Manual de Instruções

MANUAL PARA USO DO JET KIT TROPIC TAN
Os produtos Tropic Tan são hoje a melhor opção no mercado para se adquirir um bronzeamento saudável,
bonito e uniforme.
Você adquiriu um excelente equipamento para Bronzeamento a Jato especialmente desenvolvido pela
Schulz S/A, empresa especializada em compressores para diversas aplicações.
Leia atentamente este manual para um melhor resultado da aplicação do bronzeamento a jato,
conservação e manutenção do equipamento.

Composição do Kit:
1 Compressor Summer Jet Schulz 110V ou 220V
1 Pistola de pintura tipo ar
1 Mangueira com 2 conectores
100 Folders de divulgação + cuidados na aplicação
1 Manual de instruções para aplicação do produto
1 Manual do Compressor Schulz
1 Litro de Solução Autobronzeadora com rendimento médio de 16 aplicações
1 Ampola de Solução Autobronzeante dose única – 60 ml

ETAPA 1: Montagem e ajuste do equipamento Summer Jet
O equipamento Summer Jet possui já um Manual de Montagem incluso na sua caixa de armazenamento.
Abaixo também existe uma breve explicação de como deve ser feita a montagem do seu equipamento.

Este é o anel de vedação

1) No compressor, encaixar o anel de vedação com a mangueira e rosquear até fixar.
2) Conectar a outra extremidade da mangueira na pistola, encaixar o anel de vedação da
mangueira na entrada de ar da pistola e rosquear até fixar.

3) Ligar o compressor na tomada, certificando-se da voltagem (110V/ 220V).
4) Conectar o copo plástico na rosca da pistola, localizada na parte superior. O encaixe do copo na
rosca deve ser feito com cuidado para evitar danos no copo e na sua rosca.

5) Segurando a pistola na posição de aplicação, remover a tampa do copo e adicionar água até a
metade de sua capacidade.
6) Certificar-se de que as 2 roscas de regulagem do jato estejam fechadas (a rosca do espalhador,
que se encontra no bico ejetor da pistola e a rosca do botão de agulha, que se encontra na parte
traseira da pistola) . Abrir, no máximo, uma volta, o botão da agulha e uma volta o espalhador.

Rosca do botão de agulha

Rosca do espalhador

7) Acionar o botão liga/desliga localizado no corpo do compressor.
8) Testar o leque de pulverização e vazão com a água, acionando a pistola pressionando o gatilho
em direção a sua mão ou uma folha de papel, mantendo distância de 10 - 20cm, para verificar
o tamanho das gotículas. A folha de papel deverá ficar umedecido sem escorrer produto. Regule
o botão de agulha com a quantidade de produto que deseja pulverizar e acerte o leque do
mesmo abrindo a rosca do espalhador até a posição ideal. Indicamos que o espalhador fique
levemente aberto e o botão de agulha abra em média uma volta. As gotículas devem estar
pulverizadas de forma a não escorrer a água na superfície de aplicação.
9) Desligar o compressor acionando o botão liga/desliga e remover a água do copo, mantendo a
mesma conectada na pistola.

Considerações para melhor funcionamento e conservação do equipamento: Manter o copo
sempre conectado, mesmo quando for realizada a limpeza do mesmo, para evitar que a colocação de
forma incorreta na pistola danifique a rosca de encaixe.

ETAPA 2: A Escolha do ambiente adequado para aplicação do Bronzeamento Tropic Tan
1)

O ambiente de aplicação do bronzeamento deve ser arejado, com ventilação natural (janelas)
ou por exaustor. Condicionadores de ar, normalmente, não renovam o ar, e sim re-circulam,
não garantindo uma ventilação adequada.
2) Escolha um local que seja especifico para aplicação.

ETAPA 3: Preparação para a aplicação do Bronzeamento Tropic Tan
1) Solicitar ao cliente que prenda os cabelos e coloque a touca de proteção. Avisar que ele pode
optar pelo uso de máscara protetora das vias respiratórias retirando-a somente no momento
da pintura do rosto. Instruir o cliente que o mesmo deverá fechar os olhos durante a aplicação
do produto no rosto.

