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A SOLUÇÃO DE BRONZEAMENTO SEM SOL BODY BOTANICALS 

CONTÉM: 

AROMATERAPIA, VITAMINA E, ÓLEOS ESSENCIAIS, 

AROMA DE BAUNILHA, EXTRATOS DE FRUTA E PLANTA, 

DHA (GRAU FARMACÊUTICO) 

Para manter o frescor: 

Você deve refrigerar a solução depois de aberta. 

Não expor a temperaturas extremas. 

Os produtos Body Botanicals são produzidos com os  

mais altos padrões de qualidade, o que produz resultados excelentes. 

SEM TESTE EM ANIMAIS, SEM ÁLCOOL, SEM PARABENOS 

 

O QUE É UM BRONZEADO SEM SOL?  O QUE ISSO FARÁ POR MIM?  

 

A solução de bronzeamento Body Botanicals, quando aplicada à pele por um profissional em 

pulverização profissional, transforma sua pele, dando a ela um lindo bronzeamento de aspecto 

natural.  O bronzeado acontece quando o DHA e o aminoácido da sua pele reagem. No instante 

em que a solução toca sua pele, ela se transforma em um lindo brilho bronzeado. O bronzeado 

começa na primeira hora a partir da aplicação da solução e demora até 8 horas para se 

desenvolver completamente. Nossos óleos essenciais ajudam a tratar a sua pele seca, cansada e 

envelhecida com um aumento de energia e firmeza. Eles vão hidratar, promover cicatrização, 

reduzir o aparecimento de linhas finas/rugas, amaciar, suavizar e proteger as células da pele 

contra a luz ultravioleta, poluição e outros radicais livres que danificam as células. A 

aromaterapia com aroma de baunilha ajuda você a relaxar enquanto seu bronzeado é aplicado. 

Nossa solução dá a você um lindo e natural brilho bronzeado para a sua pele instantaneamente e 

que durará de 5-7 dias. 

 

O QUE FAZER APÓS MINHA APLICAÇÃO DE BRONZEADO SEM SOL? 

Depois do seu bronzeado, confira e veja se você está completamente coberto pela cor bronze. 

Vista-se e siga com seu dia. NÃO tome banho por 8 horas após seu bronzeado nem participe de 

nenhuma atividade que fará você suar. Dê ao seu bronzeado pulverizado 8 horas para se 

desenvolver completamente. No dia seguinte, tome banho e hidrate sua pele. NÃO use nenhum 

esfoliante nem esfregue sua pele. Lave e seque sua pele suavemente. Certifique-se de hidratar 

sua pele todos os dias após seu bronzeado para ajudar a prolongar o lindo brilho bronzeado da 

sua pele. 
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BODY BOTANICALS 

Etapas do Bronzeamento sem Sol 

 

Preparando a Pele 

Etapa 1.  Esfoliar: Esta fórmula sutil, porém efetiva, faz um polimento delicado da pele, 

enquanto previne secura e deixa a pele suave como a de um bebê. Aplique, massageando com 

movimento circular, uma pequena quantidade de esfoliante BB em uma pele limpa e molhada, 

concentrando especialmente em áreas ásperas como os cotovelos, joelhos e calcanhares para 

suavizar e amaciar a pele. Certifique-se de que o esfoliante seja completamente enxaguado da 

pele antes da próxima etapa. (Faça isso um ou dos dias antes da sua pulverização bronzeadora). 

Antes do Bronzeamento 

Hidratante: Aplique uma pequena quantidade de hidratante BB nas unhas das mãos e dos pés, 

nas solas dos pés e nas palmas das mãos antes da aplicação com aerógrafo. Após a aplicação com 

borrifador, remova o hidratante com um lenço umedecido. O profissional pode desejar aplicar 

com as mãos, se necessário.  

Bronzeamento 

Etapa 2.  Solução “Professional” de Bronzeamento sem Sol: Aplique de 25 a 30 cm longe da 

pele recentemente esfoliada. Devido à propriedade de secagem rápida, trabalhe em pequenas 

seções, uma de cada vez. Borrife com leveza sobre áreas de pele fina tais como cotovelos, 

joelhos e tornozelos. Evitar os olhos. Evitar contato direto com o cabelo e roupas. Não borrifar 

próximo a carpete, mobília nem tecidos. (Extensor de bronzeado: ótimo para levar para as férias 

e quando você apenas deseja realçar seu bronzeado).  

