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Produtos que 
vão te surpreender.

BodyKey
by Nutrilite™
Único programa de perda de 
peso customizado de acordo 
com o seu estilo de vida.

O melhor 
da natureza 
e o melhor 
da ciência.

6

BodyKey
by Nutrilite™

Seu aliado para uma 
pele mais jovem e uma 
linha de maquiagem 
inspirada nas cores
de Tóquio.

36

Artistry 
e Artistry Studio 
Tokyo

Artistry Artistry Artistry 

BK Chá Herbal Mix

20
Conheça o seu mais novo 
aliado no programa BodyKey

Xs Snacks

40

Saudáveis e 
deliciosos, feitos com 
ingredientes naturais.

XS Energy Drink
A bebida energética 
que desperta o seu 
corpo e a sua mente em 
qualquer hora do dia.

42

Artistry Skin

26

O poder dos ingredientes 
botânicos para uma 
pele visivelmente 
mais saudável.

BK Chá Herbal Mix
Conheça o seu mais novo 
aliado no programa BodyKey

Artistry Skin

NOVO

NOVO

22

40
deliciosos, feitos com 

NOVO

EM 
BREVE

40

42

NOVO
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70

de 
Preços

72

Alta performance 
na cozinha.

G&
Pele cuidada 
e protegida. 
Da natureza 
para você. 4444

&HG&&H

Essentials
Tenha uma 
pele bem-
cuidada
em poucos
minutos 
diários! 

Amway 
Home
Limpeza 
eficiente 
que respeita 
o meio 
ambiente.

46

Essentials
Tenha uma 
pele bem-
cuidada
em poucos
minutos 
diários! 

Seus cabelos 
mais bonitos 
e você ainda 
mais confiante.

56

Satinique

Glister
Dentes mais 
brancos 
e hálito fresco.

52

para você. 44

Glister
Dentes mais 
brancos 
e hálito fresco.

para você.

brancos 
e hálito fresco.

iCook
Alta performance 
na cozinha.

que respeita 
o meio 
ambiente.

56

61

Ertia 
Protetor Solar
Sua pele muito mais 
protegida todos os dias.

Seus cabelos 
mais bonitos 
e você ainda 
mais confiante.

Satinique

mais confiante.

Amway Amway 

Limpeza 
eficiente 
que respeita 

ambiente.

Limpeza 
eficiente 
Limpeza 
eficiente 
que respeita 

61

que respeita que respeita 

6161

Tabela 
de 

Alta performance 

62
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Um intestino 
saudável 
é responsável pela
absorção 
de nutrientes 
importantes para
nossa saúde.
NUTRILITE Probiótico Flora Balance 
possui 10 bilhões de microrganismos 
probióticos por cápsula.
Probióticos são microrganismos vivos que 
quando administrados em quantidades 
adequadas conferem benefícios à saúde. 
Contém probiótico Bifi dobacterium lactis 
HN019, podendo contribuir para a saúde 
do trato gastrointestinal. Seu consumo deve 
estar associado a uma dieta equilibrada 
e a hábitos de vida saudáveis.
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NUTRILITE™ 
Probiótico Flora 
Balance
Código 286894 
Contém 30 cápsulas
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O melhor 
da ciência 
e o melhor 
da 
natureza.

O melhor O melhor O melhor 

A Nutrilite possui 
fazendas orgânicas 
que garantem 
as melhores 
matérias-primas 
aos nossos 
150 cientistas. 
Assim eles 
desenvolvem, 
constantemente, 
suplementos 
de qualidade 
para você.

Sabemos que o mais importante 
é a sua saúde e a da sua família, por isso 
acreditamos ser fundamental que você 
saiba não só de onde vem os suplementos, 
mas como eles são produzidos, 
etapa a etapa, até chegar a você. 
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Para saber tudo sobre a Nutrilite e ter acesso 
a materiais nutricionais exclusivos, acesse nosso portal.

w w w . p o r t a l n u t r i l i t e . c o m . b r

/nutrilitebrasil

Aponte a câmera do seu celular 
para cá e saiba mais.
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Da semente 
ao suplemento
A Nutrilite é a única de seu segmento a cultivar, colher e processar 
plantas em fazendas orgânicas certifi cadas, ecologicamente 
sustentáveis e socialmente responsáveis. A fi losofi a “da semente ao 
suplemento” signifi ca que cuidamos de todas as etapas para oferecer 
o melhor para nossos consumidores. 

3 FAZENDAS 
COM CERTIFICAÇÃO 
ORGÂNICA 
EM TRÊS PAÍSES

MILHÕES 
DE SEMENTES 
TESTADAS

2

MELHORES 
VARIEDADES 
DE PLANTAS

1

Estes são os três pilares 
da Rastreabilidade Nutrilite.

