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Award-winning
Natural Tanning Spray
 
De Natural Tanning Spray is gemakkelijk zelf aan te brengen en 
zorgt voor een gezonde, natuurlijke en egaal gebruinde huid. Dit 
luxe product is verrijkt met plantaardige, natuurlijke, voedende en 
pure ingrediënten waaronder Aloë Vera & Ginkgo. De Natural 
Tanning Spray heeft o.a. hierdoor al meerdere internationale 
awards gewonnen. 
 
De spray is ontwikkeld voor frequent gebruik, droogt snel, geeft 
geen vlekken of strepen en is geheel veilig. Inmiddels wordt de 
iconische tanning spray van MARC INBANE dagelijks gebruikt 
en aanbevolen door diverse invloedrijke modehuizen, hair & 
make-up artists & dermatologen. 

Inhoud: 200 ml.
Adviesprijs: € 39,95
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Een gebruinde huid zonder
Schadelijke UV-stralen
Door het drukke en gehaaste leven én de beperkte zonuren in eigen land, 
is het vaak lastig om een mooi vakantiekleurtje te krijgen. En áls de zon al 
schijnt, heb je te maken met schadelijke uv-stralen. Dit was de aanleiding voor 
het ontwikkelen van de MARC INBANE natural tanning spray. Een manier om 
op een makkelijke, gezonde en veilige wijze het gehele jaar een natuurlijke 
vakantiekleur te hebben.

 
“ De Natural Tanning Spray is ontwikkeld voor frequent gebruik,
droogt snel, geeft geen vlekken of strepen en is geheel veilig. ”

 

Bag-on-valve systeem
De Natural Tanning Spray bevat een bag-on-valve systeem. Dit systeem  
bestaat uit een zakje (met hierin de vloeistof) welke aan het spuitbusventiel  
is gelast. De luchtdruk zorgt voor een optimale lediging van het zakje.  
Dit systeem is dus veel beter voor het milieu dan drijfgas.
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Features
• Voor hem & haar
• Gezonde en veilige tanning zonder blootstelling aan schadelijke  
   UV-stralen van zon of zonnebank
• Bevat geen drijfgas
• Makkelijk zelf aan te brengen
• Droogt snel en zonder vlekken 
• Tot 5 dagen een zomerse teint
• Geschikt voor alle huidtypen
• Eén flacon is tot 60 keer te gebruiken voor het gelaat of 8 tot  
   10 keer voor het gehele lichaam
• Geeft een egaal resultaat en géén worteleffect
• Natuurlijke en voedende ingrediënten, waaronder Aloë vera,  
   Ginkgo en vitamine E
• Dermatologisch getest en hypoallergeen
• Vrij van parabenen en siliconen
• Vegan

Awards
• Beauty Vision Forum MTP Gold Medal, PL -Best Cosmetic Products 2016
• Acanthus, Aureus Award
• Best Cosmetic Product of the year
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Use

Tip
Gebruik onze Tanning Brushes voor het makkelijk aanbrengen of bijwerken 

van de spray op gelaat, handen en voeten & onze Glove voor het tannen  

van het lichaam.
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SPRAY VANAF +/- 30 CM  VAN DE HUID

SPRAY MET SNELLE KORTE BEWEGINGEN 

DUS GEEN LANGZAME ‘S’ BEWEGINGEN

DROOGTIJD 10-15 MIN. DIT KAN VERSNELD
WORDEN MET BEHULP VAN EEN FÖHN

GENIET VAN JE NATUURLIJKE TEINT!



Research becomes Revolution 
When products turn into icons
Bart Engel - oprichter van MARC INBANE: ‘’Alle producten uit de collectie 
worden door een eigen R&D-team met veel passie & meesterschap ontwikkeld. 
Onze pure en zeldzame ingrediënten worden wereldwijd zorgvuldig 
geselecteerd. 

MARC INBANE spant zich non-stop in om het niveau van excellence en 
innovatie te continueren en past de meest recente ontdekkingen van de 
cosmetische wetenschap toe in haar tanningproducten. Deze drijfveer geeft een 
unieke dimensie aan het karakter en de stijl van MARC INBANE. Het resultaat:
een indrukwekkende collectie met Award winning producten.’’ 
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