Etapa 2.  Mousse de Bronzeamento “Produto Caseiro”: Agite bem antes de usar. Aplique e 

misture uniformemente sobre a pele limpa e esfoliada até que absorvido, com mais leveza sobre 

áreas de pele fina tais como cotovelos, joelhos e tornozelos. Deixe secar completamente antes de 

se vestir, evitando contato com o cabelo e roupas. O mousse de bronzeamento BB pode estender 

e realçar a vida do seu bronzeado natural ou sem sol. Lave bem as mãos após o uso. 

No Dia Após o Bronzeamento 

Etapa 3.  Hidratar / Extensor de Bronzeado: Dê ao seu corpo a hidratação intensa BB e os 

benefícios suavizantes de pele que você pode esperar de um creme na leveza de uma loção. 

Massageie diariamente todo o seu corpo, borrife levemente em áreas mais secas tais como 

cotovelos, joelhos, pernas e pés. Este tratamento corporal intenso garante que a hidratação 

nutritiva e os emolientes essenciais sejam absorvidos e retidos na sua pele durante o dia. A 

hidratação da sua pele diariamente prolongará a vida do seu bronzeado. 
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Itens Sugeridos do Body Botanicals: 

Bandana ou touca de banho para cobrir o cabelo do cliente. 

Hidratante para cobrir as unhas, palmas e solas dos pés, se necessário. 

Máscaras de papel para oferecer ao cliente ou ao profissional. 

Hidratante corporal para usar nos cotovelos, joelhos ou pés. 

Papel adesivo para as solas dos pés, se o chão não estiver coberto. 

Toalhas de papel para remover o excesso ou derramamento. 

Lenços umedecidos para remover o hidratante.  

Adesivos, se estiver aplicando em todo o corpo, para que o cliente veja o quão escuro ele 

ficou. 

Talco & pincéis (Talco Baby de Lavanda Johnson) para secar áreas de secagem lentas. 

Escova de esponja para retoques ou pontos esquecidos. 

Roupa íntima descartável. 

   

Aerógrafo ou Borrifadores HLVP para Bronzeamento sem Sol  

 

      Aerógrafos                                                                       Borrifadores HVLP 

                                                           

                                                             

Aplicar solução em movimento circular.          Aplicar solução em movimento cima-baixo. 
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Preparo da Sala Body Botanicals  

 

Sugerimos que você escolha uma sala ou área de borrifação grande o suficiente para acomodar 

duas pessoas confortavelmente (1,5 por 2 m). Para preservar as paredes, sugerimos que você use 

tinta de alto brilho ou revestimento de vinil. Alguns salões usam uma divisória ou compram uma 

cabine de banho para a aplicação. A área deve ser bem ventilada ou ter um purificador de ar e um 

ventilador. Isso também ajudará o cliente a secar mais rápido. Recomendamos fortemente que 

essa sala seja muito bem iluminada. Duas ou três luminárias de piso funcionam muito bem e 

podem ser ajustadas para iluminar o cliente com a quantidade correta de luminosidade. É melhor 

usar um tapete escuro de trabalho pesado com o fundo de vinil ou um cobertor dobrado na 

metade que servirão para cobrir o chão. Existem barracas pop up que podem ser usadas caso 

você não tenha uma sala disponível. Quando você não estiver usando a barraca, ela pode ser 

dobrada e guardada. Essa barraca funciona muito bem se você tem uma empresa de 

bronzeamento móvel.  

 

 

 

O profissional deve praticar utilizando água no sistema até que ele se sinta confiante em 

usar o aerógrafo. Verifique seu borrifador antes de começar. Quanto mais você apertar o botão, 

mais solução sairá. Sugerimos borrifar sobre um espelho para observar o padrão do borrifo. 

Quando você tiver terminado de borrifar, desligue o compressor e abaixe a pistola para deixar 

toda a água sair. Certifique-se de que não há água no canudo e na garrafa. Agora você estará 

pronto para usar a solução. 

Por favor, lembre-se de limpar o sistema do aerógrafo toda noite com uma solução de água 

muito quente. 
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 Bronzeamento sem Sol: Instruções Passo a Passo 
 

A pele do cliente deve estar seca, limpa e recém esfoliada. Isso significa sem maquiagem, 

desodorantes, perfumes, hidratantes, sabões, etc. Melhor seria se o cliente tomasse banho e 

utilizasse um sabonete moderado em gel antes de ser borrifado. Esteja preparado para fornecer 

aos clientes lenços umedecidos para remover maquiagem ou desodorante.  

