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Bye Bye twijfels over  
Zelfbruiners!
Bruin worden in de zon of onder de zonnebank is voor velen inmiddels een no-go omdat dit 

zeer schadelijk is voor de huid. Met de natural tanning producten van MARC INBANE is dit 

verleden tijd. Zo verander je met de Perle de Soleil tanning drops jouw dagcrème, bodylotion 

of zonnebrandcrème in een natuurlijke zelfbruiner. 

Dankzij de druppelsgewijze dosering kan je eenvoudig de bruiningsintensiteit van de tanning 

drops zelf bepalen. Voor wie eerder nog huiverig was om een zelfbruiner te gebruiken, behoren 

met Perle de Soleil alle twijfels definitief tot de verleden tijd.

“Met Perle de Soleil verander je jouw dagcrème, bodylotion of 
zonnebrandcrème in een natuurlijke zelfbruiner.”

VERANDER JE JOUW FAVORIETE MOISTURIZER IN EEN NATUURLIJKE ZELFBRUINER

MARC INBANE’s perle de soleil is dé perfecte oplossing voor zelfbruining op maat. Met de 

druppels kan je eenvouding een mooie bruine teint creëren tijdens je huidige skincare routine. 

De druppels kunnen namelijk eenvoudig worden gemengd met elke dagcrème, bodylotion of 

zonnebrandcrème voor een op maat gemaakte en natuurlijk ogende teint.

INNOVATIE IN DE TANNING WERELD

•  Het eerste tanningproduct met een 4-voudige tanningtechnologie

•   De formule met DHA, erythrulose, dimethyl isosorbide en karamel biedt een                           

ongeëvenaarde bruine teint die niet te onderscheiden is van een echte zomerse teint

•   De druppels zijn te combineren met alle dagcrèmes, bodyverzorging en zonnebrandcrèmes

•  De eerste tanningdruppels met airless druppelsysteem

•  De formule met natuurlijke ingrediënten is geschikt voor alle huidtypen en huidtinten
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4-voudige
Tanningtechnologie
De Perle de Soleil bevat een uiterst effectieve 4-voudige tanningtechnologie voor 
een instant bruiningseffect met een langdurige werking. Een veilige en snelle manier 
van tannen zonder schadelijke UV-stralen. Eén van de actieve tanning-ingrediënten 
wordt verkregen door aërobe fermentatie van frambozen: helpt tegen uitdroging 
van de huid, zorgt voor een langere tan & een zachtere vervaging voor een 
ongeëvenaarde natuurlijke bruine teint die niet te onderscheiden is van een echte 
zomerse tan! 

De eerste Bruiningsdruppels
met Airless druppelsysteem
Doordat de airless fl acon niet geopend hoeft te worden voor gebruik, blijft de 
formule tijdens elk gebruiksmoment intact en zijn er geen conserveermiddelen 
nodig die de houdbaarheid verlengen. Bovendien voorkomt het unieke design, met 
gebruiksvriendelijk doseersysteem, verspilling; bij elke dosering komt een perfect 
afgemeten druppel vrij, zodat je nooit 
te veel van het product gebruikt.

Inhoud: 15 ml
Adviesprijs: € 39,95
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Features
•  Zelfbruining op maat waarbij je zelf de intensiteit bepaalt
•   Kan eenvoudig met elke dagcrème, bodyverzorging of zonnebrandcrème  

worden gemengd
•  Verlengt de bruine teint verkregen door de zon
•   Perfecte dosering: de druppelapplicator geeft systematisch één druppel serum af
•  De formule is dermatologisch getest, vegan en bevat geen parabenen
•   Airless druppelsysteem: er zijn geen conserveermiddelen nodig om de  

houdbaarheid te verlengen

“Gebruik dit product alleen in combinatie met 
een verzorgende crème.”

Gebruik
Reinig eerst de huid. Meng de druppels met de gebruikelijke hoeveelheid crème in de handpalm 

en verdeel deze egaal op de gewenste huidzone(s). Afhankelijk van het gewenste resultaat 

gebruikt u 2 á 3 druppels om uw gebruinde teint te behouden of 4 á 5 druppels om de teint te 

versterken. Gebruik dit product alleen in combinatie met een verzorgende crème.
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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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