2) Aplicar um creme, à base de vaselina, na palma das mãos, no contorno das unhas, entre e
sobre os dedos, plantas e laterais dos pés do cliente. Espalhar bem para formar um filme
protetor sobre a pele. O creme ameniza a ação da solução autobronzeante. Para a aplicação
do creme indicamos que a cliente esteja sentada em uma cadeira.
3) Após aplicação do creme, estender uma toalha no piso e solicitar que a cliente mantenha-se
sobre a mesma durante todo o processo de aplicação do bronzeamento Tropic Tan. A toalha
sob os pés da cliente evita manchas na planta dos pés. A cliente deve manter-se com suas
pernas afastadas e os braços estendidos.
4) Verter a Solução Autobronzeante Tropic Tan no copo da pistola e colocar a tampa.
5) Mantendo a pistola na posição de aplicação, ligar o compressor e direcionar a pistola ao corpo
do cliente, mantendo distância de 10-20cm.
6) Com movimentos de cima para baixo e de baixo para cima, e em alguns locais movimentos
circulares, pintar o corpo, e a cada aplicação solicitar a alteração da posição.

ETAPA 4: Aplicação do Bronzeamento Tropic Tan
Demonstrar a cliente as posições para aplicação do produto e as instruções referentes ao tempo de
secagem.
O compressor deverá ficar atrás do profissional que irá aplicar o produto, para evitar que a solução
pulverizada caia sobre o equipamento, evitando danos ao motor do compressor.
O produto contém corante para garantir a visualização da aplicação, evitando manchas geradas pela
aplicação não uniforme.

POSIÇÃO FRONTAL:
Parte frontal das pernas: Posicionar a pistola a 10-20cm de distância do corpo. Acionar a pistola
com movimentos verticais aplicando o produto da canela subindo para a coxa. Evitar direcionar o jato nas
regiões onde o produto reage com maior intensidade*. Iniciar pela lateral da perna até a parte interna.
Seguir o mesmo para a outra perna. Solicitar a cliente dobrar levemente os joelhos, para evitar manchas
nas dobras. Fazer o contorno do biquíni com movimentos circulares. Solicitar a cliente girar a perna para
fora e pinte a parte interna da coxa.
Pés: Posicionar o pé na posição de ponta e aplicar a solução uma só vez, de cima para baixo para
evitar manchas.
Abdomen: Aplicar o produto com movimentos circulares até o colo e contornar o biquíni.
Colo: Contornar o biquíni com movimentos circulares.
Braços (com as mãos fechadas): Solicitar ao cliente levantar os braços na posição horizontal e
aplicar o produto com movimentos circulares, solicitar que o cliente gire o braço lentamente durante a
aplicação. Solicitar ao cliente levantar os braços na posição vertical e aplicar o produto na altura das axilas
e nas laterais, de uma só vez, evitando o direcionamento do jato na parte central da axila.
Mãos: Solicitar ao cliente colocar as mãos na posição com o dorso para frente, separando bem os
dedos e aplicar o produto com movimentos circulares de uma só vez.
Ombros: Aplicar o produto com movimentos circulares .
Pescoço: Aplicar o produto com movimentos verticais e horizontais, uma vez para cima e uma vez
para baixo. Solicitar a cliente levantar a cabeça para esticar o pescoço.
Rosto: Aplicar em T uma vez e 2 x com movimentos circulares.
Orelhas, maçãs e queixo: Movimentos circulares de uma vez.
Testa: Contorno cabelo e testa em movimentos circulares em uma vez.

POSIÇÃO DE COSTAS:
Parte de trás das pernas: Aplicar o produto nas pantorrilhas de fora para dentro com movimentos
verticais. Evitar direcionar o jato para a dobra do joelho.
Parte de trás da coxa: aplicar o produto com movimentos verticais, subir até o bumbum e aplicar
movimentos circulares. Solicitar a cliente que incline-se para frente para esticar as dobras do bumbum.
Costas: Contornar o biquíni com movimentos circulares e subir até a nuca.

