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Een goede zelfbruiner
vinden is als zoeken

! BRON^li

naar een speld in een

€19,40 in
de apotheek

hooiberg. Gelukkig

f!\

€32,50 in
de parfumerie

vonden wij 11 gewillige
Flairredactrices die de
nieuwste producten
voorjou wilden uittesten. Dit zijn hun reviews.
TEKST: ELISABETH BUNGENEERS /
FOTO'S: TJORVEN BOUCHER

REDACTRICE JILL PROBEERDE
DE BARIÊSUN THERMAL SPRAY
SELF TANNING RADIANT
TAN MULTI POSITIONS
SPRAY VAN URIAGE
Dit belooft de verpakking: deze zelfbrui-

Dit belooft de verpakking: een

nermist doet de huid stralen en zorgt al
kleurtje. Met de handige multi-positi-

gelijkmatige, natuurlijke teint die
oogt alsof je door de zon gebruind
bent. Tegelijk wordt je huidtextuur

on-verstuiver kan de hypoallergene,

verbeterd door de hydraterende

niet-comedogene mist optimaal

formule.

worden aangebracht.

HetverdictvanJudith: 'De crème

Het verdict van Jill: 'Het product is

is fris en niet Kleverig, smeert goed

makkelijk aan te brengen: gewoon

uit en trekt snel in. Ideaal voor de

na één uur voor een natuurlijk bruin
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CHEFLIFESTYLEJUDITH
SMEERDE DESELFTANNING
JELLY GRADUAL SUBLIME
GLOWVAN DIOR

verstuiven en dan uitsmeren met de

zomer. Die typische zelfbruinergeur

handen. De spray kan qua geur niet ver-

mik je een klein beetje, maar hij is

bergen dat het een zelfbruiner is, maar

niet storend. Je ruikt vooral een

het blijft vrij subtiel. Ik trek meteen na

tropisch monoï-parfüm. Na één keer

het aanbrengen mijn kleding aan. Ik ben

smeren is het effect goed zichtbaar.

aangenaam verrast door

Wil je écht bruine benen (zoals

de natuurlijk bruine kleur (zonder

na drie weken strandvakanüe),

strepen!), maar staar je niet blind op

dan kan je twee laagjes smeren.

het beloofde kleurtje na één uur. Ik test-

Ik heb geen vlekken, niet op mijn lijf
en niet op mijn lakens of kleding.'

te de zelfbruiner m de late namiddag en

zag eigenlijk pas na een nachtje slapen
het eindresultaat.'
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€7,99 bij
de drogist

EINDREDACTRICE EVI PROBEERDE
DEDOVEDERMASPA
SUMMERREVIVED (LICHTE
TOT MEDIUM HUID) VAN DOVE

BELGIUM

€34 via

€6,99 bij

www.he-shi.eu

Kruidvat

REDACTRICE ELIEN SMEERDE
DE GOLD FOAMING MOUSSE
VAN HE-SHI

BEAUT>/REDACTRICE ELISABETH

TESTTE DE SELFTAN BRONZING
CREAMVAN KRUIDVAT

Dit belooft de verpakking: een

Dit belooft de verpakking: de verzorgen-

Dit belooft de verpakking: een zelfbrui-

instant egale, goudbruine temt

de crème hydrateert en beschermt de

nende lotion die de huid verzorgt en

zonder vegen, vlekken of een

huid tegen vroegtijdige veroudering en

hydrateert en zorgt voor een gezonde,

vervelende geur.

zorgt voor een egale, natuurlijke teint

bronskleurige glans.

Hetverdictvan Elien: 'Ik zie een

zonder strepen.

