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DISCOVER THE ESSENCE OF LUXURY
MET ONZE INNOVATIEVE & AWARD WINNING COLLECTIE

Onze luxe zelfbruiners bieden je een veilige manier van bruinen zonder schadelijke 
UV-stralen en zijn vegan, dermatologisch getest & hypoallergeen. 

Creëer makkelijk & binnen 1 minuut een natuurlijke en egale zomerse teint!

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

van de nieuwste producten, tips en acties!
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HYALURONIC SELF-TAN SPRAY   

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

•   Tot 9 dagen een natuurlijke zomerse teint
•   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 & om deze prachtig te blenden met je natuurlijke huidskleur
•   Géén worteleffect en géén typische self-tan geur
•   Droogt snel en zonder vlekken
•   Geschikt voor alle huidtypen én huidtinten
•   Bevat geen drijfgas
•    Bag-on-Valve systeem: geen conserveermiddelen nodig voor een  

langere houdbaarheid, geen contaminatie mogelijk & eco-friendly 
•   Gepatenteerde 4-kanaals mist activator voor een egale verneveling op de huid
•   Een fles is tot 30 keer te gebruiken voor het gelaat of tot 5 keer voor het hele lichaam
•   Toegestaan in je handbagage

Adviesprijs: € 34,95 TA
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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 Natural Tanning Mousse is eenvoudig aan te brengen met de MARC INBANE 
glove en droogt snel, zonder vlekken.

Verrijkt met het innovatieve 3e generatie Hyaluronzuur. Dit nieuwe & diepwerkende 
hyaluronzuur is geliefd vanwege haar verzorgende eigenschappen en dringt als 
enige door tot de diepere huidlagen: het verbetert de huidstructuur, stimuleert de 
vorming van collageen en werkt als een superieure moisturizer! 

•   Tot 9 dagen een egale zongebruinde teint
•   Verzorgende & zijdezachte formule zonder alcohol
•   Tanning door aërobe fermentatie van frambozen
•    Bevat het exclusieve ingrediënt Arlasolve™ voor een ultieme opname 

en verdeling van de mousse & om deze prachtig te blenden met je 
natuurlijke huidskleur zonder vlekken

•   Geschikt voor alle huidtypen én huidtinten
•   Vederlichte textuur, droogt snel en plakt niet
•   Zorgt voor een extreem gehydrateerde en zachte huid
•   Géén worteleffect en géén typische self-tan geur
•   Een fl acon is tot 40 keer te gebruiken voor het gelaat of tot 8 
        keer voor het hele lichaam

Adviesprijs: € 44,95TA
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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, Ginkgo en vitamine E.

•  Tot 5 dagen een zomerse teint
•  Geschikt voor alle huidtypen én huidtinten
•  Blend mooi samen met je natuurlijke huidskleur
•  Géén worteleffect en géén typische self-tan geur
•  Droogt snel en zonder vlekken
•  Bevat geen drijfgas
•   Bag-on-Valve systeem: geen conserveermiddelen nodig voor een 

langere houdbaarheid, geen contaminatie mogelijk en eco-friendly
•   4-kanaals mist activator voor een egale verneveling op de huid
•   Een fl es is tot 50 keer te gebruiken voor het gelaat of 

tot 9 keer voor het hele lichaam

Adviesprijs: € 39,95 TA
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PERLE DE SOLEIL | BRUININGSDRUPPELS

Meng de Award Winning bruiningsdruppels eenvoudig met je favoriete 
dagcrème, bodylotion en zonnebrandcrème voor een natuurlijke zomerse 
teint op maat. 

•  Tot 4 dagen een zomerse teint
•  Geschikt voor alle huidtypen én huidtinten
•  Blend mooi samen met je natuurlijke huidskleur zonder vlekken
•  Géén worteleffect en géén typische self-tan geur
•  Airless flacon voor een langere houdbaarheid zonder conserveermiddelen     
•   De applicator geeft systematisch één druppel af:  

je gebruikt dus altijd precies de gewenste hoeveelheid
•  Bevat 210 druppels

Voor het tannen van gezicht:
•  2 à 3 druppels = een gezonde gloed
•  4 à 5 druppels = een stralende zonovergoten teint!

