://www.shimmer-and-shine.eu/
http://www.stephcreative.nl/