POSIÇÃO LATERAL DIREITA:
Aplicar o produto com movimentos circulares.
POSIÇÃO LATERAL ESQUERDA:
Aplicar o produto com movimentos circulares.
Obs: Caso ocorra aplicação irregular em que o produto esteja em excesso e escorrendo na pele,
remova o produto encostando levemente uma toalha ou papel absorvente sobre a superfície da pele e
aplique novamente a solução.
Verifique a uniformidade de aplicação.
*Locais que por apresentarem maior concentração de queratina tem tendência a manchas,
devendo-se evitar aplicação direta do jato.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cotovelos
Joelhos
Calcanhares
Cutículas dos pés e mãos
Pulsos
Axilas
Evitar aplicação nas palmas das mãos.

ETAPA 5: Finalizando a aplicação do Bronzeamento Tropic Tan :
1) Verificar o resultado da aplicação, caso alguma parte do corpo não esteja bem bronzeada, aplicar
novamente o produto sem receio.
2) Desligar o compressor.
3) Concluída a aplicação, solicitar que a cliente aguardar 10-20 minutos para então vestir-se.
Recomenda-se o uso de ar condicionado ou ventilador para acelerar o processo de secagem do
produto na superfície da pele.
4) Durante o processo de secagem, alertar a cliente a não se tocar, evitar encostar uma perna na
outra, evitando manchas.
5) Não é indicado a reutilização da solução que sobrar no copo.

ETAPA 6: Limpeza do equipamento de bronzeamento:
É aconselhável que a limpeza da pistola do equipamento seja realizada diariamente, evitando
que a mesma entupa. Uma pistola entupida afetara o jato da aplicação do Bronzeamento Tropic Tan.
Para a limpeza do equipamento, siga os passos abaixo:
1) Após a limpeza do copo, encher o mesmo com água e acionar a pistola até sair somente água
(certificação de que todo o produto foi removido do interior da pistola).
2) Remover a água e adicionar ao copo álcool isopropílico (isento de água), acionar novamente
a pistola.
3) Remover o bico espalhador da pistola e colocar em imersão em álcool isopropílico, conectar
novamente o bico na pistola.
4) Desligar o equipamento e secar para guardar.

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS
A garantia e assistência técnica são prestadas pelos fabricantes dos equipamentos.
Pistola: Garantia de 120 dias – Arprex
Compressor : Garantia de 1 ano – Schulz
Verifique a Assistência Técnica mais próxima de você:
Compressor - www.schulz.com.br
Pistola: - www.arprex.com.br

COMO FUNCIONA O BRONZEAMENTO A JATO
A) A Solução Autobronzeante Tropic Tan é aplicada na pele através da técnica de vaporização
com o uso de uma pistola de ar conectada a um compressor portátil que pulverizam o
produto de forma homogênea, obtendo-se um bronzeado uniforme e sem manchas.
B) A Solução Autobronzeante Tropic Tan contém em sua formulação as substâncias
Dihidroxiacetona (DHA) e Erithrulose que reagem com os aminoácidos da pele
desenvolvendo a cor bronzeada dourada. A cor do bronzeado inicia após 3 horas da
aplicação do produto e se intensifica até a 7º hora.
C) A Solução Autobronzeante Tropic Tan atuará na pele durante as 7 horas após a aplicação,
por isso é fundamental não interferir na reação, evitando atividades que gerem suor e
banhos de chuveiro, mar ou piscina, que removem o produto da pele, interrompendo a
reação.
D) Como a reação da DHA com os aminoácidos da pele é uma reação de açúcar, durante as 7
horas da aplicação se desenvolve um odor levemente açucarado. Este ocorre com qualquer
produto de mercado baseado no princípio do autobronzeamento com DHA.
E) Como a reação ocorre na camada superficial da pele, o bronzeado sai com a renovação
celular e perda das células mortas. Dependendo do tipo de pele e os cuidados pós-bronze,
o tempo de permanência do bronzeado é variável, e pode durar até 10 dias. Peles
ressecadas descamam mais e tendem a perder mais rapidamente o bronzeado, uma pele
hidratada mantém o bronzeado por mais tempo.
F) O tempo de aplicação do produto no corpo inteiro é de 20 minutos e a secagem em torno
de 10 minutos, que podem variar conforme a umidade relativa do ar.
G) A Solução Autobronzeante Tropic Tan é concentrada em DHA garantindo um bronzeado
satisfatório com somente 1 aplicação.
H) A cor resultante, geralmente, é um tom bronzeado dourado natural, mas depende da
composição de cada pele. O bronzeado não aumenta a produção de melanina (reação de
defesa do organismo para se proteger da radiação), e não gera dano a saúde.
I) A cor imediata logo após a aplicação do produto na pele é do corante hidrossolúvel e tem
a função de marcar onde o produto foi aplicado, garantindo a visualização e uniformidade
da aplicação pelo profissional. Este corante sai com água e sairá no primeiro banho após
as 7 horas da aplicação, ficando a cor do bronzeado da reação da pele com a DHA, que vai
permanecer por 7-10 dias. Durante o primeiro banho, a água vai sair corada (marrom),
não se assuste, o bronze não está sendo removido pelo banho, mas sim o corante.

