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SOLA SÆKERT!
Så får du bästa fejkbrännan
m Solen bränner dig mest röd så här
års.
m Brun utan sol är ett säkrare kort.
m Men ruinera dig inte!
m Expressen GI&Hälsas test visar att
billigast kan vara bäst.
TEXT: EMMA V LARSSON

EXTRA BILAGA. Bilagan GI&hälsa säljs 23–27
maj med Expressen. Se fler solprodukter i bilagan

SERVETTER

LOTION/GEL/MJÖLK

1 Sun touch self
tan wipes, Nivea

5 Brun utan sol,
Åhléns

PRIS: 15 kronor.
Luktar lite för starkt.
Färgen blir emellertid
fint gyllene. Behändigt format och okladdigt.
Torkar mycket snabbt.

PRIS: 85 kronor.
Förpackningen är
tråkig, men innehållet desto bättre.
Fungerar för både
kropp och ansikte, är
skön att smörja in
och doftar underbart av
melon. Bäst på ben och
armar, då den skimrar lite.
Prisvärd.

2 Self-tan towlette, Tan towel
PRIS: 179 kronor för
Classic, 199 kronor
för PLUS (mörkare
färg). Enkel att
använda. Luktar citron. Inte så
markant mörk. Tio servetter i
varje förpackning.

SPREJ

3 Sun touch self-tan sprej
body, Nivea
PRIS: 110 kronor.
Som alltid med genomskinliga vätskor är det svårt
att se var och hur mycket
man smörjer in. Sprejar
man för nära så rinner
färgen. Luktar lite för
starkt. Snygg mörk färg.

4 Bronze goddess selftan, Estée Lauder
PRIS: 295 kronor.
Fin djup färg som sitter
bra. Enkel att få jämn
men doften är lite
unken.

6 Tan intensifier,
Cliniderm
PRIS: 139 kronor.
Skön after sunlotion
med svalkande effekt.
Samtidigt som den
lugnar redan solbränd
hud förstärker den
färgen. Ger en snygg,
gyllene ton – utan
glitter men lite skimrande.
Luktar fräscht.

7 Silky bronze
self tanning,
Kanebo Sensai
PRIS: 795 kronor.
Fuktig, men torkar
snabbt. Eftersom den
är genomskinlig är det
svårt att avgöra var
och hur mycket man
smörjer. Färgen blir
jämn med fin lyster.
Dyr.

8 Brun utan sol, Aco
PRIS: 89 kronor.
Passar för ansikte
och kropp. Ger en fin
färg utan glitter och
torkar snabbt. Ganska
dryg. Luktar mycket.
Bra pris.

ANSIKTSKRÆMER

9 Sun glow facecream,
L300
PRIS: 89 kronor.
Bygger upp en bränna
allt eftersom. Man
använder den varje dag
tills man får önskad
nyans och resultatet är
ett riktigt solbränt
ansikte. Helt parfymfri. Bra pris.

0 Bronzing gel, Sensai
PRIS: 395 kronor.
Enkel att applicera i
ansiktet. Består av 70
procent vatten, vilket
känns. Ger mycket fukt
och är underbart skön.
Färgen är fin och diskret.

q Sun radiance skin
tone perfector,
Lumene
PRIS: 89 kronor.
Lätt färgad och kommer i
två olika toner. Enkel att
få jämn och den sitter
kvar länge. Hyn känns
mjuk efteråt och blir inte
torr.

Förutom kräm kan man duscha sig brun. ExpresSOLDUSCH
sens Emma V Larsson testade airbrushpistol.
Fördelen är att det är enkelt och effektivt. Nackdelen är att det är
dyrt, med tanke på att färgen försvinner efter några dagar. PRIS:
Helkropp 400 kronor, halvkropp 250 kronor.
Foto: ERIKA BERGLUND
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