
Hyaluronic 
Self-Tan Spray
By Marc Inbane

COLLAGEN BOOSTER



’s Werelds eerste tanningspray verrijkt met het innovatieve 
3e generatie Hyaluronzuur SLMW! 

Niet zomaar een zelfbruiner maar een ware nouveauté 
boordevol huidverzorgende eigenschappen.  

De Spray creëert direct een zonnige uitstraling en een egale 
teint die perfect samensmelt met je natuurlijke huidskleur.  

Inhoud: 100 ml
Adviesprijs: €34,95

INNOVATIVEHYALURONIC ACID

MARCINBANE.COM

Hyaluronic 
Self-Tan Spray



DERMATOLOGISCH GETEST & HYPOALLERGEEN

VEGAN & NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

AWARD WINNING 4-FOLD TANNINGTECHNOLOGIE

VRIJ VAN PARABENEN & SILICONEN 

Haute Couture Tanning 
Voor Hem & Haar
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3e generatie Hyaluronzuur SLMW

Dit nieuwe & meesterlijke hyaluronzuur is geliefd vanwege haar 
verzorgende werking en dringt als enige hyaluronzuur door tot de diepere 
huidlagen: het verbetert de huidstructuur, stimuleert de vorming van 
collageen en werkt als een superieure moisturizer! 

Eco-friendly

De milieuvriendelijke � acon is volledig recyclebaar en gevuld met lucht en 
niet met brandbare en gevaarlijke drijfgassen. Dankzij het geïntegreerde 
bag-on-valve systeem zijn er geen conserveringsmiddelen nodig voor 
een langere houdbaarheid van de spray en worden de natuurlijke 
ingrediënten optimaal beschermd tegen invloeden van buitenaf.  

4-voudige tanningtechnologie

De spray bevat een effectieve 4-voudige tanningtechnologie voor 
een instant bruiningseffect met een langdurige werking. 
Een veilige en snelle manier van tannen zonder schadelijke 
UV-stralen. Deze 4-voudige tanningtechnologie bestaat uit de 

volgende ingrediënten en bijkomende voordelen:

Wereldwijd een 
Uniek tanningproduct
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•  Dimethyl Isosorbide - bevordert de diepere opname van de

    ingrediënten. Hierdoor wordt het bruiningseffect gelijkmatiger,

    intensief en langdurig.

•        Erythrulose – exclusief actief zelfbruinend ingrediënt afgeleid

    van rode frambozen, helpt tegen uitdroging van de huid, zorgt voor 

    een langere tan & een zachtere vervaging voor een ongeëvena 

    natuurlijke bruine teint die niet te onderscheiden is van een echte 

    zomerse tan! 

•  DHA - 100% natuurlijk - actief zelfbruinend ingrediënt, afgeleid

    uit natuurlijke grondstoffen via fermentatie. DHA vormt een perfecte     

    combinatie met Erythrulose. DHA laat de huid snel bruinen, 

    terwijl Erythrulose zorgt voor een langdurig bruiningseffect.

•  Karamel – natuurlijk pigment dat onmiddellijke kleuring geeft na

    toepassing, wat erg belangrijk is voor impulsaankopen!
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Features
Hyaluronic Self-Tan Spray

•   Bruiningsresultaat binnen 1 minuut.

•   Stimuleert de aanmaak van Collageen, waardoor de huid er jonger en egaler uitziet.

•   Verzorgende & zijdezachte formule zonder alcohol. 

•    Bevat het exclusieve ingrediënt Arlasolve™ voor een ultieme opname en verdeling van de spray 

en om deze prachtig te blenden met je natuurlijke huidskleur. 

•   Gepatenteerde 4-kanaals mist activator voor een egale verneveling op de huid. 

•    Bag-on-Valve systeem: geen conserveringsmiddelen nodig voor een langere houdbaarheid, 

geen contaminatie mogelijk en eco-friendly. 

•   Géén worteleffect en géén typische self-tan geur. 

•   Droogt snel en zonder vlekken. 

•   Geschikt voor alle huidtypen én huidtinten. 

•   Eén � acon is tot 30 keer te gebruiken voor het gelaat of tot 5 keer voor het hele lichaam. 

•   Toegestaan in je handbagage!

TOT 9 DAGEN EENZOMERSETEINT
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Use
Gebruik onze tanning brushes voor het makkelijk aanbrengen of 
bijwerken van de spray op gelaat, handen & voeten en de Glove 
voor het comfortabel tannen van het lichaam. 

•    Breng de Hyaluronic Self-Tan Spray aan op de Glove of 

Brush. Deze handige tools zorgen voor een egale verdeling 

zonder vlekken of strepen. 

•    Wrijf met zachte, vloeiende bewegingen over de huid voor 

een perfect tanningresultaat. 

•    Laat de Hyaluronic Self-Tan Spray 10-15 minuten drogen, dit 

kan worden versneld met behulp van een föhn.

•    De Hyaluronic Self-Tan Spray ontwikkelt zich in 3 uur. Na 

die tijd kan je weer douchen, sporten etc.

MARCINBANE.COM



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.’’ 

Research becomes Revolution
When products turn into icons  
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