Se eles tiverem esfoliado com um óleo ou esfoliante, eles devem lavar o resíduo antes de serem 

borrifados. Os óleos residuais na pele podem afetar a penetração do DHA.  

O cliente deve estar vestindo roupa íntima ou roupa de banho bem justa, shorts e camiseta ou 

roupa descartável. A solução bronzeadora é removida da maioria dos tecidos após lavagem, mas 

pode permanecer em alguns tecidos tais como seda, nylon e lã. Se o cliente ficar nu durante a 

borrifação, sugerimos que você dê a ele um adesivo para vestir. Muitas pessoas não se sentem 

bronzeadas a não ser que tenha uma região mais clara para comparar.  

 

O cabelo deve ser preso de modo a não encostar no pescoço, e ser mantido longe da face com 

uma touca descartável ou uma bandana. Se o cabelo for muito loiro, grisalho ou loiro tingido, 

proteja-o usando uma touca descartável. Se as sobrancelhas forem tingidas ou muito loiras, 

aplique um pouco de condicionador nelas para as proteger do borrifo. Você pode oferecer uma 

máscara à cliente se ela estiver grávida. Nossa solução contém aromaterapia e sete óleos 

essenciais com um agradável aroma herbal. O profissional pode usar máscara, se desejar. Hidrate 

antes mãos, pés, joelhos e cotovelos. Isso pode ser feito de algumas formas. O cliente ou o 

técnico podem aplicar o hidratante. Se você hidratar os joelhos e cotovelos, uma aplicação mais 

leve é necessária. Nem todos os clientes necessitarão de hidratante aqui.  

Aplique hidratante ou uma loção espessa nas palmas das mãos, unhas e cutículas, tornozelos, 

tendão de Aquiles, unhas do pé e cutículas e calcanhares. Alguns profissionais podem desejar 

aplicar um creme na sola dos pés.  

Se estiver borrifando o tronco do cliente, passe suavemente um pouco de hidratante no umbigo 

com um cotonete. Alguns profissionais têm recomendado o uso de uma peça de adesivo que é 

aplicado na sola do pé.  

 

O uso de propé ou meias curtas é recomendado ou você pode jogar uma toalha de mão sobre os 

pés. Isso protege os pés do excesso de borrifo que cairá neles enquanto o corpo é borrifado 

criando um pé bronzeado demais.  
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Faça o cliente ficar sobre uma tolha ou um tapete que pode ser trocado após cada cliente. 

Sugerimos também toalhas de papel para debaixo dos pés. 

Existem várias posturas que podem ser usadas com os clientes, dependendo do seu 

estabelecimento. 

O cliente pode ficar virado para a parede, com as mãos contra a parede e as pernas abertas em 

posição de “revista policial”. Tome cuidado caso o excesso de borrifação possa causar dano.  

 

O cliente pode ficar em pé normalmente com as pernas afastadas. Equilibrado facilmente nos 

dois pés. Aconselhe o cliente a não travar os joelhos, senão ele podem se sentir tontos. Os braços 

podem ser movidos para a posição “H” ou apoiados com as palmas na cabeça, se necessário. Eles 

também podem descansar as mãos no quadril enquanto as partes inferiores são trabalhadas. 

Alguns estabelecimentos também usam barras ou anéis suspensos para que os clientes possam 

descansar as mãos.  

A quantidade de solução pode variar dependendo do produto usado, do equipamento, da pressão, 

do tamanho do cliente e da intensidade da cor desejada. A maioria dos bronzeadores borrifados 

gasta de 30 a 45 mL aproximadamente. Fisiculturistas podem usar até 120 mL.  

 

Zonas do Corpo 

Comece a borrifar o cliente a partir da parte de trás das pernas, acima do tornozelo, em sentido 

ascendente. Ignore os pés e as mãos até o final. Converse com o cliente a medida em que for 

trabalhando, contando a ele o que você está fazendo. Faça a parte de trás e os lados de cada perna 

separadamente. 

