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Atomy The Fame Toner
Tônico que promove efeitos hidratantes e
calmantes, recarrega a umidade da pele seca
através de três componentes de hidratação que
são absorvidos rapidamente pela pele sem
causar irritações.

Código: Q00190

Atomy Absolute CellActive SkinCare Set

Paralise a ação do tempo com a tecnologia Atomy Absolute Skincare.
Fórmulas exclusivas com tecnologia CellActive, que chegam às áreas
específicas onde há necessidade, proporcionando uma pele mais jovem.

Preço: R$ 1.540,00 Código: Q00207

Pontuação: 135.000 pontos

Atomy SkinCare System The Fame Set

The Fame - o início de um novo marco que superará as conquistas dos ultimos
10 anos e prosseguirá pelos próximos 100 anos. Um cosmético de luxo com
novas funcionalidades - tecnologia de microencapsulação, pantenol, cinco
tipos de ácidos hialurônicos e ceramidas.

Preço: R$ 760,00

Código: Q00003

Pontuação: 75.000 pontos

Atomy Absolute CellActive Toner

Atomy The Fame Toner

Tônico clareador que acalma e hidrata a pele,
preparando-a para a absorção dos próximos
produtos da linha Absolute. Inclusão de 15% do
Código CellActive Brightening.

Tônico com ação hidratante e calmante com três
tipos de ingredientes que são absorvidos
rapidamente, promovendo a remoção das células
mortas, protegendo e aliviando a irritação da pele.

Preço: R$ 269,00 Código: Q00217
Pontuação: 21.400 pontos

Preço: R$ 169,00 Código: Q00190
Pontuação: 15.000 pontos

Atomy Absolute CellActive Ampoule

Atomy The Fame Essence

A ampola de alta eficácia com 30% do Código
CellActive Almight que ajuda a reduzir os sinais
de envelhecimento da pele.

Tratamento facial intensivo, que nutre
profundamente a pele por meio do Micro
System Delivery, que garante ingredientes mais
eficazes, entregues de forma mais efetiva.

Preço: R$ 310,00 Código: Q00227
Pontuação: 25.600 pontos

Preço: R$ 178,00 Código: Q00194
Pontuação: 16.300 pontos

Atomy Absolute CellActive Serum

Atomy The Fame Lotion

Sérum altamente concentrado, com ação
antienvelhecimento, que aumenta a elasticidade e a hidratação, garantindo um tom de pele
uniforme. Com inclusão de 20% do Código
CellActive Lifting.

Loção hidratante que equilibra os níveis de óleo
e de água na pele, com nutrientes que
explodem e são liberados com movimentos
suaves de massagem (Sistema SRM).

Preço: R$ 249,00 Código: Q00237
Pontuação: 22.500 pontos

Atomy Absolute CellActive Lotion
Loção de suave absorção com toque seco,
que aumenta a firmeza e a elasticidade da pele,
restaurando o equilíbrio de óleo e de água. Com
inclusão de 10% do Código CellActive Lifting.

Preço: R$ 239,00 Código: Q00247
Pontuação: 21.400 pontos

Atomy Absolute CellActive
Eye-Complex

Creme para os olhos de alta concentração que
suaviza as linhas finas de expressão e as rugas,
proporcionando elasticidade às pálpebras. Com
inclusão de 20% do Código CellActive Almight.

Preço: R$ 249,00 Código: Q00257
Pontuação: 22.700 pontos

Atomy Absolute CellActive Nutrition
Cream

Creme rico em nutrientes que proporciona
firmeza à pele, suavizando as linhas de
expressão. Com inclusão de 20% do Código
CellActive Lifting.

Preço: R$ 239,00 Código: Q00267
Pontuação: 21.400 pontos

Preço: R$ 169,00 Código: Q00196
Pontuação: 15.000 pontos

Atomy The Fame Eye-Cream

Creme para a área dos olhos que reduz rugas
por meio da tecnologia de Cristais Líquidos HST,
a pele absorve rapidamente os nutrientes e
forma-se uma segunda barreira de proteção,
tratando linhas finas e profundas.

Preço: R$ 169,00 Código: Q00192
Pontuação: 15.000 pontos

Atomy The Fame Nutrition Cream
Creme facial nutritivo que previne da
desidratação e fortalece a pele, deixando-a mais
energizada e radiante, por meio de um
complexo altamente concentrado.

Preço: R$ 169,00 Código: Q00198
Pontuação: 15.000 pontos

Atomy Deep Pure Cleansing Oil
Óleo facial para uma limpeza profunda. Remove
fácil e suavemente até a maquiagem pesada ao
mesmo tempo em que hidrata a pele.

