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Opdag essensen af luksus med vores 
unikke kollektion af naturlige self 
tanning- og kropsplejeprodukter

De prisvindende self tanning-produkter fra MARC INBANE er nemme at påføre og sikrer 
en sund, naturlig og jævn gylden glød gennem den unikke firedobbelte tanning-teknologi 
og eksklusive ingredienser.

Marc Inbanes luksuriøse self tanning-kollektion fuldendes med innovative self tanning tools.

Ultrablød self tanning-handske og specialcoatede børster for et fejlfrit resultat. Skab den 
perfekte base med Marc Inbane prep- og skincare. Eksfoliering med aktivt kul forbedrer 
huden og giver en ensartet, glat udstråling. Plejende ingredienser beskytter og bevarer din 
glød hele året rundt. 
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Naturligt self tanning- 
resultat indenfor 1 minut

Fri for parabener 
og silikoner

Dermatologisk godkendt og 
allergivenlig

Veganske og naturlige 
ingredienser

Prisvindende firedobbelt
tanning-teknologi





Tanning

Hyaluronic Self-Tan Spray 
Natural Tanning Mousse 
Natural Tanning Spray 
Perle de Soleil



Vejl. udsalgspris kr. 379,00
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Hyaluronic Self-Tan Spray

Marc Inbane Hyaluronic Self-Tan Spray er et gennembrud i en verden af luksuriøse self tanning- 
produkter. Verdens første Natural Tanning Spray beriget med tredje generation af hyaluronsyre 
SLMW for ekstremt fugtet og blød hud. Hyaluronic Self-Tan Spray skaber øjeblikkeligt et smukt 
farveresultat og holder i op til 9 dage. 

• Til både ham og hende
• Patenteret 4-kanals mist-aktivator, for en jævn og behagelig forstøvning af produktet
• Tredje generation af hyaluronsyre SLMW
• Firedobbelt tanning-teknologi med det eksklusive ingrediens Arlasolve™ for ultimativ  

optagelse af ingredienser. Formlen blender sig smukt med din naturlige hudtone
• Unikt pose-ventil-system, der ikke kræver konserveringsmidler, og giver en  

lang og sikker holdbarhed
• Nærende og silkeblød formel uden alkohol
• Self tanning ved aerob gæring af hindbær
• Fri for orange farveudvikling
• Tørrer hurtigt, uden plamager og striber
• Velegnet til alle hudtyper og hudtoner
• Op til 30 påføringer i ansigtet eller 5 gange til hele kroppen
• Tilladt i din håndbagage
• Mild og behagelig duft

Anvendelse: Spray ca. 30 cm fra huden med hurtige, korte bevægelser. Tørretid 10 -15 minutter; 
brug evt. en hårtørrer for at fremskynde tørringen. Efter 3 timer er produktet fuldt indarbejdet, og du 
kan igen tage et brusebad, motionere osv.

Tip: Spray Hyaluronic Self-Tan Spray ovenpå din makeup for en let og diskret bronzeglød.
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Natural Tanning Mousse

Den intenst fugtgivende mousse skaber en ensartet solgylden glød i op til 9 dage, der 
blender perfekt med din naturlige hudtone.

Nem at påføre med MARC INBANE Glove og tørrer hurtigt uden at klistre. Den unikke 
tredje generation af hyaluronsyre SLMW er elsket på grund af dens plejende egenskaber 
og er den eneste hyaluronsyre, der trænger ind i de dybere hudlag; det forbedrer hudens 
struktur, stimulerer dannelsen af  kollagen og fungerer som en overlegen fugtighedscreme.

• Til både ham & hende
• En smuk glød og kulør i op til 9 dage
• Stimulerer produktionen af kollagen
• Dybtvirkende pleje med tredje generation af hyaluronsyre SLMW
• Velegnet til alle hudtyper og hudtoner
• Ultra let formel, tørrer hurtigt og klistrer ikke
• Udvikler sig efter din individuelle hudtone
• Op til 40 påføringer i ansigtet, hals og decolleté eller 8 gange til hele kroppen
• Udviklet til at levere ekstremt fugtet og blød hud
• Fri for orange farveudvikling
• Fordeles nemt uden at efterlade plamager og striber på huden
• Neutral og behagelig duft

Anvendelse: Påfør Natural Tanning Mousse på din MARC INBANE Glove, som sikrer 
en jævn fordeling uden plamager eller striber. Påfør med bløde, glatte bevægelser for et 
perfekt resultat. Lad Natural Tanning Mousse tørre i 10-15 minutter.