Tip: door de druppels te mengen met je zonnebrand verdwijnt de witte  
waas en geniet je direct van een mooie & egale sun-kissed glow!  
Pocketsize dus ideaal om mee te nemen op vakantie.

Adviesprijs: € 39,95TA
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GLOVE 

Een handige tool voor het egaal tannen van het lichaam. Zelfs op 
moeilijk bereikbare plekken zoals de achterkant van armen en benen.

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

Tip:
Breng de spray of mousse rechtstreeks aan op de Glove; 
op deze manier gaat niets van je waardevolle product verloren. 

BODY BRUSH

Tan als een pro! De body brush van MARC INBANE is speciaal ontworpen voor 
het makkelijk aanbrengen van onze spray & mousse en resulteert in een perfect en 
egaal resultaat. De handgemaakte Body Brush heeft een ergonomische vorm voor 
het eenvoudig tannen van alle lichaamscontouren.  

•  Speciaal ontworpen om tanning eenvoudig aan te brengen op 
    lichaam & gelaat, terwijl de handen vrij blijven van zelfbruiner 
•  Perfect gevormde en fl uweelzachte haren voor een vloeiende 
    & egale toepassing in één beweging
•  De synthetische haren zijn 100% vegan, diervriendelijk & hypoallergeen
•  Ligt comfortabel in de hand voor ultieme precisie & controle
•  De brush kan eenvoudig met de hand worden gereinigd en is duurzaam TO

O
LS

Adviesprijs: € 9,95

Adviesprijs: € 29,95
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POWDER & KABUKI BRUSH 

Gebruik de brush voor het makkelijk aanbrengen of 
bijwerken van de spray op gelaat, handen en voeten.

De handgemaakte synthetische haren zijn vlak afgewerkt 
voor het mooi blenden & egaliseren van het product. 
Ze zijn bewerkt met een speciale coating, zodat ze geen 
product opnemen. Dit maakt onze Brushes echt uniek!

Dankzij de hypoallergene & 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.

•  Kabuki Brush: 102mm | Adviesprijs: € 24,95
•  Powder Brush: 176mm | Adviesprijs: € 29,95

Good to know: ook te gebruiken voor liquid make-up.

SPA HEADBAND 

Upgrade je beauty routine met de elegante & duurzame spa headband 
van MARC INBANE. 

Een praktische oplossing om je haar uit het gezicht te houden tijdens je 
tanning & skincare routine. Deze superzachte headband met verstelbare 
klittenbandsluiting zorgt voor een perfecte pasvorm.

•  Handige tool voor het tannen, het aanbrengen van make-up & een saunabezoek
•  Zacht badstofmateriaal voor extra comfort 
•  Chique geborduurd MARC INBANE logo 
•  Comfortabel & herbruikbaar
•  Wasmachinebestendig tot 40°C
•  Mag niet in de droger
•  Afmetingen: 65 x 9 cm
•  One size fi ts all

De kleinste accessoires maken vaak het grootste verschil!

Adviesprijs: € 9,95

•  Handige tool voor het tannen, het aanbrengen van make-up & een saunabezoek

NIEUW



BLACK EXFOLIATOR | GEZICHT

Deze bekroonde zwarte gezichtsscrub, opgebouwd uit natuurlijk koolstof, 
zorgt voor een intense reiniging en geeft je huid een verhelderende impuls!

Scrubben voor het tannen verwijdert onzuiverheden & neutraliseert de 
huid wat leidt tot een egaler resultaat en een langer behoud van je teint! 
Olievrije formule zonder microplastics.

1 à 2 keer per week scrubben:

•  Zorgt voor een effectief gereinigde huid
•   Verwijdert dode huidcellen en nieuwe huidcellen laten je huid er 

fris & stralend uitzien
•   Raken talgkliertjes minder snel verstopt; dus minder kans op 

ontstekingen of ingegroeide haartjes
•  Verbetert de doorbloeding voor een mooiere huidstructuur
•   Verjongt de hoornlaag en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen 

van de huid; hierdoor worden serums & crèmes die daarna worden 
aangebracht veel beter opgenomen

Tip: laat de scrub 10 min. inwerken als reinigend masker & 
minimaliseer mee-eters.