Hetverdictvan Evi: 'Je smeert deze zelf-

luchtige, karamelbruine mousse

Het verdict van Elisabeth: 'De crème is

bruiner als een gewone bodylotion. Het

die je met een soort van washaadje

qua textuur vergelijkbaar met een body-

Doveparfüm mikt heel fris en zomers:

in strelende bewegmgen moet aan-

lotion. De zelfbruiner heeft een zachte,

de geur doet niet vermoeden dat het hier

brengen. Door de gekleurde

aangename geur. Die typische zelfbrui-

om een zelfbminer gaat. Na één keer

mousse lijkt het alsof je je

nergeur ruik je in eerste instantie wel,

smeren voelt mijn huid zachter aan en

benen verft, maar eigenlijk is

maar trekt ook snel weg. De crème

heeft ze een lichte glow, maar ik zie nog

die net handig om te zien waar

smeert makkelijk uit, maar omdat

geen kleurverschil. Na drie keer smeren

je al gesmeerd hebt en waar

die meteen inteekt, is het een beetje

heb ik een egaal en subtiel

niet. Wonder boven wonder mik

gokken of ik elk plekje op mijn been

sunkissed tintje; net hoe ik het wil.'

ik geen vervelende zelfbruinergeur.

gehad heb. Het resultaat is erg natuur-

Hij is écht geurloos. Het resultaat

lijk. Zo naUiurlijk, dat je amper een

is ook opvallend goed: een goud-

verschil tussen mijn ingesmeerde en

bruine glow die er niet onnatuurlijk

niet ingesmeerde been ziet. Na een

uitziet. Ik zie ook geen vlekken op

tweede laagje zie je wel een kleurver-

mijn huid! Kortom, ik ben héél

schil. Ik heb geen vlekken op mijn huid

enthousiast over dit product. Na

noch mijn kleding. Een prima zelfbmi-

twee applicaties zijn mijn benen
jurkjesproofen krijg ik complimen-

ner, deze van Kruidvat, zeker voor de
kleine prijs.'

ten over de teint en egaliteit van
mijn benen. J'm a ve?y happy tester!'
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€25 in de
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VORMGEEFSTER ELLEN SMEERDE
DE SELFTAN BEAUTY IN
SHOWER TANNING LOTION
VAN LANCASTER

EINDREDACTRICE KAAT PROBEERDE NIVEA BRONZE EFFECT
PROGRESSIEF BRUINENDE
BODYLOTIONVAN NIVEA

serum dat een kleur geeft die tot

Dit belooft de verpakking: een sunkissed

Dit belooft de verpakking: je wordt

twee weken blijft.

teint vanaf de eerste applicatie. Dag aa

geleidelijk bruin op een naturelle

Het verdict van Elke: 'Het serum

dag bouw je een natuurlijke, goudkleu-

manier en zonder strepen. Onder-

is transparant, een tikje beige en

rige teint op, zonder strepen of oranje

üissen wordt je huid goed

vloeibaar. Het smeert razendsnel

look.

gehydrateerd.

uit en is ook supersnel droog.

Hetverdictvan Ellen: 'Je brengt de crème

Hetverdictvan Kaat: 'De vloeibare

Het resultaat is een mooi, naturel

onder de douche aan op een natte huid

crème kan gewoon met de handen

bruin zonder strepen. Zelfs op

en spoelt hem meteen weer af. Je mag

ingemasseerd worden. Ik ruik een

mijn gezicht werkt deze prima:

je huid niet droogwrijven, maar moet

mengeling van bloemen en zonne-

geen puistjes of een uitgedroogde

voorzichtig deppen. Het olieachtige

crème. Na één applicatie zijn mijn

huid, wel een egaal zonnig tintje.

product stoot water af, dus je bent

benen niet meer melkwit, maar

De kleur lijkt ook langer te blijven

niet erg nat als je de douche uit

hebben ze de kleur die ze krijgen

dan die van andere selftanners. Voor

komt. In eerste instantie ruikt de zelf-

van een halve dag op een terrasje

die prijs is dit een topproduct!'

bruiner heel lekker, maar na enkele

in de zon. Na drie keer smeren zijn

DIGITAL MEDIA DESIGNER ELKE
TESTTE HETSUBLIMEBRONZE
SERUM VAN LORÉAL
Dit belooft de verpakking: een licht

uren komt die typische geur naar boven.

mijn benen mooi getint. Het resul-

Hoewel ik nog een beetje plakkerig

taat is heel natuurlijk en mijn benen

aanvoelde toen ik mijn kleding aantrok,

voelen heel erg zacht en gehydra-

spot ik er geen vlekken op. Ik was ervan

teerd aan. Ik zie nergens strepen.

