
71864 - AUSTRALIAN GOLD
LOCAO BRONZEADORA
VELOCITY 237ML
EAN: 0544022508538

71857 - AUSTRALIAN GOLD
SPRAY GEL BRONZEADOR
ACCELERATOR 125ML
EAN: 7891033718696

71856 - AUSTRALIAN GOLD
SPRAY GEL FPS 15 125ML
EAN: 7891033718658

71853 - AUSTRALIAN GOLD
SPRAY GEL FPS 15 237ML
EAN: 7891033718641

71852 - AUSTRALIAN GOLD
SPRAY GEL FPS 8 125ML
EAN: 7891033718597

71850 - AUSTRALIAN GOLD
SPRAY GEL FPS 8 C/ INSTANT
BRONZER 237GR
EAN: 7891033718580

71854 - AUSTRALIAN GOLD
SPRAY GEL FPS 30 237ML
EAN: 7891033718665

71855 - AUSTRALIAN GOLD
SPRAY GEL FPS 30 125ML
EAN: 7891033718672

71858 - AUSTRALIAN GOLD
INSTANT BRONZER KONA
COFFEE 30 237ML
EAN: 0054402700679

71859 - AUSTRALIAN GOLD
INSTANT BRONZER KONA
COFFEE 50 237ML
EAN: 0054402700686

71867 - AUSTRALIAN GOLD
LOCAO HIDRATANTE POS
SOL MOISTURE LOCK 473ML
EAN: 0544022504332

71866 - AUSTRALIAN GOLD
GEL POS SOL SOOTHING
ALOE 237ML
EAN: 0054402700518

71865 - AUSTRALIAN GOLD
LOCAO AUTOBRONZEADORA
SELF TANNING 130ML
EAN: 0054402700358

71863 - AUSTRALIAN GOLD
SPRY GEL BRONZEADOR
ACCELERATOR  INSTANT 237ML
EAN: 35440225044001

71861 - AUSTRALIAN GOLD
SPRAY GEL BRONZEADOR
ACCELERATOR 237ML
EAN: 7891033718689

71873 - AUSTRALIAN GOLD
PROT SOLAR SPRAY GEL CORP
INSTANT BRONZER 50 125ML
EAN: 0054402720745

71874 - AUSTRALIAN GOLD
SPRAY GEL BRONZ
ACCELERATOR 237g
EAN: 0544022500440

71871 - AUSTRALIAN GOLD PROT
SOLAR SPRAY GEL CORP
INSTANT BRONZER 50 237ML
EAN: 0054402510797

71862 -AUSTRALIAN GOLD
OLEO BRONZEADOR
ACCELERATOR INTENSIFIER 237ML
EAN: 54402700280

71860 - AUSTRALIAN GOLD
LOCAO POS SOL MOISTURE
LOCK 237ML
EAN: 0054402250051

71875 - AUSTRALIAN GOLD PROT
SOLAR CORPORAL SPRAY GEL
INST BRONZER FPS30 237G +
EAN: 7891033761104

71875 - AUSTRALIAN GOLD PROT



   Loção recomendada para peles morenas 
ou já bronzeadas que querem intensificar 
sua cor. Com ação antioxidante, Aloe Vera 
e Complexo de Biosine, que estimula um 
bronzeado rápido e intenso.

   Modo de uso: aplicar de forma uniforme 
na pele e finalizar com protetor solar 
adequado. Para melhores resultados, 
aplicar de 3 a 5 dias antes da exposição ao 
sol.

•

•

VELOCITY
   Spray Gel recomendado para todos os tipos de 
pele. Contém Instant Bronzer DHA que oferece 
uma ação de auto e o bronzeador gradual que 
dura 7 a 10 dias na pele. Além de ser rico em 
vitamina E, é um poderoso antioxidante, contém 
Pantenol, Aloe Vera e óleos nativos australianos 
que estimulam um bronzeado duradouro.

   Modo de uso: aplicar de forma uniforme na pele 
e finalizar com protetor solar adequado. Para 
melhores resultados, aplicar de 3 a 5 dias antes 
da exposição ao sol.

•

•

ACCELERATOR INSTANT BRONZER

   Hidratante corporal 
indicado para todos os tipos 
de pele. Contém Aloe Vera, 
Pantenol e Vitamina E, ideal 
para a reposição dos 
nutrientes que dão vida e 
durabilidade ao bronzeado. 
Pode ser utilizado 
diariamente.

   Modo de uso: para uso diário 
e uma perfeita manutenção 
do bronzeado.

•

•

HIDRATANTE MOISTURE LOCK

   Hidratante corporal 
indicado para todos os tipos 
de pele. Contém Aloe Vera, 
Pantenol e Vitamina E, ideal 
para a reposição dos 
nutrientes que dão vida e 
durabilidade ao bronzeado. 
Pode ser utilizado 
diariamente.

