
recomendação diária indicada na embalagem – 2 jatos 
ou aproximadamente 1/2 colher de chá (2ml) diluídos em 
150mL de água. 

NuBod Be Bronze foi desenvolvido para complementar 
a dieta. Ele fornece quatro nutrientes importantes que 
podem faltar ou que são difíceis de serem consumidos 
em quantidade suficiente na alimentação de uma pessoa 
diariamente. O sabor e sua praticidade são diferenciais 
que deixam o produto ainda mais exclusivo.

QUANTAS PORÇÕES EXISTEM NO NUBOD BE BRONZE?
Cada frasco de NuBod Be Bronze rende 30 porções de 2ml

POSSO BEBER O NUBOD BE BRONZE DIRETAMENTE 
DO FRASCO?
Não, NuBod Be Bronze deve ser diluído. O líquido é 
altamente concentrado em sabor e benefícios (quantidade 
de nutrientes), por isso é recomendada a diluição de 2 jatos 
ou aproximadamente 1/2 colher de chá (2ml) em 150mL de 
água ou qualquer bebida de sua preferência. 

NUBOD BE BRONZE PODE SER DILUÍDO EM ÁGUA 
QUENTE OU EM OUTRO LÍQUIDO QUENTE, COMO O 
CHÁ? 
Não é aconselhável, visto que pode haver degradação 
térmica da composição, principalmente da Vitamina A. 
Para preservar o máximo das propriedades e benefícios do 
produto, evite deixá-lo exposto a temperaturas altas.

CAN NUBOD BE BRONZE BE DILUTED IN HOT WATER 
OR OTHER HOT LIQUID SUCH AS TEA?
It is not recommended, as there may be thermal 
degradation of the composition, especially of Vitamin A. 
To preserve the maximum properties and benefits of the 
product, avoid exposing it to high temperatures.

NUBOD BE BRONZE PRECISA SER REFRIGERADO APÓS 
ABERTO?
NuBod Be Bronze não precisa de refrigeração. NuBod 
Be Bronze deve ser mantido em local fresco e inodoro 
ao abrigo de luz, calor e umidade. Após aberto, deve ser 
consumido em no máximo 30 dias. 

NUBOD BE BRONZE PODE SER CONSUMIDO POR CRIANÇAS, 
GRÁVIDAS E LACTANTES?
NuBod Be Bronze não deve ser consumido por 
gestantes, lactantes e crianças. Consulte o seu médico ou 
nutricionista para obter orientações sobre como consumir 
NuBod Be Bronze.

POSSO CONSUMIR NUBOD BE BRONZE COM OUTROS 
PRODUTOS JEUNESSE COMO NAÄRA, (M)MUN, NEVO 
SPLASH?
Por favor, consulte o seu médico ou nutricionista para 
obter orientações sobre como tomar suplementos 
alimentares. A Jeunesse oferece em seu portfólio diversos 
suplementos que trazem também alto teor de vitaminas e 
minerais, portanto, o consumo conjunto deve ser avaliado 

QUAL O PREÇO E CV DE NUBOD BE BRONZE?
Distribuidor: R$ 52,80
Varejo: R$ 68,20
CV: 6

O QUE É NUBOD BE BRONZE?
NuBod Be Bronze é um suplemento líquido que atua de 
dentro para fora com quatro nutrientes perfeitos para a 
sua pele que ajudam em um bronzeado radiante – Cobre, 
Vitamina A, Luteína e Zeaxantina. 

Além de rico em nutrientes, NuBod Be Bronze é um 
splash refrescante, com delicioso sabor de laranja e 
pêssego, para você Parecer, Sentir, e Viver as vibrações 
do verão enquanto você cuida da sua pele e do seu 
bronzeado.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE NUBOD BE BRONZE?
NuBod Be Bronze foi desenvolvido para o verão, com 
benefícios para sua pele e bem-estar:

• Prepara a pele para um bronzeado radiante 
• Protege a pele dos radicais livres 
• Delicioso sabor laranja e pêssego  
• Zero calorias, adoçado com stevia  
• Zero sódio 
• Prático, leve com você em qualquer lugar e momento 

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DOS INGREDIENTES DE 
NUBOD BE BRONZE?

       Cobre
• Contribui para a pigmentação de cabelo e pele
• Ajuda na síntese de melanina
• Antioxidante que auxilia na proteção dos danos 

causados pelos radicais livres 
 
Vitamina A  

• Contribui para a manutenção da pele  
  
Luteína e Zeaxantina   

• São carotenoides e antioxidantes que ajudam a 
proteger contra os danos causados pela radiação UV 
e luz visível

• A zeaxantina melhora a hidratação da pele 

COMO DEVO CONSUMIR O NUBOD BE BRONZE?
Para consumir NuBod Be Bronze, agite antes de usar, 
dilua 2 mL (equivalente a 2 jatos ou aproximadamente 
1/2 colher de chá) em 150 mL de água ou bebida de 
sua preferência, uma vez ao dia. Pode ser consumido 
em temperatura ambiente ou gelado. Consuma 
imediatamente após o preparo.

POSSO COLOCAR MAIS DO QUE UMA DOSE DE 2ML (2 
JATOS OU 1/2 COLHER DE CHÁ) EM ÁGUA?
NuBod Be Bronze não é somente um saborizador de 
água, mas sim um suplemento alimentar líquido que 
traz benefícios específicos para a saúde em primeiro 
lugar. Portanto, o seu consumo não pode exceder a 

PERGUNTAS FREQUENTES



NUBOD BE BRONZE PODE SER CONSUMIDO POR 
VEGANOS & VEGETARIANOS? 
Sim. Nenhum ingrediente utilizado na formulação tem 
origem animal.