RECOMENDAÇÕES

PRÉ-BRONZEAMENTO:

Considerações:
Não se tem casos registrados da ocorrência de reações alérgicas com a Solução Autobronzeante Tropic
Tan, mas considerando que a alergia é uma reação individual, recomendamos que quem nunca fez
bronzeamento por vaporização e nunca usou um autobronzeador, faça um teste em uma pequena área
do corpo antes de fazer a aplicação no corpo inteiro. Importante para descartar a possibilidade de uma
reação alérgica e para verificar a cor desenvolvida na pele.
Clareadores de pêlo e depilação com cera podem remover o bronzeado. Esses procedimentos devem ser
realizados 48 horas antes do Bronzeamento Tropic Tan.
É desaconselhável fazer o bronzeamento durante procedimentos como peeling, depilação a laser e
tratamentos com o uso de retinol, ácido retinóico, peróxido de benzoíla e antibióticos tópicos.
Para utilizar o produto a pele deve estar íntegra – sem lesões.
No caso de gravidez, consultar o médico e trazer o atestado.
Como a pulverização do produto gera uma névoa no ambiente, o mesmo deve ser arejado com ventilação.
Preparar a pele:
A esfoliação para remoção de células mortas uniformiza a pele e deve ser realizada pelo menos 8 horas
antes do bronze. Este procedimento aumenta a durabilidade do bronzeado.
No dia da aplicação:
Tomar banho antes da aplicação.
Evitar aplicar no corpo: cremes, óleos, desodorantes, maquiagens, perfumes.
Retirar: brincos, colares, anéis, etc.
Usar roupas soltas, escuras, de fácil manuseio e sandálias, para evitar que o atrito com a roupa remova o
produto e gere manchas.
Levar um biquíni de cor escura.

DURANTE A SESSÃO DE BRONZEAMENTO TROPIC TAN:

Pré-aplicação:
Colocar uma toalha/papel toalha sob os pés para evitar manchas nas plantas dos pés.
Colocar a touca descartável para proteger os cabelos.

Aplicar creme à base de vaselina nas unhas das mãos e pés, laterais dos pés, regiões com maior
concentração de queratina e hipercromias (manchas escuras da pele) para não intensificá-las.

Aplicação:
Nas posições de aplicação recomendadas, pulverizar no corpo o produto mantendo a pistola a uma
distância de 10-20 cm, seguir a técnica de aplicação. Verificar a uniformidade de aplicação. O produto é
corado para visualização da aplicação, evitando manchas geradas por aplicação não uniforme.

Logo após a aplicação do produto:
Aguardar 10-20 minutos para vestir-se (tempo para a secagem do produto na pele). Durante a secagem
informar a cliente para não se tocar ou encostar uma perna na outra. Usar roupas leves, largas e escuras.
Não molhar-se e evitar o suor.