                                                    ATRÁS                               FRENTE 

                     Zona                  3              4                         7                  8 

 

                     Zona                   1              2                         5                 6 

Para aplicar a Solução de Bronzeamento Body Botanicals, comece por trás na seção 1, depois a seção 2, 

mova para cima na seção 3, depois a seção 4. Vire o cliente e comece com a seção 5, mova para cima na 

seção 6, depois 7 e 8. 
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Se o cliente tiver muito pelo no corpo, borrife a pele e esfregue com uma esponja descartável ou 

com uma pequena escova de esponja enquanto você borrifa, para tirar o excesso de solução do 

pelo para a pele. Algumas gotas no pelo são aceitáveis desde que a solução esteja caindo na pele.  

Com um aerógrafo, a maioria das pessoas prefere um movimento circular pequeno e sobreposto. 

Borrife uma névoa fina sobre a pele, segurando o aerógrafo a cerca de 12 a 20 cm da pele, se 

estiver usando uma pressão baixa. Se estiver usando uma pressão alta, 25 a 30 cm pode funcionar 

melhor. Você deve fazer uma névoa leve sobre toda a pele, sem correr, pingos ou manchas 

pesadas de cor. Com uma máquina HVLP, use um movimento vertical de cima pra baixo.  

 

Se você cometer um erro e causar um espalhamento ou um borrão, passe levemente na área uma 

toalha de papel ou uma esponja. Não tente esfregar a área. Você pode voltar depois e borrifar 

novamente para combinar o ponto, se necessário. Não borrife intensamente nas dobras do joelho. 

Quando você chegar na região das nádegas, peça ao cliente que se curve para frente nos quadris. 

Isso vai deixar a pele abaixo das nádegas mais firme para que você borrife uniformemente. Se 

você não fizer isso, você pode deixar o cliente com um leve sorriso em algum dos lados das 

nádegas.  

Borrife as costas de forma ascendente até a região do ombro. Nesse momento, você pode borrifar 

a parte de trás dos braços. Peça aos clientes para manter os braços retos com as palmas para 

frente, na posição “H” com as palmas para frente ou com as mãos na cabeça fazendo um 

triângulo com os braços. Borrife a parte de trás dos braços e borrife levemente junto a borda da 

região da axila.  Não borrife diretamente a área da axila. Termine a parte superior das costas, 

pescoço e parte de trás dos ombros. Certifique-se de borrifar a parte de cima dos ombros fazendo 

um sutil ângulo para baixo e não diretamente por cima. Você quer que a solução seja borrifada 

de baixo para cima e nas áreas arredondadas dos ombros. Peça ao cliente para relaxar os braços 

para uma posição confortável, sem tocar a pele. 

Prossiga para a parte da frente do corpo, e trabalhe de baixo para cima. Uma perna de cada vez. 

Peça o cliente para dar um passo pra frente ou colocar um pé em um banquinho. Isso vai permitir 

que você atinja a parte interna das pernas mais uniformemente se você tiver perdido alguma área. 

Evite os pés por agora, mas os mantenha cobertos ou protegidos.   

Quando você chegar aos joelhos, peça o cliente pra dobrar eles. Isso deixa a pele firme 

permitindo que a solução chega às dobras. Borrife os joelhos levemente. Peça o cliente para 

relaxar e ficar confortável e borrife o restante da perna. 

Borrife a frente e os lados do corpo, para combinar com o borrifo da parte de trás.  

Quando estiver borrifando a área da virilha do homem, a solução não vai absorver bem. A pele 

tende a absorver a solução não uniformemente a tem aparência de sujo. Não recomendamos 

borrifar essa área. Quando borrifar o tronco, mova a pele quando necessário para segurar 

quaisquer dobras da pele com firmeza.  
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Quando você atingir a região do peitoral, você pode borrifar as frentes e os lados dos braços. Use 

a posição “H” ou a “mãos na cabeça”. Borrife passando pelo ombro, mantendo-os dobrados para 

que a solução entre nas dobras. Não borrife diretamente nas axilas, mas borrife levemente 

permitindo que o excesso de borrifo da pele ao redor cubra aquela área. Quando estiver 

borrifando a parte de cima dos ombros e braços, você pode aconselhar seus clientes a virar a 

cabeça na direção contrária para evitar borrifar nos seus rostos. Se a axila ficar verde, 

desodorantes reagem com o indicador dve e eles vão ficar bem depois de lavar. Deixe o cliente 

com os braços relaxados.  