Preço: R$ 159,00 Código: Q00482
Pontuação: 10.400 pontos

ATOMY

EVENING CARE

4 SET

Atomy Evening Care 4 Set

São 365 dias de spa em casa para garantir um cuidado facial noturno
profundo e revitalizante.

Preço: R$ 310,00

Código: Q00351

Pontuação: 19.200 pontos

Atomy Evening Care Deep Cleanser
Creme de limpeza profunda que remove a
maquiagem pesada, limpa os poros enquanto
hidrata a pele, deixando uma sensação
agradável.

Preço: R$ 79,00 Código: Q00321
Pontuação: 4.800 pontos

Atomy Homme - Toner, Essence e Lotion

Toner - Tônico hidratante para pele masculina, com toque seco, cinco tipos

de ácidos hialurônicos, complexo cicatrizante, efeito antioxidante e fragrância
cítrica-aromática.

Preço: R$ 124,00

Código: Q00746

Pontuação: 10.300 pontos

Essence - Creme de tratamento intensivo composto de cinco tipos de ácidos
hialurônicos que formam uma barreira refrescante e hidratante, melhorando
o aspecto das rugas e uniformizando o tom da pele.
Preço: R$ 103,00

Código: Q00747

Pontuação: 9.700 pontos

Lotion - Promove o equilíbrio entre óleo e água, resultando em uma pele

saudável. Contém cinco tipos de ácidos hialurônicos para um tratamento
hidratante mais potente.

Preço: R$ 124,00

Código: Q00748

Pontuação: 10.300 pontos

Atomy Evening Care Foam Cleanser

Atomy Homme Energizing All in One

Espuma cremosa de limpeza que remove
maquiagem, impurezas e outros resíduos,
deixando a pele limpa e visivelmente hidratada,
impedindo o ressecamento e a sensação de
repuxamento após a lavagem.

Todos os cuidados com a pele masculina em um
único produto: Tônico + Essência + Emulsão
+ Creme. Melhora as rugas, hidrata e uniformiza
a pele.

Preço: R$ 79,00 Código: Q00301
Pontuação: 4.800 pontos

Preço: R$ 144,00 Código: Q01235
Pontuação: 13.600 pontos

Atomy Evening Care Peeling Gel

Atomy Homme All-in-One Wash

Gel esfoliante que remove as células mortas
sem causar irritação, facilitando a absorção de
nutrientes, controlando o excesso de oleosidade
e acalmando a pele sensível.

Shampoo e sabonete líquido em um único
produto, que lava completamente o corpo e os
cabelos. Feito com ingredientes pensados para
a pele dos homens, atua no controle da
oleosidade, mesmo em peles sensíveis.

Preço: R$ 79,00 Código: Q00311
Pontuação: 4.800 pontos

Preço: R$ 152,00 Código: Q00528
Pontuação: 11.000 pontos

Atomy Evening Care Peel-Off Mask

Atomy Scalpcare 2 Set

Máscara facial removível para cuidados
noturnos. Minimiza os poros, fortalece e acalma
a pele. Contém pó de Ametista, pó de Jade e
extrato de Centelha Asiática.

Uma mistura revigorante de Ervas Ayurvédicas
para limpar e revitalizar o couro cabeludo.

Preço: R$ 79,00 Código: Q00331
Pontuação: 4.800 pontos

Preço: R$ 220,00 Código: Q00693
Pontuação: 17.600 pontos

Atomy Scalpcare Hair Shampoo

ATOMY

O shampoo limpa e equilibra o couro cabeludo
por meio de uma mistura de Neem, Arnica e
Shikakai.

SYNERGY AMPOULE

PROGRAM

Preço: R$ 110,00 Código: Q00691
Pontuação: 8.300 pontos

Atomy Scalpcare Hair Conditioner

Atomy Synergy Ampoule Program

O programa de ampolas Synergy proporciona uma transformação milagrosa
em quatro semanas, promovendo alta recuperação e renovação da pele.
0 - Ampola de Hidratação Avançada, 1 - Ampola Luminosa de Vitamina C
pura, 2 - Ampola de Infusão de ouro 24k, 3 - Ampola Milagre Rejunescedor

Preço: R$ 880,00

Código: Q01443

Pontuação: 63.200 pontos

O condicionador limpa e equilibra o couro
cabeludo por meio de uma mistura de Avocado,
Hena e Biotina.

Preço: R$ 125,00 Código: Q00692
Pontuação: 8.300 pontos

Atomy Absolute Haircare Set

Atomy Herbal Body Cleanser

Desenvolvida combinando os poderosos efeitos
das ervas naturais com a ciência moderna, a
linha de cuidados capilares Atomy Absolute
garante cabelos saudáveis e brilhantes.