Tip: Skrub huden med Exfoliating Mitt på fugtet hud, for en jævn, fejlfri påføring og lang 
holdbarhed.



Vejl. udsalgspris kr. 379,00



Vejl. udsalgspris kr. 379,00
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Natural Tanning Spray

Denne prisvindende og ikoniske MARC INBANE Natural Tanning Spray er et musthave 
for alle, der ønsker en hurtig påføring og et smukt og strålende selvbrunerresultat.

Natural Tanning Spray er nem at påføre, tørrer hurtigt og efterlader din hud med en 
ensartet, naturlig og jævn self tanning glød. Luksusproduktet er beriget med rene og 
nærende ingredienser, såsom aloe vera og ginkgo biloba.

• Til både ham & hende
• En sommerbrun kulør, der holder i op til 5 dage
• Naturlige og nærende ingredienser, såsom aloe vera, ginkgo biloba og E-vitamin
• Velegnet til alle hudtyper og hudtoner
• Op til 60 påføringer på ansigt, hals og decolleté eller 10 gange til hele kroppen
• Udvikler sig efter din individuelle hudtone
• Fri for orange farveudvikling
• Tørrer hurtigt uden at efterlade striber eller plamager på huden

Anvendelse: Spray jævnt ca. 30 cm fra huden med hurtige, korte bevægelser. 
Tørretid 10 – 15 min. (kan evt. fremskyndes ved at bruge en hårtørrer).

Tip: Påfør med Marc Inbane Glove eller Kabuki Brush for en fejlfri påføring.
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Perle de Soleil

MARC INBANE Perle de Soleil er den perfekte løsning til at skabe en smuk og sund 
udstråling, der kan skræddersyes til dit unikke behov.

Selvbrunerdråberne giver dig mulighed for at bevare din daglige hudplejerutine, 
samtidig med du opnår dit ønskede self tanningresultat. Du skal blot blande dråber-
ne med din foretrukne fugtighedscreme for at skabe en skræddersyet, naturlig og 
solbrun glød.

• Til både ham & hende 
• Prisvindende firedobbelt tanning-teknologi
• Skræddersyet resultat til din individuelle hudtone
• En sommerteint i op til 4 dage
• Lufttæt emballage for længere holdbarhed uden konserveringsmidler
• Velegnet til alle hudtyper og hudtoner
• Perle de Soleil indeholder 210 dråber
• Fri for orange farveudvikling

Anvendelse: Brug 2 til 3 dråber for en let glød eller 4 til 5 dråber for en dybere 
solbrun kulør.

Tip: Brug MARC INBANE Black Exfoliator inden påføring af Perle de Soleil Tanning 
Drops for at fjerne urenheder og udglatte huden. Dette giver et jævnt resultat og 
længere holdbarhed.



Vejl. udsalgspris kr. 379,00





Tools

Self Tanning glove 
Powder & Kabuki Brush
Body Brush



Vejl. udsalgspris kr. 129,00
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Self Tanning Glove

Denne eksklusive handske skaber en skøn påføringsoplevelse og hjælper med at fordele 
vores unikke self tanning-produkter på hele kroppen for et perfekt resultat.
Takket være den fine og ultra bløde mikrofiberstruktur skabes et jævnt resultat uden 
plamager eller striber. Ideel til at fordele Marc Inbane Natural Tanning Spray og 
Natural Tanning Mousse på svært tilgængelige dele af kroppen, såsom bagsiden af 
arme og ben.

• Absorberer ikke = intet produkttab
• Praktisk ophængningsløkke til tørring
• Velegnet til både venstre- og højrehåndede brugere
• Kan maskinvaskes op til 30°C

Anvendelse: Påfør produktet direkte på handsken, og fordel det derefter på huden med 
store roterende bevægelser. Alternativt kan self tanning-produktet påføres direkte på 
huden, hvorefter det kan blendes og fordeles jævnt med handsken.

Tip: Påfør produktet direkte på handsken for en nem og kontrolleret påføring.
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Powder & Kabuki Brush

MARC INBANEs luksuriøse Powder Brush og Kabuki Brush er designet af et team af 
førende, professionelle makeupartister. 

De håndlavede, flade syntetiske børstehår, blender dit self tanning-produkt pænt og 
giver et jævnt og stribefrit resultat.

