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Gezond bruinen : spraytanning

april 9, 2012 in Beauty

Spraytanning is dé nieuwe trend !

Sprinten jullie bij het zien van de eerste zonnestralen van het jaar ook snel naar jullie kleerkast om dat vrolijke
jurkje aan te trekken?

Uit eigen ervaring weet ik dat dat enthousiasme snel de kop wordt ingedrukt bij het zien van je ongebruinde
benen!

Nu kan je op dat moment natuurlijk wel beginnen met een zonnebankkuur van 8 weken, maar er is nog een
andere én snellere oplossing : spraytanning.

Spontaan komen er bij herinneringen boven van slecht uitgesmeerde zelfbruiners en personen die er uitzien
als een wortel…

Omdat ik van nature heel nieuwsgierig ben, besluit ik om het er op te wagen.

Volgende week zal ik aanwezig zijn op een trouwfeest en ik zal een witte jurk dragen, dus mijn teint mag gerust

wat bruiner .

In de schoonheidssalon beloven ze mij een mooie en egale bruine kleur en dit in slechts 10 minuten. Bij het
maken van de afspraak wordt me wel aangeraden om een dag van tevoren heel mijn lichaam te ʻscrubbenʼ, zo
hou je de bruine kleur langer.

In een papieren onderbroek kom ik uit de kleedkamer, klaar om bespoten te worden.

Het sprayen op zich duurt inderdaad 10 minuten, maar daarna kan je best een kwartiertje wachten voor je je
kleren terug aantrekt (anders krijg je plekken op je kleding).

Bij het zien in de spiegel ben ik stomverbaasd ! Het resultaat is dan ook VERBLUFFEND !
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Een egale bruine kleur zoals beloofd zonder strepen of maskereffect. Dit zou een volledige week moeten

blijven zitten. Dat doet het bij mij persoonlijk helaas niet, na 3 dagen ben ik weer mijn ʻnormaleʼ zelf …

Omdat zoʼn behandeling vrij duur is om elke week te doen (rond de 30 à 40 euro per keer), was ik blij dat ik op
een alternatief stootte.

De Curasano Spray Tan Express om zelf thuis te gebruiken… Eerst ben ik wat onwennig, maar na enige

oefening kan je dus perfect jezelf ʻspraytannenʼ. Of je zoekt een Chinese vrijwilliger  !

Het wordt aangeraden om te sprayen met 30 cm afstand en als je heel je lichaam doet van de voeten naar
boven te werken.

Ook kan je voor het beste resultaat tot 3 uur na de behandeling niet douchen, want anders wordt het product
niet goed opgenomen door je huid.

Na dit geprobeerd te hebben ben ik helemaal verkocht.

Het is een veel natuurlijkere kleur én je kan het aanbrengen wanneer je zelf wil.

 

Ook voor zwangere vrouwen is dit de ideale oplossing !

 

 

 

bron beelden : http://www.spraytanexpress.info/
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