PÓS-BRONZEAMENTO TROPIC TAN:
Durante as 7-8 horas após o Bronzeamento Tropic Tan:
Não tomar banho ou fazer qualquer atividade física, permitindo que a Solução Autobronzeante Tropic Tan
permaneça na pele o tempo suficiente para resultar em um bronzeado intenso. A Solução Autobronzeante
atuará durante as 7-8 horas seguintes após a aplicação, se for removido durante este período poderá
gerar manchas ou comprometer a cor do bronzeado.
Não aplicar hidratantes ou qualquer outro produto sobre a pele.
Evitar se expor ao sol, o suor remove o produto.
Evitar fazer esportes, o suor remove o produto do corpo reduzindo sua ação.
Somente após o tempo de 7-8 horas da aplicação poderá tomar banho. Durante o banho, será removido
o corante marrom, e a cor da água sairá tingida desta cor, não se assuste, você não está perdendo a cor
do bronzeado, e sim do corante hidrossolúvel que foi aplicado para evitar as manchas e garantir a
uniformidade da aplicação. O bronzeado ocorreu da reação do produto com a pele durante as 7 horas
após a aplicação, e este vai permanecer de 7 a 10 dias, se seguidas às recomendações e conforme o tipo
de pele, considerando que a perda do bronzeado está relacionada com a renovação celular, o bronzeado
sai com a descamação da pele.
Peles mais secas, o bronzeado poderá durar menos tempo, já que a perda do bronzeado está relacionada
com a renovação celular e perda das células mortas.

Para manter por mais tempo o Bronzeado Tropic Tan após as 7 horas da aplicação (após o banho):
1) Hidratar diariamente a pele com Loção Hidratante Tropic Tan para Manutenção do Bronzeado,
aguardando o período de 8 horas após a aplicação da Solução Autobronzeante Tropic Tan.
2) Evitar o uso de descolorantes e esfoliantes que podem ocasionar o aparecimento de manchas e perda do
bronzeado, por que aumentam a descamação celular.
3) Evitar esfoliar a pele.
4) Evitar sauna e banhos de imersão.
5) Evitar banhos quentes prolongados.
6) Evitar banhos de piscina (cloro) e mar, pois diminuem a duração do bronzeado.
7) Evitar passar a toalha no corpo com força, o atrito com a pele estimula a perda de células mortas e remove
o bronzeado.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O produto pode ser aplicado no rosto. Durante a aplicação, manter os olhos e boca fechados e evitar
inalar o produto. Sugere-se o uso de máscara protetora e aplicação do produto em ambiente arejado com
ventilação.
A intensidade da cor é determinada pela cor natural da pele e pela concentração de Dihidroxiacetona e
Erithrulose do produto. A Solução Autobronzeadora Tropic Tan, garante um bronzeado bem intenso e
natural com apenas uma aplicação.
O produto pode ser reaplicado assim que a coloração esmaecer. Se ocorrerem manchas, estas são
transitórias (duram em média uma semana e estão relacionadas à renovação celular da pele). Para
acelerar a remoção das mesmas, um bom recurso é um banho friccionando a região manchada com
Sabonete em Gel Esfoliante Tropic Sun.
O bronzeado dura de 7 a 10 dias, o que depende do tipo de pele, hidratação e os cuidados antes e após a
aplicação. A renovação celular diminui a intensidade do bronzeado pela perda das células mortas tingidas.
O produto pode ser reaplicado assim que a coloração esmaecer.
As partes do corpo que lavamos com mais freqüência, como mãos e rosto, perdem a cor com mais
facilidade que o resto do corpo.
A solução Autobronzeante pode manchar as roupas, mas as manchas são normalmente removidas com
água e sabão. Por isso, não é indicado usar roupas claras durante a sessão de bronzeamento, pois alguns
tecidos absorvem o corante tornando mais difícil a remoção das manchas. Tecidos como renda e seda
não devem ser usados no dia da aplicação.
O bronzeado desenvolvido pela solução autobronzeadora não protege a pele da radiação solar. Usar
Protetor Solar ao se expor ao sol. Por mais intenso que esteja o bronzeado, escolher o FPS considerando
que a pele está branca para evitar queimaduras solares.
A informação garante a satisfação do cliente e um ótimo resultado do bronze.

Contra-indicações:
Lesões inflamatória ou infecciosa na pele.
Alérgicos aos componentes da fórmula.
Este produto não deve ser aplicado em crianças.
Em caso de gravidez, consulte o médico e traga o atestado de aprovação do mesmo para aplicação do
bronzeamento a jato.
Não utilizar o produto se estiver fazendo tratamento a base de retinol, alfahidroxiácidos ou qualquer tipo
de pelling, devido ao aumento da sensibilização da pele.
Depilação a laser.
Hipercromia (manchas escuras na pele).