Adviesprijs: € 39,95 SK
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SHOWER FOAM 

Deze luxe vegan doucheschuim zorgt voor een ultiem 
wellness-moment tijdens het douchen. Een hydraterende 
foam voor een zeer aangename en zachte reiniging. 

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 & een langer 
behoud van je zongebruinde teint. 

Keuze uit 2 geuren:

•   No 09 -  White Tulip & Sandalwood 
•    No 80 - Pink Pepper & Peony

Gun jezelf of iemand anders dit heerlijk verfrissend 
relaxmoment!

Adviesprijs: € 14,95

NIEUWEXFOLIATING MITT | LICHAAM

Deze innovatieve scrubhandschoen is verrijkt met Actieve 
Koolstof die bekend staat om zijn diepreinigende & 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
•  Verfi jnt de huidtextuur
•    Voorkomt ingegroeide haartjes
•    Verwijdert dode huidcellen inclusief overtollige 

resten van zelfbruiner
•    Duurzaam en herbruikbaar

Gebruik op een vochtige huid en maak hierbij 
zachte cirkelvormige bewegingen.

Tip: gebruik de Mitt in combinatie met onze vegan 
Shower Foam voor een zijdezachte huid.

Adviesprijs: € 14,95

NIEUW



LE TEINT | BB CRÈME SPF10

Vochtregulerende getinte dagcrème (BB) met BronzylTM

,die de huid direct voorziet van een prachtige glow.

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 & optimaliseren de 
vochtbalans voor een zacht en soepel resultaat. 

Le Teint is verrijkt met een geavanceerde UV-bescherming
die helpt tegen vroegtijdige huidveroudering.

LA HYDRATAN | DAGCRÈME SPF10

Luxe vochtregulerende dagcrème met BronzylTM

De transparante variant van Le Teint. 

Een goed gehydrateerde huid wordt sneller bruin en zorgt 
voor een langer behoud van je zongebruinde teint. 

Adviesprijs per stuk: € 39,95

Bescherm en hydrateer je huid met de nieuwe cashmere 
zonnebrandcrème voor het gezicht van MARC INBANE.   

De multi-hydraterende vegan zonnebrand helpt de natuurlijke 
schoonheid van het gezicht te beschermen. De crème bevat 
Reef friendly UV-fi lters gecombineerd met 3e generatie 
Hyaluronzuur, natuurlijke vitamines, botanisch extract en 
het gepatenteerde huidbeschermende ingrediënt Bronzyl™; 
de perfecte blend voor een ultieme anti-aging verzorging. 

Deze revolutionaire formule voelt aan als een verzachtende 
vochtinbrengende crème en voorkomt vroegtijdige 
huidveroudering door de zon. De UV-fi lter is niet zichtbaar 
op de huid en de getinte versie van de Crème Solaire zorgt 
voor een egale huidteint en kan zelfs als mooie make-up basis 
worden gebruikt. De zonnebrand voelt niet vettig aan en wordt 
direct na het aanbrengen opgenomen door de huid, stimuleert 
de vorming van collageen op tweevoudige wijze en vermindert 
uitdrogingsverschijnselen van de huid door zonlicht.  

Bescherm je gelaat en ervaar een gevoel van onmiddellijke 
zachtheid & hydratatie. 

Adviesprijs per stuk: € 49,95

CRÈME SOLAIRE | ZONNEBRAND GEZICHT SPF30 TINTED/NATURAL
NIEUW



SUNSTICK | ZONNESTICK SPF50

MARC INBANE voegt een zeer innovatieve Sunstick toe aan 
haar Award Winning collectie.  

Een ware nouveauté speciaal ontwikkeld voor het 
beschermen van de meest gevoelige huidzones waaronder 
neus, oogcontouren, littekens & pigmentvlekken. Deze intens 
beschermende age-defense Sunstick is geschikt voor ieder 
huidtype & verkrijgbaar in 5 fashionable kleuren.

Een onmisbaar item voor sporters, kinderen & fashionista’s. 

