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Kom naar het ESTHE

Skin Experience Event!

VERLIES VAN
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Product in beeld

MOOIE, ZONNIGE GLOW
T TE ONDERSCHEIDEN VAN
ECHTE ZOMERSE TEINT"

Heb jij klanten die écht uit de buurt van de zon of zonnebank moeten of willen
blijven en tóch een zongebminde teint willen? Dan ligt selftanning voor de hand. Maar
als professional wil je natuurlijk wel een goed en natuurlijk resultaat bieden. Met het
pnjswinnende Perle de Soleil claimt MARC INBANE een gezonde, natuurlijk ogende
teint - met het gemak van een dmppeltje in je favoriete dagcrème. Het is natuurlijk
geschikt voor iedereen die snel en verantwoord een mooie bruine kleur wil.

niet meer toegestaan en dan is een natuurlijke
tanning een veüige en gezonde uitkomst", zegt
Bart. "Als schoonheidsspeciaüst kun je je klanten
zo attenderen op een gezonder alternatief."
Ook voor wie wel de zon m mag, maar veüig en
snel een gebronsd resultaat wil, is het product
geschikt. Of voor wie de zomerse vakantietmt nog
wat langer wü vasthouden. Het geheim achter
de gelijkmatige kleuring is niet een hoog aantal

~g~°!^maüst van de Cosmoprof Awards 2019:
opnieuw scoort Perle de Soleü van

MARC INBANE hoog in de waardering

combineren met aiïe formules. Je kunt het zelfs
mengen met je zonnebrand.

tanntng acüves maar een zorgvuldig geselecteerde
combinatie van vier tanrung-ingrediënten, vertelt
Bart. "De formule met DHA, erythrulose, dimethyl

van professionals en consumenten. Eerder won

'GEZONDER ALTERNATIEF'

isosorbide en caramel biedt een ongeëvenaarde

het selftanning product de prestigieuze Diplöme

Perie de Soleil sluit aan bij de trend van de

zomerse kleur. De vier tanning actives zijn perfect

d'Honneur, Prüc H. Pierantorü de l'Innovation in

toegenomen aandacht voor gezondheid en een

op elkaar afgestemd voor een mooie natuurlijke

Parijs, most iimovative cosmetic product of the

bewustzijn van de schadeüjke effecten van uv-

teint die zich aanpast aan iedere huidskleur."

year 2018. Bovendien eindigde het product als

stralen. "In verschillende landen zijn zonnebanken

Meer info: www.marcinbane.com

finaüst op de Beauty Shortlist Awards 2019 m de
categorie 'Editor's Choice UK, USA en AUS'.

GEBRONSD LICHMM
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Wat is er zo bijzonder aan de vorig jaar
geïntroduceerde zelfbrumer? "Dit innovatieve
product verandert je favoriete dagcrème of
BB Cream in een natuurlijke zelfbruiner en
is de perfecte oplossing voor selftannmg op
maat", vertelt oprichter en eigenaar Bart Engel
van MARC INBANE. "Je kunt de gewenste
hoeveelheid druppels aan je eigen moisturizer
of zonnebrandcrème toevoegen. Het resultaat
is een mooie, zonnige glow die niet te
onderscheiden is van een echte zomerse temt.
Perle de Soleü is airless verpakt; hierdoor zijn
er geen extra conserveringsmiddelen nodig om
de houdbaarheid te verlengen. De formule is

'In verschillende landen z[jn

zonnebanken niet meer toegestaan en

dan is een natuurlijke tanninci
veilige en gezonde uitkomst

dermatologisch goedgekeurd, vegan en vrij van
parabenen. En: dankzij het gebruiksvriendelijke
doseersysteem verspil je geen druppel." Je
kunt Perle de Soleil overigens ook mengen
met een bodylotion of bodycream voor
een gebronsd üchaam; de druppels zijn te
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