Borrife no peito, chegando abaixo dos seios. Se o cliente tem um busto menor, eles podem 

levantar os braços acima de sua cabeça, isso irá puxar todo o do tecido do peito, permitindo a 

melhor cobertura das partes inferiores do busto. Se o cliente tem um busto maior, pode ser bem 

difícil borrifar nas partes inferiores do peito onde eles apoiam na parede do peito. A fricção do 

tecido irá fazer com que a solução saia antes dela penetrar de forma uniforme na pele. O cliente 

pode preferir vestir um top ou um sutiã descartável. Ou você pode apenas borrifar sobre os seios 

em toda pele visível, borrifar abaixo deles tanto quanto possível, mas evitando a pele que apoia 

sob a parede do peito. 

Borrife na parte superior do peito e ombros. Faça os lados do pescoço. Coloque a ponta da 

cabeça do cliente para trás e faça a parte inferior do pescoço, mantenha a cabeça nessa posição 

por alguns minutos permitindo que a solução seque para não cause  nas dobras da pele. 

Depois que o cliente voltou a cabeça para uma posição normal, você pode borrifar o rosto. Se o 

cliente não está confortável com o rosto sendo borrifado, você pode aplicar a solução no rosto 

com uma esponja. Tenha certeza de perguntar ao cliente o quão bronzeado eles querem que seu 

rosto fique antes de borrifar e faça uma camada fina se necessário ao invés de uma camada 

grossa. Se o cliente tem pele sensível, ou acne, a aplicação no rosto não é recomendada. 

Quando estiver fazendo no rosto, tenha um sinal pré-combinado com o cliente, para que ele diga 

para você parar por qualquer razão. Uma mão levantada funcionada bem. 

Conforme você faz no rosto, deixe o cliente ciente do que você está fazendo conforme você 

estiver fazendo. Borrife rapidamente no rosto. Mantenha o cliente com os olhos fechados e 

respirando normalmente. Comece pela testa e faça os lados da testa até o topo. Quando você fizer 

a área dos olhos, avise-os. Tenha certeza de mover os lados do rosto também. 

 

Quando você chegar perto do nariz, faça os lados do rosto e faça com que o cliente segure sua 

respiração quando você for para a parte de baixo da área do nariz. Trabalhe rápido apontando o 

borrifador ligeiramente para baixo para que você não borrife dentro do nariz. Lembre-se de 

avisá-los quando eles podem respirar novamente. Borrife os lados do rosto e nariz também e 

borrife levemente nas bordas frontais das orelhas. Não borrife diretamente dentro das orelhas. 

Borrife sob a parte inferior da face. 
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Certifique-se de borrifar abaixo da linha do maxilar e queixo. 

Mova para a parte de trás do corpo novamente e borrife leve e rapidamente para uma segunda 

camada. Você pode fazer isso em movimentos verticais ou horizontais se preferir. Isso permite 

que você misture uniformemente em todo o lugar e cubra qualquer ponto perdido. Cheque a 

frente borrifando uma segunda camada também. 

Agora é hora de fazer as mãos e pés. Mova a toalha ou o propé. Se tiver uma linha muito distinta, 

limpe as bordas do bronzeamento nos tornozelos com um pano úmido para misturar. 

Borrife o pé levemente, mas uniformemente. Segure o borrifador afastado dos pés para permitir 

que a solução incida sobre os pés. A maior parte da cor deve estar no topo do pé. 

Use uma cobertura mais suave nos dedos e laterais. Lembre-se de borrifar a parte traseira deles 

levemente. Você pode usar uma leve borrifada em um padrão em “C”, balançando o borrifador 

da frente ao pé rapidamente ao redor de cada lado. Se você tem um aerógrafo de ação dupla, 

segure o gatilho na metade do nível da solução. 

Peça ao cliente que segur suas mãos para fora na frente do corpo com as palmas para baixo. 

Colocando as mãos com os dedos abertos e dobrados em uma posição de “garra” (como uma 

garra de pássaro). Isso permite que a solução entre levemente entre os dedos e as dobras dos 

dedos. Segure o aerógrafo afastado da mão (mais ou menos a 30cm), e borrife levemente nas 

mãos, começando do topo. Certifique-se de borrifar toda a mão levemente, até os finais. Uma 

cobertura mais pesada seria nas costas das mãos, mais leve nos dedos e laterais. 

Faça com que o cliente vire suas palmas das mãos para cima para que você borrife levemente a 

área do pulso, só se necessário. Essa deve ser apenas uma cobertura muito leve da borrifada. 

