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DISCOVER THE ESSENCE OF LUXURY
WITH OUR TAILOR MADE COLLECTION

De bekroonde tanningproducten van MARC INBANE zijn gemakkelijk aan te brengen 
en zorgen voor een gezonde, natuurlijke en egaal-gebruinde huid. 

Een veilige manier van tannen zonder schadelijke UV-stralen.
 

Steeds meer mensen gunnen hun huid het allerbeste: de luxe TANNING-producten 
van MARC INBANE. Bezoek regelmatig onze website en blijf op de hoogte van 

de nieuwste producten, tips en acties!

DERMATOLOGISCH GOEDGEKEURD EN HYPOALLERGEEN

VEGAN EN NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

AWARD-WINNING 4-FOLD TANNINGTECHNOLOGIE

VRIJ VAN PARABENEN EN SILICONEN     NO SILICONS
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HYALURONIC SELF-TAN SPRAY    

‘s Werelds 1e tanningspray verrijkt met 3e generatie Hyaluronzuur 
SLMW voor een extreem gehydrateerde en zachte huid.

De vegan zelfbruiner creëert een bruiningsresultaat binnen 
1 minuut en tot wel 9 dagen lang! 

•   Verzorgende & zijdezachte formule zonder alcohol
•   Tanning door aërobe fermentatie van frambozen
•    Bevat het exclusieve ingrediënt Arlasolve™ voor een ultieme opname en verdeling van de 

spray en om deze prachtig te blenden met je natuurlijke huidskleur
•   Gepatenteerde 4-kanaals mist activator voor een egale verneveling op de huid
•    Bag-on-Valve systeem: geen conserveringsmiddelen nodig voor een langere houdbaarheid, 

geen contaminatie mogelijk en eco-friendly 
•   Géén worteleffect en géén typische self-tan geur
•   Droogt snel en zonder vlekken
•   Geschikt voor alle huidtypen én huidtinten
•   Eén flacon is tot 30 keer te gebruiken voor het gelaat of tot 5 keer voor het hele lichaam
•   Toegestaan in je handbagage

COLLAGEN BOOSTER
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NATURAL TANNING MOUSSE

De intens hydraterende mousse creëert 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 toevoeging van de 3e generatie Hyaluronzuur SLMW is geliefd vanwege 
haar verzorgende werking en dringt als enige hyaluronzuur door tot in de 
diepere huidlagen; het verbetert de huidstructuur, stimuleert de vorming van 
collageen en werkt als een superieure moisturizer!

•   Voor hem & haar
•   Tot 9 dagen een egale zongebruinde teint
•   Stimuleert de aanmaak van collageen
•   Diepwerkend effect met de 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
•   Blend 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



NATURAL TANNING SPRAY 

De bekroonde spray is gemakkelijk zelf aan te brengen en 
zorgt voor een gezonde, natuurlijke en egaal-gebruinde huid.  
Het luxe product is verrijkt met plantaardige, voedende en pure 
ingrediënten waaronder Aloë vera en Ginkgo. 

•  Voor hem & haar
•  Tot 5 dagen een zomerse teint
•  Veilige manier van tannen zonder schadelijke UV-stralen
•  Bevat geen drijfgas
•   Natuurlijke en voedende ingrediënten, waaronder Aloë vera, 
    Ginkgo en vitamine E
•  Geschikt voor alle huidtypen én huidtinten
•   Eén flacon is tot 60 keer te gebruiken voor het gelaat of tot 
    10 keer voor het gehele lichaam
•  Blend mooi samen met je natuurlijke huidskleur
•  Géén worteleffect en géén typische self-tan geur
•  Droogt snel en zonder vlekken

PERLE DE SOLEIL

Meng de Award-winning bruiningsdruppels eenvoudig met je 
favoriete dagcrème, bodylotion en zonnebrandcrème voor een 
natuurlijk ogende zomerse teint op maat. 

