TRA DIK NUMMER RAMVOL STEENGOEIE TIPS & TRICKS VOOR IN DE ZON (OF REGEN)
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tekst Annette Oerlemans
fotografie Valentina Vos @ Witman Kleipool
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Balen van je melkflessen hoeft niet meer dankzij
zelfbruiners, maar welke werken nou het beste?
De redactie van &C sloeg aan het testen.
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Beautyredacteur Annette heeft de kunst
van het vlekkeloos smeren onder de knie.

Wat doet-ie? 'Als je - net als ik - ongeveer lichtgeeft, dan kun je met dit product prima valsspelen.'

Zo ruikt, smeert en voelt het 'Deze tanningolie zit in een handig pompje en ruikt naar de zomer.

Met een paar pompjes kun je je hele lichaam

Voor

insmeren. Breng aan op een schone, droge en
gladde huid voor een egaal resultaat. De textuur
voelt olieachtig aan en trekt snel in. O ja, met een

verse fake tan kun je beter een tijdje in je nakie
ronddartelen voordat je kleren aantrekt.'

De volgende dag 'Na één keer smeren zie ik
er al uit alsof ik lekker heb liggen zonnen. Sowieso

een goed idee, want het schijnt dat blootstelling
Gradual SelfTanning Body Gil
150 mi €34 Lancaster

aan de zon ervoor zorgt dat je tan sneller verschijnt,
als je tenminste dagelijks smeert.'

Na
Voor

Beeldstagiair Claire is niet bang om te

!\

proberen en houdt van smeren.

Wat doet-ie? 'Dit product belooft je benen direct
een gelijkmatige kleur te geven met gebruik van
een speciale handschoen. Handig, want daardoor
worden mijn handen niet vies. De faam is verkrijgbaar in drie tinten.'

Zo ruikt, smeert en voelt het 'Uit het pompje
komt een foam met een lichte kokosgeur. De hand-

schoen verdeelt het goedje gelijkmatig over mijn

Na

huid. Na ongeveer tien minuten is het ingetrokken.'
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De volgende dag 'In tegenstelling tot andere
tanproducten geeft dit product direct de gewenste
kleur. Je hoeft dus niet te wachten tot de volgende

dag. Ideaal als je je blote benen snel een likje verf
wilt geven. De volgende dag zit de kleur er nog
steeds op en na het douchen ook. Kijk wel uit als je
je afdroogt met een witte handdoek.'

SelfTanning Foam Dark 200 mi
€21,99BondiSands
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Lifestyleredacteur Carlien vindt haar benen
al bruin genoeg, maar doet toch mee

omdat ze nog nooit selftan heeft gebruikt.
Wat doet-ïeï 'Door een aantal druppels met je
crème of bodylotion te mengen, creëer je je eigen
bruin-zonder-zonproduct. Ideaal, want zo kun je zelf
doseren en kies je zelf de textuur van je crème.'
Voor

Zo ruikt, smeert en voelt het 'De tanning
drops ruiken naar pure luxe. De smeerbaarheid
hangt af van je eigen crème of lotion.'

De volgende dag 'Ik zie eruit alsof ik een strandwandeling heb gemaakt, het resultaat laat zich

het best omschrijven als subtiel. Gelukkig hou ik
daarvan. Voeg voor een Costa del Sol-look meer

druppels toe aan je bodylotion (ik gebruikte drie tot
Perle de SoleilTanning Drops
€ 34,95 Marc Inbane

vijf druppels). Tip: doe ze in je zonnebrandcrème,
dan heb je zeker een tan na het zonnen.'

Na
Voor
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Redactiestagiair Loes houdt van zonnen en
vraagt zich af of een zelfbruiner haar zon-

111 \

gebruinde huid nóg bruiner kan maken.
Wat doet-ie? 'Dit product belooft je huid meteen
een 'zonovergoten' look te geven en je al zongebruinde huid een boost te geven.'

Zo ruikt, smeert en voelt het 'Het voelt aan
als een frisse gel, die op mijn huid verandert in een
makkelijk smeerbare waterige substantie. Het valt
me op dat het razendsnel intrekt.'

Na

De volgende dag 'Het resultaat is de volgende
dag nog steeds te zien - net als direct na het
smeren, want dan geeft deze gel al kleur af. Ik kan

mijn kleurtje inderdaad langer behouden door te
smeren. Er zijn geen vlekken te zien; alleen bij mijn
voeten ging het fout. Tip; smeer tot aan je enkels
en smeer restjes van het product uit op je voeten,
zodat je een natuurlijke overloop krijgt.' •

Extreme Bronze Face & Body
100ml€ 24,75 Pupa

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la