Borrife uma solução extra no peito e na parte de baixo das canelas, se o cliente não absorver cor 

muito bem lá. Você também pode borrifar uma camada adicional nos ombros e topo dos braços, 

e nas bordas de todas as linhas de bronzeamento, isso dá um aspecto de “pele beijada pelo sol”. 

 

Verifique duas vezes de perto para ter certeza de que não há áreas faltando. Faça com que o 

cliente remova a faixa de cabelo ou boné, e verifique se você deixou um anel branco ao redor do 

rosto na linha do cabelo. Você pode arrumar com um pouco de solução em uma esponja. Retire 

qualquer excesso de pulverização que possa ter acumulado na borda da dobra da orelha. 

Limpe o hidratante das palmas das mãos, unhas, pés com um pequeno lenço ou lenço removedor 

de maquiagem. Remova o papel dos pés se for usado. Você pode pedir para o cliente sentar-se 

brevemente enquanto você limpa as solas dos pés. Você pode tirar levemente o excesso de 

solução nas áreas do corpo em que há cabelos ou deixar secar pelo ventilador. Permita que o 

cliente fique em uma área limpa, onde eles não vão pisar em sobras do spray. 
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Deixe que o cliente seque em frente o ventilador ou secador.  

Enquanto o cliente se seca, você pode fazer uma pequena limpeza do borrifador e frascos. A 

secagem pode levar desde 5 a 10 minutos. Ambientes bem úmidos e aplicações espessas podem 

causar um aumento no tempo de secagem. 

 

Depois de mais ou menos 5 minutos, dê ao seu cliente um pouco de pó não-talco e uma pequena 

escova com a qual eles podem se limpar. Aconselhe-os a aplicar pó em todas as áreas pegajosas, 

geralmente as dobras do corpo. Pescoço, joelhos, cotovelos, etc. Eles podem pulverizar em 

qualquer lugar sem prejudicar seu bronzeamento. 

Aconselhe-os sobre cuidados de bronzeamento sem sol apropriados. Eles devem vestir roupas e 

calçados soltos. Evitar água e suor. Nós recomentamos que o cliente não tome banho por 8 horas 

após a aplicação. ELES DEVEM SE HIDRATAR DIARIAMENTE APÓS SEU 

BRONZEAMENTO SEM SOL.  

       

 

SEM TESTE EM ANIMAIS, SEM ÁLCOOL, SEM PARABENOS 
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                                                            Instalação do Compressor: 

1. Após retirar o compressor da embalagem, favor conferir cuidadosamente se ele não apresenta 

nenhum dano devido ao transporte.  

2. Instale o compressor em uma superfície plana em um quarto com as dimensões adequadas, seco 

e com uma boa ventilação, onde a temperatura provavelmente não ultrapassará 34ºC. 

3. Conecte a mangueira ao compressor e a pistola de pulverização. Teste a máquina para ter certeza 

que tudo está funcionando. 

4. Se o compressor ficar muito quente ao produzir ar comprimido constantemente, desligue-o até 

esfriar (só leva poucos minutos para esfriar). 

 

Instalação do Aerógrafo: 

1. Conecte a mangueira ao fornecedor de ar e permita que sopre em pressão total por alguns 

segundos. Isso irá remover a sujeira da saída de ar e do aerógrafo. 

2. Puxe para trás o botão para controlar a quantidade de solução bronzeadora.  

3. A velocidade do movimento controla a densidade da solução bronzeadora aplicada. Se estiver 

usando um aerógrafo com gatilho circular os movimentos asseguram uma cobertura uniforme. 

Usando um movimento HVLP de cima para baixo, assegura uma cobertura uniforme.  

 

Procedimento de Limpeza: 

1. Coloque a solução bronzeadora restante de volta no seu recipiente. Refrigere a solução se 

possível. 

2. Limpe qualquer solução bronzeadora ao redor do frasco e remova qualquer acumulação nas 

vedações. 

3. Borrife uma pequena quantidade de água/solvente morno através do gatilho até que este fique 

limpo. 

 

Desligue o compressor e solte todo o ar da pistola. 

 

Solução de Problemas 

Certifique-se de que a mangueira não está dobrada, caso contrário o ar e a solução não irão fluir 

através da mangueira e a máquina irá esquentar e desligará. 

Se a máquina ficar quente, desligue-a, deixe-a esfriar por um tempo. 

Por favor, lembre-se de limpar o aerógrafo / pistola HVLP & sistemas todas as noites com 

água morna 
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Perguntas Frequentes 

 

O QUE É UM BRONZEADO BODY BOTANICALS? 