•  Voor hem & haar
•  Tot 4 dagen een zomerse teint
•  Veilige manier van tannen zonder schadelijke UV-stralen
•  Airless flacon voor een langere houdbaarheid zonder                               
    conserveermiddelen
•  Award-winning 4-voudige tanningtechnologie
•  Geschikt voor alle huidtypen én huidtinten
•  Een applicator bevat 210 druppels
•  Blend mooi samen met je natuurlijke huidskleur zonder vlekken
•  Géén worteleffect en géén typische self-tan geur

Tip: gebruik 2 à 3 druppels voor een gezonde gloed of 
4 à 5 druppels voor een stralende zonovergoten teint.
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Handige tool voor het tannen van het lichaam met onze 
spray en mousse. Dankzij de zachte en geperfectioneerde 
microvezelstructuur wordt het product zonder vlekken of 
strepen egaal over de huid verspreid, zelfs op moeilijk 
bereikbare plekken zoals de achterkant van armen en 
benen.

•  Absorbeert niet, dus geen productverlies
•  Voorzien van een handige ophanglus
•   Geschikt voor zowel links- als rechtshandigen
•  Wasmachinebestendig tot 30°C

Tip: breng de tanning rechtstreeks aan op de Glove om 
het daarna te verdelen over de huid. Op deze manier 
gaat niets van je waardevolle product verloren.



POWDER & KABUKI BRUSH

Deze professionele brushes zijn ideaal voor het tannen van gelaat, 
handen en voeten. De handgemaakte synthetische haren zijn vlak 
afgewerkt voor het mooi blenden en egaliseren van het product. 
Daarnaast zijn ze bewerkt met een speciale coating, zodat de 
haren geen product opnemen. Dit maakt de brushes echt uniek! 

Dankzij de hypoallergene en antibacteriële behandeling van de 
haartjes zijn ze zelfs geschikt voor de meest gevoelige huidtypen.

De Powder Brush is de langere variant van de Kabuki Brush, 
verder zijn de brushes identiek.

Powder Brush: 176mm
Kabuki Brush: 102mm

Tip: ook te gebruiken voor liquid make-up.
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BLACK EXFOLIATOR

De bekroonde zwarte gezichtsscrub, opgebouwd uit natuurlijke 
koolstof, die de huid een verhelderende impuls geeft en laat stralen. 
Scrubben voor het tannen maakt de huid glad en zorgt voor een 
gelijkmatig resultaat en een langer behoud van je teint.

•  Zorgt voor een effectief gereinigde huid
•   Verjongt de hoornlaag en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen 

van de huid
•  Olievrije formule en bevat geen microplastics

Tip: laat de scrub 10 min inwerken als reinigend masker.



EXFOLIATING MITT

Deze innovatieve scrubhandschoen is verrijkt met 
Actieve Koolstof die bekend staat om zijn diepreinigende 
en zuiverende werking. De tweezijdige Mitt biedt een 
perfect geïntegreerde lichaamsscrub met een zachte 
en iets ruwere zijde.

Scrubben voor het tannen zorgt voor een langer en egaler 
behoud van je zomerse teint!

•  Stimuleert de bloedsomloop
•  Verfijnt de huidtextuur
•    Verwijdert dode huidcellen inclusief overtollige 
    resten van zelfbruiner
•    Duurzaam en herbruikbaar

Tip: gebruik op een vochtige huid en maak hierbij zachte 
cirkelvormige bewegingen.

NIEUW



SHOWER FOAM

Deze nieuwste musthave is een luxe, Vegan doucheschuim voor 
een gehydrateerde en zijdezachte huid. 
 
De foam heeft een verfijnde geur van verleidelijke pioenrozen 
in combinatie met rijke noten van roze peper en zorgt voor een 
ultieme huidverzorging tijdens het douchen.

De doucheschuim is vrij van parabenen en siliconen, waardoor 
ook de gevoelige huid deze geursensatie kan ervaren. 
 
Een goed gehydrateerde huid wordt sneller bruin, zorgt voor 
een energieke uitstraling en behoudt langer een egale en 
zongebruinde teint.
 
Gun jezelf of iemand anders een heerlijk verfrissend relaxmoment!