•   Hoge bescherming (SPF50)  
•   Verrijkt met natuurlijke Antioxidanten 
•   Bioactieve Sheabutter & verzorgende Jojoba olie 
•   Natuurlijke Vitaminen E & C 
•   Minerale UV-fi lter: 100% non-nano zinkoxide 
•   Breed spectrum UVA + UVB bescherming 
•   Reef friendly  
•   Dermatologisch getest 
•   Pocket size formaat 

Adviesprijs per stuk: € 29,95
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L’ÉCLAT DU SOLEIL SET | Adviesprijs: € 54,90

1 x Natural Tanning Mousse 150ml
1 x Glove - voor het makkelijk tannen van het lichaam
1 x  Luxe verpakking met zwarte soft-touch afwerking & UV print

L’ÉTÉ SET | Adviesprijs: € 49,90

1 x Natural Tanning Spray 175ml
1 x Glove - voor het makkelijk tannen van het lichaam
1 x Luxe verpakking met zwarte soft-touch afwerking & UV print

LE TRIPLET SET | Adviesprijs: € 74,95

1 x Natural Tanning Spray 175ml
1 x Powder Brush - ideaal voor het tannen van gelaat, handen & voeten
1 x Glove - voor het makkelijk tannen van het lichaam
1 x  Luxe verpakking met zwarte, rode of groene 

soft-touch afwerking & UV print
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LE PETIT | reisformaat | Adviesprijs: € 24,95 

1 x Natural Tanning Spray 50ml 
1 x Black Exfoliator - zwarte gezichtsscrub 5ml

LA BEAUTÉ SET | reisset of ideale introductieset | Adviesprijs: € 69,95

1 x Hyaluronic Self-Tan Spray 100ml 
1 x Kabuki Brush - ideaal voor het tannen van gelaat, handen & voeten
1 x Luxe handgemaakte travel clutch

L’ALLURE SET | reisformaat of ideale introductieset | Adviesprijs: € 59,90

1 x Hyaluronic Self-Tan Spray 100ml 
1 x Kabuki Brush - ideaal voor het tannen van gelaat, handen & voeten



BOUGIE PARFUMÉE | GEURKAARSEN

Elke geurkaars van MARC INBANE is op ambachtelijke wijze 
vervaardigd en behuisd in een mondgeblazen glas. 

De parfum wordt met veel precisie in verschillende lagen 
in het glaswerk gegoten, waardoor de geur tot aan het 
einde van de brandduur maximaal wordt ervaren. 

Vervaardigd uit 100% biologische was, waardoor er geen schadelijke 
stoffen vrijkomen tijdens het branden. Bougie Parfumée is verkrijgbaar 
in 4 geuren, waarbij er per geur kan worden gekozen voor een zwarte 
of een witte beglazing:

•   Oriental Boisé (houtachtig)
•   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! 

Adviesprijs: € 49,95

NIEUW

TRAVEL SET | reisset of ideale introductieset | Adviesprijs: € 49,90

1 x Natural Tanning Spray 50ml 
1 x Kabuki Brush - ideaal voor het tannen van gelaat, handen & voeten
1 x GRATIS handgemaakte travel clutch

ENSEMBLE OF RADIANT SET | 2- in -1set | Adviesprijs: € 84,95

1 x Perle de Soleil - bruiningsdruppels 15ml 
1 x Le Teint of La Hydratan 30ml
1 x Luxe handgemaakte ronde clutch

Perfect voor onderweg en past in je handbagage!

ELEGANCE SET | all-in-one set | Adviesprijs: € 119,95

1 x Natural Tanning Spray 175 ml 
1 x Powder Brush - ideaal voor het tannen van gelaat, handen & voeten
1 x Glove - voor het makkelijk tannen van het lichaam
1 x Black Exfoliator 75ml
1 x GRATIS elegante handgemaakte toilettas



Marc Inbane B.V.
Goirkekanaaldijk 211-04
5048 AA Tilburg, Nederland

info@marcinbane.com

NL: +31 (0)13 88 97 150
BE: +32 (0)50 58 05 41
DE: +49 (0)3222 -1094632
FR : +33 (0)1 84 88 34 02

MARCINBANE.COM


