


AUTOBRONZEADOR SELF TANNING
• Loção autobronzeadora proporciona 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.

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 do 
bronzeado.

PÓS-SOL SOOTHING ALOE GEL
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.

IMPORTANTE: NÃO É TESTADO EM ANIMAIS. NÃO CONTÉM PARABENO E LIVRE DE ÓLEO MINERAL.

ustralian Gold é uma marca americana de proteção solar com uma 
linha de produtos premium com óleos nativos australianos e 
tecnologias exclusivas que tratam a pele antes, durante e depois da 
exposição ao sol, proporcionando uma combinação perfeita de 

proteção e um bronzeado dourado, saudável e de longa duração.
Australian Gold vai além do discurso de proteção tradicional de seus 
concorrentes, criando um vínculo com seus consumidores através de alguns 
diferenciais:
○ Proteção Gold - Com Filtro UVA e UVB. prolonga o bronzeado.
○ Instant Bronzer - Fórmula com cor instantânea que sai após o banho.
○ Fragrância Única - Transforma sua experiência em momentos inesquecíveis. 

Autobronzeador PóS-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 SPRAY GEL FPS 8/15/30/50
• 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 antioxidante, 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.

Proteção solar

ACCELERATOR INSTANT BRONZER
• Spray Gel recomendado para todos os tipos 
de pele. Contém Instant Bronzer e o DHA que 
oferece uma ação de auto 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.

INTENSIFIER
• Óleo seco recomendado para 
peles morenas ou já bronzeadas. 
Com ação antioxidante, Aloe Vera 
e óleos nativos 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.

Aceleradores de bronzeado
ACCELERATOR CLEAR
• 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.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS


