
Uma
solução
simples &
segura.

Portfólio de
produtos

Quem
somos



Nossa missão
Nascemos com o propósito
de oferecer soluções
simples para tornar o dia a
dia das pessoas mais
saudável e agradável. Nossa
missão é propagar a silica
gel na conservação,
aumentando a vida útil de
objetos causando o mínimo
impacto para o mundo,
além de auxiliar  na
prevenção de doenças
causadas por fungos nas
mãos e nos pés.

Usar,
regenerar
re-usar.



O
Produto.
Bodout é um produto que remove a umidade e
reduz o cheiro equipamentos esportivos, não é
talco nem spray, não deixa resíduo,  muda de cor
quando saturado, regenera em 1 min no
microondas, é atóxico e biodegradável.

A sílica gel bodout é solução que você precisa
para conservar por muito mais tempo: tênis;
luvas esportivas; equipamentos fotográficos;
equipamentos musicais e muito mais! Depois de
usar é só regenerar e utilizar novamente!

Sachês de sílica
gel bodout



Saúde
Podólogas, dermatologistas, farmácias
podem vender o produto como
antisséptico e usado como coadjuvante no
tratamento de fungos nas unhas e frieiras,
pois reduz a recontaminação ambiental e
na prevenção do agravamento de pés
diabéticos.

Esporte
Os sachês podem ser usados em tênis,
capacetes, luvas de boxe , patins, como
removedores da umidade, antissépticos e
inibidores do chulé. Ainda podem ser
vendidos como conservantes de tênis no
aumento de sua kilometragem e retardo
da hidrólise.

Principais
Segmentos

Equipamentos
Cases de máquinas fotográficas ,
instrumentos musicais, armas,
munições, drones, CPU's, ferramentas,
celulares, aparelhos de surdez,
notebook's, filamentos de impressoras 3D,
ou seja, todo equipamento eletrônico
que sofre com a umidade.

Casa
O produto pode ser utilizado como um
evita mofo, pois dura mais, é seguro, não
vaza, pode ser regenerado e ser utilizado
em guarda roupas, gavetas, paneleiros,
sapateiras, gabinetes, baús, nichos,
geladeiras entre muitos outros lugares no
combate a umidade dentro do lar.



Onde usar sílica gel bodout

Instrumentos Musicais

Instrumentos de sopro estão sempre
úmidos e suas dobras e cantos 

 continuam úmidos mesmo depois de
higienizados.  A silica gel bodout

remove a umidade, você já sabe, sem
resíduo e regenera. 

Outros Usos

A silica gel bodout tem muitos usos
que se limitam somente a sua

criatividade, onde a umidade, o
mofo e a corrosão atrapalhar a
sílica gel bodout pode ajudar.

Fungos e Frieiras

Os sachês de silica gel bodout
reduzem a proliferação de

fungos dentro de calçados e
luvas e pode ser usado como

coadjuvante no tratamento de
fungos nas unhas e frieiras, pois

reduz a recontaminação
ambiental. De que adianta tratar
os pés contra essas doenças se
seu calçado/ luva está em pleno

processo de reprodução de
microrganismos?

Tênis esportivos

Os tênis têm mais motivos para 
usar a silica gel bodout. A

quilometragem do seu tênis de
esportivo é medida pela

resistência das microbolhas das
espumas e do solado. Quando seu

pé sua; muito desse suor fica
nessas microbolhas que estouram.  
O outro motivo é a hidrólise que é

o processo de destruição das
borrachas dos tênis por causa da

umidade. 

Equipamento
fotográfico

Equipamentos fotográficos são
muito sensíveis à poeira,

umidade e fungos.  Sabemos que
limpezas de lentes costumam

custar uma pequena fortuna. Os
sachês de silica gel bodout

devem ser colocados dentro do
“case” para retirar a umidade e
preservar a câmera e lentes, e

podem durar até um ano.

Acidentes com água

Acidentes acontecem, mas as
vezes precisamos mais que um

vidro de arroz para salvar aquele
celular que caiu no vaso

sanitário. Precisamos de álcool
70% e a silica gel bodout, que é
muito mais eficiente e higiênica
na salvação do seu eletrônico. 

Gavetas e Armários

Um evita mofo que não derrama,
não vaza, é discreto, pode durar
meses, além de te avisar quando
está saturado e regenerar para

usar de novo. Não preciso contar
mais vantagens né?

Calçados

Nos calçados a silica gel bodout
pode te ajudar em três principais
problemas: Sapatos que mofam

no inverno ou verão; sapatos
com cheiro por causa do excesso

de uso ou de suor; fungos nas
unhas e frieiras. Os sachês fazem
tudo isso removendo a umidade

que é causa de todos esses
inconvenientes.



Além das vantagens financeiras de aumentar
seu mix de produtos, oportunidades incríveis
de crosselling e aumento do tícket médio;
fornecemos treinamentos de vendas e
campanhas de incentivo para seus
vendedores. Além disso, o valor de entrada
tem volumes acessíveis a partir de 40 kit's

Vantagens
em
revender
bodout

Investimento em
publicidade para o seu

ponto de vendas.

Toda loja que for revender a sílica gel bodout
no seu PDV automaticamente tem sua loja

publicada em nosso site para consulta e
publicação em todas  nossas redes sociais de

um post patrocinado por compra*. Assim
você vende mais e nós também.

É um ganha ganha :)

Ótimo valor na margem de
vendas

Temos muita vontade de espalhar nossa
mensagem e nosso produto por todas as
regiões possíveis, portanto os valores de

margem podem passar dos100%

*Para mais informações consulte equipe comercial. 



Vamos
conversar?
Para pedidos, perguntas, e qualquer
outra ajuda,  envie um e-mail para
contato@bodout.com.br ou nos mande
uma mensagem para (48) 99627-9443

Quer sabe como se usa bodout?
Acesse: https://bodout.com.br/como-
usar-silica-gel-bodout/