Børstehårene er behandlet med en speciel coating, så de ikke absorberer produktet. 
Dette gør penslerne virkelig unikke. Desuden har penslerne gennemgået en 
hypoallergen, ikke-toksisk, antibakteriel behandling, der hjælper med at holde 
huden sund, og passer til alle hudtyper, selv de mest følsomme. Powder Brush har et 
langt, elegant  greb, og Kabuki Brush har et kortere greb og er derfor nemmere at 
have med på farten.

Powder Brush: 176 mm 
Kabuki Brush: 102 mm

Anvendelse: Påfør self tanning-produktet i ansigtet og på hænderne. Brug Powder 
Brush eller Kabuki Brush med lange strøg til at fordele produktet jævnt. Alternativt 
kan produktet påføres direkte på børsten. 

Tip: Kan også bruges til at påføre flydende makeup, såsom foundation.



Powder Brush, vejl. udsalgspris kr. 299,00
Kabuki Brush, vejl. udsalgspris kr. 249,00



Vejl. udsalgspris kr. 299,00
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Body Brush

Marc Inbane Body Brush er designet til professionel påføring af Marc Inbane self 
tanning-produkter på kroppen (spray og mousse), hvilket resulterer i en perfekt og 
stribefri finish, mens hænderne forbliver fri for selvbruner. Den håndlavede kropsbørste 
er ergonomisk formet til nem påføring af self tanning af alle kropskanter og konturer.

Tanning Tip: Påfør self tanning på ankler, hænder og fødder til sidst med det resterende 
self tanning-produkt på børsten for at få det mest naturlige resultat.

De ekstra bløde syntetiske børstehår sidder helt tæt, så selftanningproduktet ikke bliver 
absorberet ind i børsten, hvilket sikrer en mere jævn fordeling på huden.

• Specielt designet til nem påføring af self tanning på større områder på krop og 
ansigt, mens hænderne forbliver fri for farve.

• De perfekt formede og ekstra bløde børstehår sikrer en jævn og 
naturlig påføring med et enkelt strøg

• De syntetiske børstehår er 100% veganske, cruelty free og allergivenlige
• Body Brush ligger ergonomisk og behageligt i hånden og  

give ultimativ præcision og kontrol
• Børsten kan nemt rengøres i hånden og er holdbar





Skincare

Exfoliating Mitt 
Black Exfoliator
La Hydratan & Le Teint
Shower Foam
Créme Solaire SPF 30



Exfoliating Mitt, vejl. udsalgspris kr. 149,00
Black Exfoliator, vejl. udsalgspris kr. 379,00
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Exfoliating Mitt

Denne innovative eksfolieringshandske er beriget med aktivt kul, som er kendt for 
sin dybderensende, detox effekt. Den dobbeltsidede handske tilbyder en perfekt 
integreret kropsscrub med både en blød og en mere intens side. Eksfoliering før self 
tanning sikrer en jævn og længerevarende farveholdbarhed.

Brug handsken til at fjerne døde hudceller, inklusive overskydende rester fra 
selvbruner, stimulere blodgennemstrømningen og holde din hud frisk og strålende.

• Stimulerer blodcirkulationen
• Forfiner hudens struktur
• Fjerner døde hudceller
• Holdbar og genanvendelig

Anvendelse: Brug på fugtig hud, og lav blide cirkulære bevægelser. Skyl Exfoliating 
Mitt efter brug, og lad den tørre naturligt. Mængden af kul vil gradvist aftage, 
hvilket vil mindske den dybderensende virkning.

Tip: Brug sammen med Shower Foam for en skøn velværeoplevelse.
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Black Exfoliator

Den prisvindende Black Exfoliator med aktivt karbon dybderenser og eksfolierer 
huden med sort kul og silicapartikler og giver en mere klar og glat hud, som skaber 
et forbedret self tanning-resultat. De særlige ekstrakter fra naturlige alger plejer og 
nærer huden i dybden.

Black Exfoliator fjerner døde hudceller og forynger overhuden. Dette øger hudens 
evne til at holde på fugt, udjævner ru hud og resulterer i en længere holdbarhed af 
selvbrunerfarven. Scrubben er specielt udviklet som en tilføjelse til MARC INBANEs 
Natural Tanning Spray. 