A Solução Autobronzeante Tropic Tan tem validade de 18 meses. Para garantir esta
validade, está especificado no rótulo do produto MANTER AO ABRIGO DA LUZ SOLAR
E CALOR, EM LOCAL SECO E AREJADO. Caso não consigas garantir as condições de
estocagem especificadas no rótulo do produto, considerando que a temperatura
ambiente é de 15-30ºC, e o produto não deve ser exposto a temperaturas superiores,
correndo o risco de sofrer alteração pela exposição a condições adversas, sugerimos,
neste caso armazená-lo sob refrigeração.

Para evitar contaminação cruzada e alteração do produto Solução Autobronzeante
Tropic Tan, o mesmo após uso, não deve retornar ao frasco original. As sobras de
produto após aplicação que estão na pistola devem ser descartadas.

Considerando que a Solução Autobronzeante Tropic Tan, cujo princípio ativo
DIHIDROXIACETONA, em meio aquoso é altamente oxidável, sempre manter o frasco
bem fechado e seguir rigorosamente as condições de estocagem especificadas.

DÚVIDAS FREQUENTES
• O produto mancha a pele?
Se, corretamente aplicado e, seguidas as recomendações pré e pós-aplicação, não devem ocorrer
manchas na pele.
• A cor do bronzeado pode ficar alaranjada?
O resultado final depende de cada tipo de pele. A maioria das pessoas desenvolve uma cor bronzeada
dourada natural linda. Algumas pessoas, devido à composição de aminoácidos da pele, podem
desenvolver uma cor alaranjada. Isto não depende do produto, é uma reação individual da pele com
a DHA e irá ocorrer com qualquer produto autobronzeador do mercado. Por este motivo, sugerimos
em pessoas que nunca fizeram bronzeamento a jato, e nunca usaram autobronzeadores, fazer teste
em uma área pequena do corpo, para verificar a cor desenvolvida após as 7 horas da aplicação.
• O produto pode ser aplicado no rosto?
Sim
• Como remover as manchas da pele?
A esfoliação com esfoliante ou bucha é um bom recurso para remoção das manchas, mas remove
parcialmente. Não se preocupe, as manchas se não saírem completamente com a esfoliação, vão sair
com a renovação celular.
• O produto pode manchar as roupas?
Sim, mas as manchas são removidas com água e sabão. Por isso, não é indicado usar roupas claras
durante a sessão de bronzeamento, pois alguns tecidos absorvem o corante tornando mais difícil a
remoção das manchas. Tecidos como renda e seda não devem ser usados no dia da aplicação.
• Qual o tempo para aparecer o bronzeado?
O Bronzeamento Tropic Tan se dá em 2 estágios de bronzeamento:
Estágio 1: Bronzeado imediato - desenvolvido pelo efeito superficial de corantes hidrossolúveis na
hora da aplicação (produto com cor marrom). Removido pela água durante o banho (após 7 horas da
aplicação). Garante que o produto foi aplicado uniformemente, é o marcador para o profissional
visualizar a aplicação, evitando manchas.
Estágio 2: Bronzeado permanente - desenvolvido pela reação superficial da DHA (Dihidroxiacetona)
e Erithrulose com os aminoácidos da pele. 7 horas após a aplicação da Solução Autobronzeante
Tropic Tan finaliza a reação. É o bronzeado que fica e mantém-se por 7-10 dias, quando seguidas as
recomendações.
• Posso tomar sol após a aplicação do Bronzeamento Tropic Tan?
Deve-se aguardar 7 a 8 horas após a aplicação da Solução Autobronzeante Tropic Tan, para garantir
que a reação de bronzeamento se complete, após este tempo, pode-se expor ao sol, mas utilizando
o mesmo protetor solar que seria utilizado com a pele branca. A cor do bronzeado por
autobronzeamento não protege a pele da radiação solar pois não estimula a síntese da melanina.
Este produto não é um protetor solar.
• Após quanto tempo posso tomar banho?
7-8 horas para garantir que a reação de bronzeamento se complete. Se remover o produto da pele
antes das 7 horas, a reação é interrompida e o bronzeado não se desenvolve.
• Crianças podem utilizar o produto?
Não é recomendado o uso em crianças.
• Gestantes e mães amamentando podem utilizar o produto?
Somente com autorização do médico através de atestado.