NIEUW

LA HYDRATAN

Luxe vochtregulerende dagcrème met BronzylTM

BronzylTM activeert de aanmaak van melanine waardoor 
de huid gestimuleerd wordt om zijn eigen
UV-bescherming op te bouwen. Hierdoor bruint de huid 
sneller in de zon en verbrand je minder snel!

Ingrediënten zoals Sheabutter en een Hygroplex® 
NMF-complex voeden de huid en optimaliseren de 
vochtbalans voor een zacht en soepel resultaat. 
La Hydratan is verrijkt met een geavanceerde 
UV-bescherming (SPF10) die helpt beschermen tegen 
vroegtijdige huidveroudering.

LE TEINT

Vochtregulerende, getinte dagcrème (BB) met BronzylTM

De getinte variant van La Hydratan, die de huid direct 
voorziet van een prachtige teint.
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LE PETIT

Natural Tanning Spray (50ml) & Black Exfoliator (5ml).
Dit duo is makkelijk mee te nemen en ideaal om  
MARC INBANE’s natural tanning spray en scrub te ontdekken.

TRAVEL SET

Met deze set heb jij je favoriete MARC INBANE tanningproducten 
altijd bij de hand! De Travel Set bestaat uit de Natural Tanning Spray 
(50 ml), Kabuki Brush en een luxe, handgemaakte clutch. Het perfecte 
reisaccessoire die past in je handbagage of als ideale starterset!

ELEGANCE SET

Natural Tanning Spray (200ml), Powder Brush, 
Glove & Black Exfoliator (75ml) in een luxe toilettas. 
Deze complete set bevat alle producten om het hele jaar 
door te genieten van een mooi gebruinde huid. 



ENSEMBLE & RADIANT SET

Ensemble Set: La Hydratan (30ml) & Perle de Soleil (15ml)
Radiant Set: Le Teint (30ml) & Perle de Soleil (15ml)

Beide sets zijn gracieus verpakt in een unieke en elegante ronde clutch; 
een musthave voor wie de tanning- en verzorgingsproducten graag in 
stijl bewaart!

Meng enkele druppels van de Perle de Soleil in Le Teint of in 
La Hydratan voor een egale en zongebruinde gloed. Doordat je zelf de 
dosering bepaalt, creëer je een teint die perfect bij jouw huidtype past.

Ideaal voor op reis of om kennis te maken met deze bestsellers 
van MARC INBANE.

Tip: gebruik 2 à 3 druppels voor een gezonde gloed of 
4 à 5 druppels voor een stralende zonovergoten teint.
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BOUGIE PARFUMÉE

Elke geurkaars van MARC INBANE is op 
ambachtelijke wijze en met precisie in verschillende 
lagen in het glaswerk gegoten. Hierdoor wordt de 
geur tot aan het einde van de brandduur gelijkmatig 
afgegeven. 

Vervaardigd uit biologische was, waardoor er geen 
schadelijke stoffen vrijkomen tijdens het branden. 
Bougie Parfumée is verkrijgbaar in 3 geuren, 
waarbij er per geur kan worden gekozen voor een 
zwarte of een witte beglazing: 

•   Tabac Cuir (amber)
•   Pastèque Ananas (zoet)
•   Scandy Chic (poederig)

Goed voor 50 heerlijke branduren.

Trakteer jezelf of iemand anders op een gevoel van 
pure verwennerij! 



MARC INBANE B.V. 
Goirkekanaaldijk 211-04 
5048 AA Tilburg, Nederland

NL: 0031 (0)13 88 97 150
BE: 0032 (0)50 58 05 41
DE: 0049 (0)30 30 80 81 81
FR : 0033 (0)1 84 88 34 02 
info@marcinbane.com
 
 
For North and South America 
MARC INBANE INTERNATIONAL B.V. 
Goirkekanaaldijk 211-05 
5048 AA Tilburg, the Netherlands

NL: 0031 (0)85 27 36 729
info@marcinbane-int.com

MARCINBANE.COM