• Aktivt karbon absorberer og dybderenser snavs
• Silicapartikler eksfolierer skånsomt
• 5 typer algeekstrakter plejer og beskytter
• Sikrer effektivt renset og glat hud
• Forynger overhuden, hvilket øger hudens evne til at holde på fugten
• Oliefri formel uden mikroplast

Anvendelse: Påfør en smule på renset, fugtet hud. Gnid i små cirkulære bevægelser 
med fingerspidserne, og vær særlig opmærksom på T-zonen. Undgå huden omkring 
øjnene. Skyl derefter med vand. Brug 1 til 3 gange om ugen afhængigt af din 
hudtype.

Tip: Lad skrubben virke i 10 minutter som en effektiv rensende maske.



Vejl. udsalgspris kr. 379,00



Vejl. udsalgspris kr. 379,00
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La Hydratan og Le Teint

Luksuriøse og fugtgivende ansigtscremer med Bronzyl.

Det aktive ingrediens Bronzyl stimulerer produktionen af melanin og aktiverer den 
naturlige farveudviklingsproces. På denne måde bidrager La Hydratan og Le Teint til en 
jævn solbrun glød, og får huden til at opbygge sin egen naturlige UV-beskyttelse.

Ingredienser som sheasmør og et Hygroplex NMF complex fugter og blødgør, hvilket 
giver en blød og smidig hud. Begge cremer er beriget med en avanceret UV-beskyttelse 
(SPF10), som hjælper med at beskytte mod tidlig aldring af huden.

Anvendelse: Fordel i ansigtet og evt. ned på halsen. Herefter kan Natural Tanning 
Spray eller Hyaluronic Self Tanning Spray påføres.

Tip: Bland et par dråber af Perle de Soleil i Le Teint eller La Hydratan for at opbygge en 
skræddersyet, strålende glød.
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Shower foam No 09 og No 80

De luksuriøse, veganske Shower Foams giver en ultimativ wellness oplevelse i 
brusebadet. Begge består af en rigt nærende skum for en meget behagelig og 
skånsom rensning af huden.

Vælg mellem to skønne duft varianter; White Tulip & Sandalwood  
eller Pink Peppers & Peony.

Velplejet hud opbygger og bevarer en bedre kulør, og giver også et friskt udseende. 
Lange bade kan virke udtørrende på huden og forkorte holdbarheden af din 
selvbruner. Brug denne skønne Shower Foam for at beskytte og forkæle huden 
intensivt, og for at opnå en mere jævn teint ved påføring af self tanning-produkt. 

En perfekt gave til dig selv eller en du har kær.

• To skønne duftvarianter
• Kan også bruges som barbercreme
• Rig og nærende Shower Foam
• Øjeblikkelig skumdannelse
• Velegnet til alle hudtyper; fri for parabener, silikoner og sulfater
• Vegansk og dermatologisk godkendt
• Bedre for miljøet
• Pose-ventil-systemet sørger for komplet udnyttelse af indholdet
 
Anvendelse: Pump en passende mængde Shower Foam ud i hånden, og fordel på 
fugtet hud i brusebadet. Shower Foam kan bruges på hele kroppen.

Tip: Brug Exfoliating Mitt i kombination med vores Shower Foam for silkeblød hud.



Vejl. udsalgspris kr. 199,00
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Créme Solaire SPF 30 Natural & Bronze

Disse to multifugtgivende og veganske solcremer hjælper med at beskytte din 
huds naturlige skønhed. Beriget med koralvenlige UV-filtre, hyaluronsyre, naturlige 
vitaminer, botaniske ekstrakter, og den patenterede ingrediens, Bronzyl©, som 
tilsammen giver den ultimative antiage-pleje.

Den luksuriøse og fløjlsbløde formel svarer til en beroligende fugtighedscreme, 
samtidig med at den forhindrer fotoaldring forårsaget af solen. Créme Solaire 
Bronze giver en jævn hudtone og en smuk bronzefarve, der er god som base 
før makeup. Créme Solaire fedter ikke og trænger øjeblikkeligt ind i huden efter 
påføring, stimulerer kollagen-produktionen og reducerer udtørring af huden 
forsaget af solen.

Beskyt din hud i ansigtet, og oplev en følelse af øjeblikkelig fugtgivet og blød hud!

Findes i to skønne varienter, Natural for en ultralet shimmer finish eller Bronze 
for en øjeblikkelig bronzefarvet glød.

Anvendelse: Påfør solcremen før soleksponering. Gentag påføring af solcremen 
ofte, for at bevare en effektiv beskyttelse, især efter fysisk aktivitet, svømning eller 
brug af håndklæde.



Vejl. udsalgspris kr. 499,00
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