
Vi vil alle gerne tage os godt ud, og det er nu engang pænere med lidt 
kulør end at være helt bleg. Samtidig er vi også opmærksomme på, 
at solens stråler samt solariedyrkning kan give store skader på vores 
hud og helbred, og hvad gør man så? GO’Beauty spørger skønheds-
ekspert og indehaver af Marias Hudpleje i Lyngby, Maria Tang:

“Det bedste er at lade være med at være en ivrig soldyrker, beskytte 
sig mod solens skadelige stråler og i stedet få en flot kulør ved brug 
af selvbruner. Her i klinikken benytter vi mærket St. Tropez, der 
består af en lang række produkter i relation til selvbruning”.

Slut med lugten af brændt bacon
“Med St. Tropez-produkterne, der er baseret på aloe vera saft, er 
du helt fri for det orange skær, som nogle selvbrunere kan resultere 
i. Samtidig er St. Tropez produkterne helt uden tilsætning af para-
bener. Og så det helt revolutionerende – St. Tropez selvbruner er 

nu helt lugtfri! Det skyldes en ny ingrediens Aromaguard, som St. 
Tropez har brugt mange år på at udvikle. Den gør, at den selv-

brunede hud ikke længere lugter af ’fake-tan’, men i stedet 
dufter mildt og friskt. Det er helt unikt på dette marked”, 
siger Maria Tang.

Brun på 4 minutter
I Marias Hudpleje i Lyngby fører de hele St. Tropez-
serien, der består af en lang række produkter til 
både klinik- og hjemmebrug. Samt ikke mindst mu-

ligheden for at få en flot kulør på blot 4 minutter i 
spray-tan kabinen – ’The Ultimate Air’.
Inden behandlingen skal du bruge 
St. Tropez Body Polisher 

(peeling) for at få det bedste resultat. Herefter tager det blot 4 
minutter at få farven sprayet på, og farven udvikler sig yderligere i 
løbet af de næste 4 timer og frem. For et ekstra flot resultat kan du 
bruge St. Tropez efterbehandlingsprodukter.

Marias Hudplejeklinik fører hele St. Tropez serien, der 
er et af verdens førende mærker. Maria Tang siger: 
“I klinikken har vi brugt St. Tropez produkterne 
gennem syv år, og vi – samt vores kunder – er 
meget glade for dem. At de nu også er lugtfri 
er en banebrydende nyhed, som vi forventer 
os meget af”.

Marias Hudplejeklinik
Maria Tang har drevet hudklinik siden 
1993 og har nu to store klinikker, begge 
i Lyngbyområdet. Marias Hudplejeklinik 
byder på skræddersyet behandling i luksuriøse 
omgivelser – separate kabiner, en hyggelig stem-
ning med behageligt lys, dæmpet musik og årstidens 
smoothies. Det handler om mere end professionel 
krops- og hudpleje og lækre produkter. Her får kun-
derne en total forkælelsesoplevelse og kan forvente 
resultater ud over det sædvanlige.

Læs mere på www.mariashudpleje.dk  
og www.st-tropez.dk

Ny, naturlig kulør 
helt uden lugtgeNer

gO’BEautYskønhed

Vil du gerne være Brun, men på en naturlig måde? Så er du med 
på trenden 2009, hvor huden skal have en naturlig, gylden farve. til 
formålet kan du bruge selvbruNer fra St. tropez, der som noget 
helt nyt fås i en lugtfri udgave.
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