Sabonete líquido corporal com extrato de ervas
orientais, que por meio de um sistema
complexo de bolhas de diversos tamanhos,
criam uma espuma para limpeza mais efetiva e
nutrição profunda.

Preço: R$ 346,00 Código: Q00655
Pontuação: 23.500 pontos

Preço: R$ 90,00 Código: Q00631
Pontuação: 5.300 pontos

Atomy Absolute Shampoo

Atomy Herbal Hair Shampoo

Shampoo a base de um complexo nutritivo
herbal, que limpa profundamente e hidrata,
proporcionando um couro cabeludo saudável e
fios brilhantes.

Shampoo à base de extratos de ervas orientais
em nova embalagem, com excelente poder de
limpeza, repleto de nutrientes para um cabelo e
couro cabeludo saudáveis, mantendo o pH
levemente ácido.

Preço: R$ 127,00 Código: Q00694
Pontuação: 8.500 pontos

Preço: R$ 105,00 Código: Q00601
Pontuação: 7.600 pontos

Atomy Absolute Treatment

Atomy Herbal Hair Treatment

Tratamento capilar para rápida recuperação dos
fios danificados, por meio de proteínas naturais
e ingredientes fitoterápicos.

Tratamento capilar que contém extratos de
ervas orientais que ajudam a nutrir os cabelos
secos e danificados, restaurando sua
elasticidade e maciez.

Preço: R$ 82,00 Código: Q00696
Pontuação: 5.500 pontos

Preço: R$ 67,00 Código: Q00611
Pontuação: 4.600 pontos

Atomy Absolute Conditioner

Atomy Herbal Hair Conditioner

Condicionador a base de um complexo nutritivo
herbal, que limpa profundamente e reduz a
caspa e a coceira, promovendo cabelos
brilhantes e saudáveis.

Condicionador em nova embalagem, à base de
extrato de ervas orientais, que promove um
cabelo leve, saudável e brilhante, mantendo o
pH levemente ácido.

Preço: R$ 145,00 Código: Q00695
Pontuação: 9.500 pontos

Preço: R$ 107,00 Código: Q00661
Pontuação: 7.700 pontos

Atomy Oral Care System (4 unid.)

Atomy Daily Expert Mask Moisturizing

Kit contendo um creme dental, uma escova
de dentes e uma escova interdental.

Máscara em folha para tratamento diário. Age
profundamente aumentando a hidratação da
pele.

Preço: R$ 120,00 Código: Q00520
Pontuação: 10.200 pontos

Preço: R$ 106,00 Código: Q00465
Pontuação: 7.000 pontos

Atomy Toothbrush (8 unid.)

Atomy Daily Expert Mask Brightening

Escova de dentes com cerdas macias e flexíveis
contendo pó de ouro com 99,9% de pureza, que
mantém a escova limpa durante e após o uso.
Certificação antibacteriana pela KIFA.

Máscara em folha que ilumina e uniformiza
visivelmente a pele, proporcionando uma
aparência jovem e radiante.

Preço: R$ 80,00 Código: Q00510
Pontuação: 8.400 pontos

Preço: R$ 106,00 Código: Q00466
Pontuação: 7.000 pontos

Atomy Toothpaste 50gr (4 unid.)

Atomy Daily Expert Mask Firming

Creme dental de 50g com dois ingredientes
especiais - Extrato de Própolis e Chá-Verde, que
têm efeito bactericida e contribuem para a
saúde dos dentes.

Máscara em folha com ação firmadora que
nutre a pele, deixando-a com uma aparência
mais jovem.

Preço: R$ 48,00 Código: Q00521
Pontuação: 4.500 pontos

Preço: R$ 106,00 Código: Q00467
Pontuação: 7.000 pontos

Atomy Toothpaste 200gr (5 unid.)

Atomy Marine Ampoule Eye Patch

Creme dental de 200g com dois ingredientes
especiais - Extrato de Própolis e Chá-Verde, que
têm efeito bactericida e contribuem para a
saúde dos dentes.

Máscara de hidrogel com algas marinhas e
outros ingredientes poderosos vindos do
oceano para hidratar, tonificar e acalmar a pele.

Preço: R$ 155,00 Código: Q00501
Pontuação: 4.700 pontos

Preço: R$ 130,00 Código: Q00464
Pontuação: 12.400 pontos

1. Prezamos o espírito
2. Criamos a visão
3. Mantemos a fé
4. Servimos com humildade
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