
Antes do bronzeamento: certifique-se de não haja loções, 
desodorantes, perfumes ou colônias na sua pele e de que 
ela esteja seca e tenha sido adequadamente esfoliada.

gentilmente despeje o Pro Tan® Overnight Competition 
Color - Camada Base em um recipiente.

usando a luva aplicadora fornecida, siga as instruções de 
autoaplicação e aplique 118 ml (4 oz) do Pro Tan® Overnight 
Competition Color - Camada Base na pele seca e esfoliada.

deixe o bronzeado secar por 5 a 10 minutos em um ambiente
fresco e seco.

ao acordar, enxague gentilmente com água morna, sem sabonete. Não enxague em 
água muito quente, pois ela abre os poros e isso causa maior retirada da cor. Seque a pele 
gentilmente ou deixe-a secar ao ar livre. Para limpar as áreas íntimas, você pode usar 
lenços de bebê, se desejar. Não aplique qualquer desodorante ou loção.

usando a luva aplicadora fornecida, siga as instruções de autoaplicação e 
aplique a segunda camada de 118 ml (4 oz) do Pro Tan® Overnight Competition 
Color - Camada Base em todo o corpo.

siga as instruções de autoaplicação e aplique o Pro 
Tan® Instant - Camada de Cobertura de sua preferência 
30 minutos antes de subir no palco. Deixe que a cor 
seque antes de colocar a pele em contato direto com 
roupas ou água. Para obter uma coloração mais 
profunda, reaplique.

siga as instruções de autoaplicação e aplique o Hot 
Stuff® - Óleo Otimizador de Alta Definição, o Muscle Juice® - Óleo de Máxima 
Definição para Competição ou o Show Shine® - Óleo Ultraleve para Competição para 
selar o bronzeador antes os exercícios.

Dica de bronzeamento: após realizar sua 
primeira aplicação do Pro Tan® Overnight 
Competition Color - Camada Base, durma com 
roupas longas, escuras, largas e de algodão.

Mulheres: sigam as 
instruções de 

autoaplicação e apliquem 
o Bikini Bite® - Fixador de 
Trajes Antideslizamento, se 
necessário.
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NÃO SUBA NO PALCO SEM ELE! 

Noite anterior à competição

Manhã da competição

Nos bastidores da competição

FAÇA SEU PRÓPRIO BRONZEADO PERFEITO
PARA COMPETIÇÕES COM A PRO TAN®
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