NUBOD BE BRONZE PODE SER CONSUMIDO POR 
DIABÉTICOS?
NuBod Be Bronze contém carboidrato proveniente das 
polpas, porém em quantidade insignificante em uma 
porção. Em caso de diabéticos, consultar um médico para 
avaliar a possibilidade de consumo do produto.

NUBOD BE BRONZE É LIVRE DE ORGANISMOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM)?
Sim, NuBod Be Bronze é livre de organismos 
geneticamente modificados.

O QUE TORNA O NUBOD BE BRONZE EFICAZ?
NuBod Be Bronze contém um blend de quatro nutrientes 
que atuam de forma sinérgica para proteger e cuidar da 
pele, além de ajudar em um bronzeado radiante.

O Cobre é um mineral antioxidante que contribui para a 
pigmentação de cabelo e pele, além de ajudar na síntese 
de melanina. A Vitamina A contribui para a manutenção 
da pele. A Luteína e Zeaxantina são carotenoides e 
antioxidantes que ajudam a proteger contra os danos 
causados pela radiação UV e luz visível. A zeaxantina 
ajuda também a melhorar a hidratação da pele.

EXISTE ALGUMA HORA ESPECÍFICA DO DIA PARA 
TOMAR NUBOD BE BRONZE?
NuBod Be Bronze pode ser consumido no momento que 
você preferir, sempre respeitando a dose diária indicada 
na embalagem. 

NUBOD BE BRONZE PODE AJUDAR A PROLONGAR O 
BRONZEADO?
Sim, a combinação dos ingredientes do produto pode 
auxiliar no prolongamento do bronzeado.

THIS PRODUCT INFORMATION IS FOR BRAZIL ONLY.
The ingredients and claims are intended for products sold in 
this market. If you are in a different market, please see the 
product sheet for that market. To learn more about NuBod Be 
Bronze, please contact your Jeunesse Distributor.
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conforme necessidades individuais de cada pessoa, 
priorizando sua saúde e bem-estar. 

NUBOD BE BRONZE PODE AJUDAR COM MELASMA? 
NuBod Be Bronze não foi desenvolvido para tratar 
melasma ou proteger dele, consulte o seu dermatologista 
antes de tomar suplementos se estiver em qualquer 
processo de tratamento.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
o fator desencadeante do melasma é a exposição à 
luz ultravioleta e, até mesmo, à luz visível. Além dos 
fatores hormonais e da exposição aos raios solares, a 
predisposição genética também influencia no surgimento 
desta condição. O dermatologista é o profissional mais 
indicado para diagnosticar e tratar esta condição.

NUBOD BE BRONZE PODE AJUDAR A NÃO DESCASCAR 
A PELE APÓS EXPOSIÇÃO SOLAR? 
Ainda não foi realizado nenhum estudo do produto 
relacionado ao descascamento da pele após a exposição 
solar. É importante ressaltar que a ingestão do NuBod Be 
Bronze não substitui o uso diário de um protetor solar 
tópico, cuja função principal é barrar de forma física a 
penetração dos raios ultravioletas na pele e evitar danos 
como queimaduras e complicações como câncer de pele.

POSSO LEVAR NUBOD BE BRONZE NO AVIÃO? E NA 
BOLSA? 
Sim, você pode levar o seu NuBod Be Bronze para 
qualquer lugar. A embalagem é totalmente segura para 
transporte em qualquer lugar, somente mantenha-o em 
local fresco e inodoro ao abrigo de luz, calor e umidade. 

POSSO DEIXAR NUBOD BE BRONZE NO CARRO? 
Não há problemas em deixar no carro contanto que 
o local esteja seco e fresco, sempre mantendo a 
embalagem bem fechada. Evite deixar o produto exposto 
ao calor e à umidade.

POSSO CONGELAR O NUBOD BE BRONZE?
NuBod Be Bronze precisa ser conservado em local seco 
e fresco, não é aconselhável congelar o produto, pois o 
congelamento pode alterar as características do produto, 
como consistência e outros aspectos sensoriais.

PERCEBI UMA LEVE ALTERAÇÃO DE COR NO MEU 
PRODUTO, TEM ALGUM PROBLEMA?
A coloração do produto está sujeita a pequenas variações 
de cor e intensidade devido à presença de ingredientes 
naturais na formulação. Essa alteração não impacta no 
benefício e nem na performance do produto.

NUBOD BE BRONZE CONTÉM ADOÇANTES 
ARTIFICIAIS? 
NuBod Be Bronze é adoçado com stevia (glicosídeos de 
esteviol), adoçante de origem vegetal. 

NUBOD BE BRONZE CONTÉM CORANTES ARTIFICIAIS? 
Não, NuBod Be Bronze não possui corantes artificiais.

NUBOD BE BRONZE POSSUI AROMAS ARTIFICIAIS?
NuBod Be Bronze possui aromas idênticos aos naturais de 
pêssego e de laranja.

NUBOD BE BRONZE POSSUI CERTIFICADO HALAL OU 
KOSHER? 
Não. NuBod Be Bronze não possui certificado Halal ou 
Kosher.