overtuigd alles goed uitgesmeerd te heb-

Wateentoppertje!'

ben, maar zie toch enkele streepjes en
randen op mijn huid. Op plaatsen waar
ik het product goed heb aangebracht, is
het resultaat erg mooi. Het vraagt wat
oefenwerk, dus deze lijkt mij eerder een
selftanner-vooi gevorderde smeerders.'
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'Zelfs op mijn
gezicht werkt
hij prima. Een
topproduct/
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SUPERSUNIC

€30 in de
parfumerie

ONLINE REDACTRICE ELINE
PROBEERDE DE LAIT FONDANT
AUTOBRONZANT VAN CLARINS

€13,92 via
www.nannic.be SEI.F UN lowti

VORMGEEFSTER MEREL TESTTE
DE SUPERSUNIC TOWELETTE
VAN NANNIC

€ 85 bij Senteurs
d'Ailleurs.www.sen-

teursdailleurs.com

EINDREDACTRICE CAREN
SMEERDE DE FACE AND BODY
GRADUAL TAN VAN LA MER

Dit belooft de verpakking: een

Dit belooft de verpakking: zelfbruin-

Dit belooft de verpakking: deze

schitterende, natuurlijk bruine

doekjes zonder parabenen voor de

verfrissende bmin-zonder-zonloti-

kleur, 24 uur hydratatie en een

gevoelige huid.

on wordt redelijk snel door de huid

onweerstaanbare geur. De lotion

Hetverdictvan Merel: 'Dit zijn zelfbmin-

opgenomen om een gelijkmatige,

trekt onmiddellijk in de huid,

doekjes op oliebasis. Je hebt er eentje

natuurlijk ogende glans te bevorde-

waardoor je een perfect egaal tintje

nodig voor één been, de restjes smeerde

ren. Dankzij actieve antioxidaaten

krijgt. Extracten van vijg en aloë

ik op mijn armen (maar dat bleek geen

wordt de huid gerevitaliseerd en

vera maken de huid zacht en glad.

goed idee te zijn: strepenalarm!). Wan-

krijgt ze een sü-alende gloed.

Hetverdictvan Eline: 'Tijdens het

neer het doekje droog is, weetje dat je

Hetverdictvan Caren: 'De crème

smeren doet niets vermoeden dat

voldoende bent ingesmeerd. Ik ruik

voelt erg luchtig aan en smeert

dit een zelfbrumer is: hij smeert

helaas een milde zelfbruinergeur. Na

makkelijk. Naar het einde toe trans-

makkelijk uit, voelt erg aangenaam

één applicatie zie je meteen een groot

formeert de textuur naar een gel.

op de huid en in eerste instantie

verschil. Een ietwat te groot verschil

De zelfbminer ruikt binnen de twee

ruikt hij ook fris en fhütig. Pas na

voor mijn bleke gelaat, maar op mijn

mmuten naar zomer en het heerlij-

enkele uren komt de zelfbruiner-

benen is het resultaat erg mooi. Volgen-

geur erdoor, maar deze is niet erg

de keer moet ik alleen iets aandachtiger

ke parfum blijft lekker lang hangen.
Na één applicatie zie je een verschil

storend. Het effect is na één keer

zijn bij het aanbrengen, want ik heb

in kleur, na twee applicaties een

smeren bijna onzichtbaar. Na twee

blijkbaar toch wel wat

duidelijk verschil met mijn

keer smeren ontstaat er een mooie

plekjes gemist.' ,--:"" ~'---.

andere arm. Opmerkelijk, want dit

en egale bruine kleur. Mijn benen

soort graduele zelfbruiners heeft

zijn ook perfect gehydrateerd.'

meestal weinig effect op mijn huid.

Ik ben erg blij met het resultaat en
ga er ook mee aan de slag op mijn
benen. Een topproduct, maar
dat mag ook wel voor die prijs.'

MAKE-UP: EVELIEN DE POTTER/ STI'LING: INDIRA CARDINAELS /
MET DANK MN: H&M. SWATCH. NEW LOOK. ESSENTIEL. TOMMY
HILFIGER. G-STAR ENONEXONE TEASPOON
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