   Modo de uso: para uso diário 
e uma perfeita manutenção 

   Hidratante corporal •   Hidratante corporal 

   Modo de uso: para uso diário •   Modo de uso: para uso diário 

HIDRATANTE MOISTURE LOCK

   Loção com alta proteção UVA/ 
UVB, recomendada para todos os 
tipos de pele que buscam proteção 
sem abrir mão do bronzeado. 
Contém extrato de café Kona, café 
premium nativo do Havaí,  que deixa 
a pele iluminada, Além dos óleos 
nativos australianos altamente 
hidratantes e ameixa Kakadu, fruta 
com alto nível de vitamina C e ação 
antioxidante.

   Modo de uso: Aplicar por todo o 
corpo, 15 minutos antes da 
exposição ao sol.

PROTETOR SOLAR
KONA COFFEE FPS 30/50
   Loção com alta proteção UVA/ 
UVB, recomendada para todos os 
tipos de pele que buscam proteção 
sem abrir mão do bronzeado. 
Contém extrato de café Kona, café 
premium nativo do Havaí,  que deixa 
a pele iluminada, Além dos óleos 
nativos australianos altamente 
hidratantes e ameixa Kakadu, fruta 
com alto nível de vitamina C e ação 
antioxidante.

   Modo de uso: Aplicar por todo o 
corpo, 15 minutos antes da 
exposição ao sol.

PROTETOR SOLAR
KONA COFFEE FPS 30/50
   Loção com alta proteção UVA/ 
UVB, recomendada para todos os 
tipos de pele que buscam proteção 
sem abrir mão do bronzeado. 
Contém extrato de café Kona, café 
premium nativo do Havaí,  que deixa 
a pele iluminada, Além dos óleos 
nativos australianos altamente 
hidratantes e ameixa Kakadu, fruta 
com alto nível de vitamina C e ação 
antioxidante.

   Modo de uso: Aplicar por todo o 

PROTETOR SOLAR
KONA COFFEE FPS 30/50
•

•

   Óleo seco recomendado dias antes da exposição 
ao sol. para peles morenas ou já bronzeadas. Com 
ação antioxidante, Aloe Vera e óleos nativo s 
australianos que estimulam um bronzeado rápido 
e duradouro.

   Modo de uso: aplicar de forma uniforme na pele 
e finalizar com protetor solar adequado. Para 
melhores resultados, aplicar de 3 a 5 dias antes da 
exposição ao sol.

•

•

INTENSIFIER

   Spray Gel que oferece proteção 
UVA/UVB com quatro FPSs 
diferentes para proteger todos os 
tipos de pele sem abrir mão do 
bronzeado. Contém óleos nativos 
australianos altamente hidratantes 
e ameixa Kakadu, fruta com alto 
nível de vitamina C e ação antioxi-
dante, que além de cuidar, melhora a 
distribuição de melanina, também 
uniformiza o tom da pele.

   Modo de uso: agitar antes de usar. 
Aplicar por todo o corpo, 15 minutos 
antes da exposição ao sol.

PROTETOR SOLAR SPRAY GEL 
FPS 8/15/30/50
•

•

ACCELERATOR INSTANT BRONZER

antes da exposição ao sol.

   Spray Gel recomendado para todos os tipos de 
pele. Rico em vitamina E, um poderoso 
antioxidante, Pantenol e Aloe Vera. Contém óleos 
nativos australianos que estimulam um bronzeado 
duradouro.

   Modo de uso: aplicar de forma uniforme na pele 
e finalizar com protetor solar adequado. Para 
melhores resultados, aplicar de 3 a 5 dias antes da 
exposição ao sol.

•

•

ACCELERATOR CLEAR

   Loção autobronzeadora pro- 
porciona um  bronzeado 
dourado imediato, sem a 
necessidade de exposição ao sol. 
Contém óleos nativos 
australianos hidratantes e 
ameixa Kakadu, fruta com alto 
nível de vitamina C e ação 
antioxidante. Sua avançada 
tecnologia Elimiscent evita o 
mau odor característico dos 
autobronzeadores, deixando 
uma fragrância leve e 
refrescante.

   Modo de uso: aplicar sobre pele 
limpa e seca. Esperar o produto 
secar para evitar manchas na 
roupa. Não entrar em contato 
com água e exposição ao sol 
durante 4 horas.

•

•

AUTOBRONZEADOR SELF TANNING

   Gel pós-sol indicado para todos 
os tipos de pele. Sua ação 
refrescante ameniza o 
desconforto causado pela 
exposição excessiva ao sol. 
Contém Aloe Vera e chá verde, 
que acalmam a pele e 
neutralizam os radicais livres, 
dando uma sensação de alívio.

   Modo de uso: para uso diário e 
uma perfeita manutenção do 
bronzeado. Guarde na geladeira 
para um efeito refrescante.

•

•

PÓS-SOL SOOTHING ALOE GEL


