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MARC INBANE er en eksk lus iv, 
ledende nederlandsk aktør innen 
selvbruningskosmetikk. MARC INBANE 
distribuerer kun til det profesjonelle 
skjønnhetsmarkedet. MARC INBANE 
har mottatt en rekke priser og er 
tilgjengelig i mer enn førti land.

MARC INBANE tilbyr et trygt, ansvarlig 
og naturlig alternativ til den skadelige 
UV-strålingen fra solen og solarium. 
Produktene er også ”vegan-friendly”. 
Stadig flere gir huden deres det aller 
beste: luksusproduktene fra MARC 
INBANE.
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NATURAL TANNING SPRAY

Natural Tanning Spray (200 ml) - for ham og henne. Denne prisbelønte 
selvbruningssprayen er enkel å påføre og sikrer et naturlig resultat. Du vil 
umiddelbart få en solbrun glød, og etter 3 timer en sunn, jevn brunfarge. Produktet 
er beriket med plantebaserte, naturlige og nærende ingredienser, som for 
eksempel Aloe Vera og Ginkgo. Natural Tanning Spray er egnet for hyppig bruk. 
Den naturlige sommergløden varer vanligvis i fem dager.

Fordeler med Natural Tanning Spray:
• Trygg, frisk og naturlig selvbruning
• Enkel å påføre selv
• Tørker fort uten skjolder
• Feriefarge i opptil 5 dager
• Passer for alle hudtyper og kan brukes på hele kroppen
• En flaske holder til 60 påføringer til ansikt og hals
• Gir et rent og jevnt resultat - ingen ”gulroteffekt”
• Naturlige og nærende ingridienser, inkludert Aloe Vera og Ginkgo
• Ingen skadelige UV-stråler fra solen eller solarium
• Dermatologisk testet og parabenfri

Bruk: Eksfolier huden din først for et feilfritt resultat. Rist Sprayen godt før bruk. 
Spray direkte på huden fra ca. 30 cm avstand. Spray jevnt og med raske, små 
bevegelser. Bruk hansken for å jevne ut fargen. La sprayen tørke i 10-15 minutter 
før du kler på deg. Tørketiden kan reduseres ved hjelp av en føner. Etter 3 timer 
er fargen ferdig utviklet. NYT din nye brunfarge!
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PERLE DE SOLEIL TANNING DROPS

MARC INBANE Perle de Soleil er den perfekte løsning for å skape en vakker, sunn 

glød - som kan skreddersys etter enhver sitt behov. Tanning Drops lar deg holde 

på din eksisterende hudpleierutine. Du bestemmer selv intensiteten på fargen. 

Bare bland dråpene med din daglige ansiktskrem, body lotion eller solkrem - for 

å skape en naturlig brunfarge, perfekt tilpasset deg.

Bruk: Rens huden før påføring. Ta din vanlige mengde fuktighetskrem i håndflaten. 

Bland noen dråper i fuktighetskremen og påfør jevnt over ønskede områder. 

Basert på de ønskede resultatene: bruk 1 - 2 dråper for å opprettholde gløden, 

eller 3-4 dråper for å intensivere brunfargen.

Tips: Bruk MARC INBANEs Black Exfoliator før du påfører fuktighetskrem og Tanning 

Drops. En skrubb fjerner urenheter samtidig som den glatter ut huden, for et 

jevnere og mer langvarig resultat.

Advarsel: Bruk dette produktet kun i kombinasjon med en pleiende krem og 

følg applikasjonsmetoden. Dette produktet er en selvutvikler og inneholder ikke 

solfaktor. Kun for ekstern bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene 

etter bruk.
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NATURAL TANNING MOUSSE

MARC INBANE Natural Tanning Mousse - for ham og henne. Natural Tanning 
Mousse er en intens fuktighetsgivende mousse som er en fryd for huden. Du får 
umiddelbart en naturlig, solbrun farge som varer opp til 9 dager.

Moussen gir dyptvirkende pleie med tredjegenerasjons hyaluronsyre SLMW - som 
stimluerer produksjonen av kollagen og er svært fuktighetsgivende. Moussen har 
lett tekstur og tørker raskt. Den tilpasser seg din naturlige hudfarge og lukter lite 
av selvbruning. Etterlater huden myk og hydrert.

