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’s Werelds eerste tanningmousse verrijkt met het innovatieve 

3e generatie Hyaluronzuur SLMW! 

De vederlichte textuur van de Natural Tanning Mousse

is een verademing voor de huid. De Mousse creë ert direct 

een energieke uitstraling en een egale zongebruinde teint

die perfect samensmelt met je natuurlijke huidskleur. 

De mousse is eenvoudig aan te brengen met de MARC INBANE 

glove en droogt snel. De natuurlijke formule en de innovatieve 

4-voudige tanningtechnologie zorgen voor een egale bruining 

en een intense hydratatie van de huid.

Inhoud: 150 ml
Adviesprijs: €44,95
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Natural
Self-Tan Mousse



De Natural Tanning Mousse is verrijkt met een zeer 

bijzonder ingredië nt: Super Low Moleculair Weight 

Hyaluronzuur van de 3e generatie, afgekort 

SLMW-hyaluronzuur. Vanwege de extreem lage 

moleculaire structuur, dringt deze als enige Hyaluronzuur 

door tot de diepere huidlagen. SLMW-hyaluronzuur is 

geliefd vanwege haar verzorgende werking; 

het verbetert de huidstructuur, stimuleert de

vorming van collageen en werkt als een

superieure moisturizer!

A Perfect Match
Super Low Moleculair Weight
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•  Karamel – natuurlijk pigment dat direct kleuring geeft na

    aanbrengen van de Natural Tanning Mousse.

•        Erythrulose – exclusief actief zelfbruinend ingrediënt afgeleid

    van rode frambozen. Dit helpt tegen uitdroging van de huid, 

    zorgt voor een langere tan & een zachtere vervaging. Met als  

    resultaat een ongeëvenaarde natuurlijke bruine teint die niet te                   

    onderscheiden is van een echte zomerse tan!

•  DHA – 100% natuurlijk - actief zelfbruinend ingrediënt, afkomstig

    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.

•  Dimethyl Isosorbide – bevordert de diepere opname van de

    ingrediënten waardoor de bruining gelijkmatiger, intensiever  

   en langduriger wordt. 

4-Voudige
Tanningtechnologie



Features
Natural Tanning Mousse

•   Voor hem & haar

•   Tot 9 dagen een zomerse teint

•   Stimuleert de aanmaak van collageen

•   Diepwerkend effect met 3e generatie Hyaluronzuur SLMW

•   Veilige manier van tannen zonder schadelijke UV-stralen

•   Geschikt voor alle huidtypen én huidtinten

•   Vederlichte textuur, droogt snel en plakt niet

•   Smelt mooi samen met je natuurlijke huidskleur

•     Eén flacon is tot 40 keer te gebruiken voor het gelaat 

     of tot 8 keer voor het gehele lichaam

•   Zorgt voor een extreem gehydrateerde en zachte huid

•   Géén worteleffect en géén typische self-tan geur

•   Zonder vlekken en strepen
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•    Breng de Natural Tanning Mousse aan op de Glove. Deze handige 

tool zorgt voor een egale verdeling zonder vlekken of strepen. 

•    Wrijf met zachte, vloeiende bewegingen over je lichaam voor een 

perfect resultaat. 

•    Laat de Natural Tanning Mousse 10-15 minuten drogen, dit kan  

worden versneld met behulp van een föhn.

•    De mousse ontwikkelt  zich in 3 uur. Na die tijd kan je weer   

douchen, sporten etc. 

•    Geniet tot 9 dagen lang van je zomerse teint!
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Awards
Natural Tanning Mousse

•   Beauty Shortlist Award UK - Best Self Tanner Body 2020 

•   Les nouvelles esthéthiques Prix Innovation Award 2020

•   Prix beauté 2020 Clin d’oeil

•   Swedish Beauty Awards 2021
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DERMATOLOGISCH GETEST & HYPOALLERGEEN

VEGAN & NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

AWARD WINNING 4-FOLD TANNINGTECHNOLOGIE

VRIJ VAN PARABENEN & SILICONEN 

Haute Couture Tanning 
Voor Hem & Haar

BRUININGSRESULTAAT BINNEN 1 MINUUT
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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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