Bruin zonder zon: Jet Set Sun Self Spray Tan 150ml (Bruin zonder zon)

Jet Set Sun Self Spray Tan 150ml (Bruin zonder zon)

Jet Set Sun is een bruin zonder zon spray. De spray bevat een subtiele lichtheid, zowel in zijn effect als in de simpelheid van het aanbrengen…
De inwerkingstijd bedraagt slechts twee minuten voor uw gezicht, ongeveer tien minuten voor uw lichaam. U behou

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
€ 19,95
€ 19,95
Bedrag BTW € 3,46

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving

Wat maakt het resultaat van deze spray zo geweldig en verschillend van andere zelfbruiners ?
Jet Set Sun bevat DHA, een stof die uit plantaardige bronnen is verkregen zoals suikerriet. Deze werkzame stof zorgt voor een bruine teint
door in te werken op de verschillende cel componenten van de bovenste huidlaag : er wordt vervolgens een natuurlijke en onschadelijke reactie
opgewekt waarbij vrijwel meteen een gebruinde teint ontstaat. Deze reactie wordt ook wel "de Maillardreactie" genoemd.
De spray bevat een subtiele lichtheid, zowel in zijn effect als in de simpelheid van het aanbrengen… De inwerkingstijd bedraagt slechts twee
minuten voor uw gezicht, ongeveer tien minuten voor uw lichaam. U behoudt de kleur 4 tot 7 dagen (al naargelang uw huidtype).
U loopt geen risico meer tijdens langdurige blootstelling aan de zon of UVstraling : met Jet Set Sun wordt de melanine in uw lichaam
niet geactiveerd. Zodoende blijft uw zonnekapitaal volledig beschermd.
U bereikt in slechts enkele momenten een natuurlijk gebruinde teint. Ideaal voorafgaand aan een avondje uit of wanneer u geen tijd heeft
om uzelf op te maken…
Bekijk hier de video van Jet Set Sun.

Gebruiksaanwijzing:
Voordat u begint :
U kunt het beste gebruik maken van een exfoliant om de huid zacht en glad te maken (vermijd elke vorm van hydratatie voor gebruik)
Breng de spray aan in cirkelende bewegingen op een afstand van 20 à 30 cm van de huid.
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Zorg dat u de spray goed schudt voor gebruik
Zorg dat u altijd eerst een test doet op uw lichaam om vertrouwd te raken met de spray.
Smeer de zelfbruiner niet uit (laat de zelfbruiner drogen zonder deze aan te raken)
Tijdens het aanbrengen :
Het is raadzaam om door middel van de cirkelende bewegingen al draaiend vanaf de buitenkant van uw gezicht (de oren) als in een
spiraalvorm naar de neus toe te werken.
Houdt uw ogen dicht zonder uw gezicht te fronsen.
Buig uw hoofd naar achteren zodat u eindigt bij uw hals en decolleté.
Mocht het gewenst zijn kunt u drogen met behulp van een föhn.
Na het aanbrengen :
Wacht tenminste 4 uur voordat u een douche neemt
Breng geen parfum aan terwijl de spray inwerkt
Breng na de douche een hydraterende lotion aan.

Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