Fordeler med Natural Tanning Mousse:
• Trygg, frisk og naturlig selvbruning
• Enkel å påføre selv
• Tørker fort uten skjolder
• Feriefarge i opptil 9 dager
• Passer for alle hudtyper og kan brukes på hele kroppen
• Dypvirkende pleie med hyaluronsyre SLMW
• Gir et rent og jevnt resultat, ingen ”gulroteffekt”
• Inneholder 40 påføringer for ansikt og décolleté, og 8 ganger for hele kroppen
• Utviklet for å være intens fuktighetsgivende og etterlater huden silkemyk
• Stimmulerer produksjonen av kollagen og virker oppstrammende

Bruk: Rist godt før bruk. Påfør så Natural Tanning Mousse med påføringshanske. 
La Moussen tørke i 10-15 minutter. Fargen er ferdig utviklet etter 4 timer - før dette 
bør du vente med å trene eller dusje. NYT din solbrune glød!



MARC INBANEs Le Teint er en luksuriøs, farget dagkrem. Den er tilpasset 
daglig bruk. Gir en umiddelbar glød og dekkevne.

Naturlige planteekstrakter med mykgjørende og beroligende egenskaper 
gir en silkemyk tekstur. Den oljefrie multivitaminkremen passer alle hudtyper 
- selv den mest sensitive.

Le Teint inneholder UV-beskyttelse (SPF10) og beskytter huden mot 
miljøpåvirkninger. Den aktive ingrediensen Broznyl simulerer den naturlige 
melanin-produksjonen og gir deg en frisk, farget glød i løpet av få dager - 
uten sol eller selvbruning.

Fordeler med Le Teint:
• Styrker din naturlige fargeproduksjon og glød
• Forlenger brunfargen
• Kan brukes alene for naturlig dekkevne, eller i kombinasjon med sminke
• Motvirker skade fra UV-stråler og miljøpåvirkninger
• Beskytter mot linjer og rynker
• Forsvarer huden din mot for tidlig fotoaldring
• Dermatologisk testet, vegansk og fri for parabener
• Passer til alle hudtyper
• Oljefri formel
• Luftfri emballasje

Bruk: Rens huden før du forsiktig klapper inn Le Teint i ansiktet. Start fra 
T-sonen og jobb den mot hals og hårfeste. La kremen absorberes i huden før 
du bruker andre produkter. Påfør forsiktig kremen med fingerspissene rundt 
øynene dine. Huden rundt øyet er den mest sensitive. Påføres også på hals 
og bryst. Disse to områdene viser tegn på aldring først.

Tips: For et langvarig resultat: bruk peeling minst en gang i uken for å fjerne 
døde hudceller.

LE TEINT



MARC INBANEs La Hydratan er en luksuriøs og fuktighetsgivende ansiktskrem. 
Den er beregnet for daglig bruk.

Naturlige planteekstrakter har beroligende og mykgjørende egenskaper, 
noe som resulterer i silkemyk tekstur. Den oljefrie kremen, proppet med 
multivitamin, passer alle hudtyper - selv de mest sensitive. Huden forbedres 
og gjenvinner sin naturlige harmoni.

Le Teint inneholder UV-beskyttelse (SPF10) og beskytter huden mot 
miljøpåvirkninger. Den aktive ingrediensen Broznyl simulerer den naturlige 
melanin-produksjonen og gir deg en frisk, farget glød over tid.

Fordeler med La Hydratan:
• Gir en dyp brunfarge
• Hjelper å forhindre skade fra UV-stråler og miljøpåvirkning
• Beskytter huden mot tidlig aldring og solskader
• Dermatologisk testet, vegansk og fri for parabener
• Egnet for alle hudtyper
• Oljefri formel
• Luftfri emballasje

Bruk: Utfør dine daglige pleierutiner. Klapp La Hydratan forsiktig utover 
ansiktet. Begynn i T-sonen og jobb deg bakover mot nakke og hårfeste. La 
kremen absorbere helt før du påfører andre produkter. Smør også utover 
nakken og brystet. Disse to områdene viser tegn til aldring først.