Um tratamento especialmente formulado para promover um bronzeado sem sol por meio de 

borrifação com um aerógrafo. A aplicação é rápida, segura e fácil, promovendo um bronzeado 

perfeito, sem traços e natural.  

QUAL PREPARO DEVO FAZER NA NOITE ANTERIOR AO TRATAMENTO? 

Esfolie, depile e raspe na noite anterior ao seu bronzeado.  

QUAL PREPARO DEVO FAZER NA MANHÃ DO MEU TRATAMENTO? 

Não se depile nem raspe na manhã do tratamento. É recomendado que não se use qualquer tipo 

de perfume, desodorante ou óleos de aromaterapia, pois podem afetar o tratamento.  

QUANTO TEMPO DEMORA A APLICAÇÃO DO BRONZEADO BODY 

BOTANICALS? 

15 minutos, secando entre 5-10 minutos. 

QUANTO TEMPO DEMORA PARA O BRONZEADO SE DESENVOLVER? 

De 2-3 horas após a aplicação e continua a se desenvolver por até 24 horas. 

DEVO TOMAR BANHO APÓS O BRONZEADO? 

Não tome banho por até 8 horas após a aplicação. Quando você tomar banho na manhã seguinte, 

você notará a saída de uma cor marrom, que é o corante indicador. NÃO mergulhe na banheira 

ou esfolie sua pele após a aplicação do bronzeado.  

A SOLUÇÃO BODY BOTANICALS MANCHARÁ MINHAS ROUPAS OU ROUPAS DE 

CAMA? 

Não, lave-os em água fria. 

POSSO FAZER ATIVIDADES APÓS MEU BRONZEADO? 

Não participe de nenhuma atividade que possa causar sudorese durante o período de 

desenvolvimento.  

COMO MANTENHO MEU BRONZEADO? 

1. Hidrate diariamente com hidratante BODY BOTANICALS/Extensor de Bronzeamento Body 

Botanicals. 

2. Evite esfoliar sua pele até que o bronzeado tenha saído naturalmente. Não se esfregue, mas se 

seque com um tapinha.  

3. Evite piscinas, pois o cloro removerá o seu bronzeado.  

4. Evite longos banhos quentes e banhos muito frequentes para prolongar seu bronzeado. 
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COMO POSSO MANTER UM ÓTIMO BRONZEADO O ANO TODO?  

Depois de desenvolver sua base, um retoque por semana manterá você dourado e natural.  

O QUE DEVO VESTIR PARA MINHA SESSÃO? 

Vista roupas escuras para evitar que um guia de cores temporariamente manchando suas roupas. 

Não vista roupas de nylon nem de seda porque esses tecidos absorvem o guia de cores muito 

rapidamente e podem manchar. É aconselhado que se vista uma proteção para os sapatos para 

evitar que o bronzeado esfregue nas suas meias. Se possível, evite roupa íntima logo após seu 

tratamento, especialmente sutiãs justos.  

É SEGURO FAZER UM BRONZEADO BODY BOTANICALS DURANTE A 

GRAVIDEZ? 

Como precaução, não é recomendado fazer um bronzeado BODY BOTANICALS nos primeiros 

três meses de gravidez.  

POSSO USAR LENTES DE CONTATO DURANTE O TRATAMENTO? 

É aconselhável que você remova suas lentes de contato antes da sessão de bronzeamento.  

QUANDO DEVO ME BARBEAR/RASPAR OU DEPILAR? 

Você deve se barbear/raspar na noite anterior ao tratamento. Depilação também é recomendada 

no dia anterior ao do tratamento, pois deixará sua pele macia e pronta para o bronzeado ser 

aplicado. Depois do seu tratamento, não agende depilação por pelo menos uma semana.  

                                                                                                                                      

~ BODY BOTANICALS ~ 

SEM TESTE EM ANIMAIS, SEM ÁLCOOL, SEM PARABENOS  
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Por favor, visite nosso website  

para mais informações sobre nossos produtos:  

www.bbotanicals.com 

             

BODY BOTANICALS 

7733 FORSYTH BLVD, 22º andar 

ST. LOUIS, MO.  EUA 63105 

Para encomendas, ligue: 636-394-1158 

www.bbotanicals.com 

www.bestpricemall.com.br 

joao@bbotanicals.com 

zach@bbotanicals.com 

denice@bbotanicals.com  

lacey@bbotanicals.com  