Tips: Eksfolier huden minst en gang i uken. Dette bidrar til en jevnere hudtone.

LA HYDRATAN
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BLACK EXFOLIATOR

Naturlig næring til huden din
En rik, fuktihetsgivende, oljefri ansiktsskrubb som gir deg en frisk hudtone og glød. 

Det unike med denne eksfolierende skrubben er: den sorte fargen ved bruk - en 

meget høy antibaktriell effekt - fornyelsen av epidermis og kombinasjonen av 

eksklusive, naturlige ingredienser.

Effektiv rensing
Når du bruker MARC INBANE-skrubben blir den sortfarget på grunn av ørsmå, 

absorberende partikler som er laget av naturlig karbon. Disse partiklene binder 

urenheter og fett i huden, og har en ekstremt antibaktriell effekt. Dette sørger 

for at huden er renset før påføring av selvbruningsprodukter.

Fornyelse
MARC INBANE Black Exfoliator har flere fordeler: dens naturlige formel fornyer 

epidermis. Den øker hudens evne til å holde på fuktigheten - noe som forsikrer at 

huden er mottakelig for produkter som senere skal påføres. Skrubben ble spesielt 

utviklet som et tilskudd til MARC INBANE Natural Tanning Spray. En behandling 

med den sorte eksfoliatoren før selvbruningen fjerner døde hudceller - som 

resulterer i en brunfarge som er jevnere og holder lengre.



HANSKE

KABUKIBØRSTE

Spesiallaget påføringshanske
Hansken h je lpe r  deg å fo rde le 

selvbruningsproduktene jevnt over 

kroppen, ansikt, hals og decolleté. 

Etterlater ingen merker eller skjolder. 

Takket være den fine mikrofiberstrukturen, 

er hansken svært behagelig og myk - og 

gir et jevnt resultat.

Påføringsbørste
En rund påføringsbørste med flat overflate 

som enkelt hjelper til å børste sprayen inn 

i konturene i ansiktet, hender eller andre 

vanskelige områder. Det som er unikt 

med børsten er børstehårene, som har 

et spesielt belegg som gjør at de ikke 

absorberer produkt. Takket være den 

antibakterielle behandlingen av hårene, 

er børsten egnet for selv de mest sensitive 

hudtypene.



BOUGIE PARFUMÉ

Scandy Chic Black
MARC INBANEs Bougie Parfumée Scandy 

Chic er et tradisjonelt utformet duftlys,  

med en frisk duft. Gled deg til deilig duft i 

50 timer. Den perfekte gaven til deg selv 

eller en du er glad i.

Tabac Cuir Black
MARC INBANEs Bougie Parfumée Tabac 

Cuir er et tradisjonelt utformet duftlys, 

med en sensuell duft av rav. Kan nytes i 

50 timer. Den perfekte gaven til deg selv 

eller en du er glad i.

BOUGIE PARFUMÉ



EXFOLIATING MITT

To-sidig eksfolierende hanske
En finere og en grovere side for perfekt 
tilpasset skrubbing av kroppen. Beriket 
med «Active Charcoal», som er kjent 
for sin dyptrensende effekt. 

Bruk Exfoliating Mitt for å fjerne døde 
hudceller og gammel selvbruning, 
samt stimulere blodsirkulasjonen og 
holde huden frisk og glødende. 

Eksfoliering før selvbruning sikrer en 
brunfarge som varer lengre!

Fordeler med Exfoliating Mitt:

• Dyptrensende effekt

• Stimulerer blodsirkulasjonen

• Fornyer huden

• Fjerner døde hudceller inkludert overflødige rester fra selvbruning

• Ergonomisk design

• Slitesterk og gjenbrukbar

• Nyt en langvarig sommerfarge!



MARC INBANE B.V.
Goirkekanaaldijk 211-04, 5048 AA TILBURG, The Netherlands, 

T: +31 (0) 13 88 97 150, E: info@marcinbane.com, W: marcinbane.com

Distribueres i Norge av

MARCINBANE.COM

ABAS Kosmetikk AS 
Nattlandsveien 150,  
5094 BERGEN
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