Pureza, segurança 
e efi cácia

Aponte 
a câmera 
para saber 
mais.

Você sabia?Você sabia?Você sabia?Você sabia?Você sabia?
A Fazenda Amway Nutrilite em A Fazenda Amway Nutrilite em A Fazenda Amway Nutrilite em A Fazenda Amway Nutrilite em A Fazenda Amway Nutrilite em 

Ubajara (CE) é a maior produtora Ubajara (CE) é a maior produtora Ubajara (CE) é a maior produtora Ubajara (CE) é a maior produtora Ubajara (CE) é a maior produtora 
de acerola orgânica do mundo. de acerola orgânica do mundo. de acerola orgânica do mundo. de acerola orgânica do mundo. 

De lá sai boa parte da Vitamina C De lá sai boa parte da Vitamina C De lá sai boa parte da Vitamina C De lá sai boa parte da Vitamina C De lá sai boa parte da Vitamina C De lá sai boa parte da Vitamina C De lá sai boa parte da Vitamina C De lá sai boa parte da Vitamina C De lá sai boa parte da Vitamina C De lá sai boa parte da Vitamina C 
dos nossos produtos.dos nossos produtos.dos nossos produtos.dos nossos produtos.

SÃOSÃOSÃOSÃO
DE ACEROLAS EM DE ACEROLAS EM DE ACEROLAS EM 
NOSSA FAZENDA.NOSSA FAZENDA.NOSSA FAZENDA.NOSSA FAZENDA.NOSSA FAZENDA.NOSSA FAZENDA.

MIL PÉSMIL PÉSMIL PÉSMIL PÉS
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5 COLHEITA E 
TRANSPORTE EM 
NO MÁXIMO 
20 MINUTOS

4 PLANTAS 99% LIVRES DE 
PRAGAS E SEM PESTICIDAS 
QUÍMICOS

6 PELE, SEMENTE, 
RAIZ OU FOLHAS? 
O QUE TIVER MAIS 
NUTRIENTES

9 DA SEMENTE AO 
SUPLEMENTO: 
A RASTREABILIDADE 
TERMINA EM VOCÊ

8
EMBALAGENS 
TESTADAS MAIS 
DE 30 MIL VEZES 
POR ANO

QUALIDADE DOS 
INGREDIENTES 
VERIFICADA MAIS DE 
500 MIL VEZES POR ANO

7
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Suplementos 
fundamentais

NUTRILITE™ Daily Plus

Multivitamínico completo com 12 vitaminas, 
10 minerais e fitonutrientes* que ajuda a suprir 
as necessidades diárias de nutrientes.

NUTRILITE™ Ômega 3

Código 117548
Contém 30 tabletes

Código 117549 
Contém 90 tabletes

*Naturalmente presentes nos concentrados de frutas e hortaliças.

Código A8919 
Contém 90 cápsulas

*Seu consumo deve estar associado a alimentação 
equilibrada e a hábitos de vida saudáveis.

*Naturalmente presentes nos concentrados de frutas e hortaliças.

Complementam a alimentação 
com nutrientes básicos.com nutrientes básicos.

*Naturalmente presentes nos concentrados de frutas e hortaliças.*Naturalmente presentes nos concentrados de frutas e hortaliças.

• Desenvolvido especialmente para os brasileiros 

• Contém os exclusivos concentrados Nutrilite™ 
de acerola, espinafre, mirtilo, raiz-forte e cenourade acerola, espinafre, mirtilo, raiz-forte e cenoura

• Zinco, selênio, ferro, cobre, ácido fólico, 
vitamina D, vitamina C, vitamina B12 e vitamina Avitamina D, vitamina C, vitamina B12 e vitamina A
que auxiliam no funcionamento do sistema imune que auxiliam no funcionamento do sistema imune 

• Sem glúten 

• Sem lactose

• Fonte de ômega 3

• Os ácidos graxos ômega 3 EPA e DHA 
auxiliam na redução dos triglicerídeos*

• Provenientes de peixes de águas frias ricos 
em ômega 3

• Sem glúten 

• Sem lactose
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Aponte 
a câmera do seu 

celular para 
cá e saiba mais!

*Como todo alimento de origem vegetal. 
** Quando consumidas 2,5 colheres de sopa/dia. 
*** Quando consumidas 6,5 colheres de sopa/dia.

NUTRILITE™ 
Proteína Vegetal

 

   DE 10 G
CADA PORÇÃO

FORNECE 8 G
DE PROTEÍNAS

Código 110415 
Contém 450 g de mistura em pó 
de proteínas vegetais

• Contém proteínas 100% de origem vegetal*

• Possui uma combinação exclusiva 
de proteína de soja, trigo e ervilha 

• As proteínas auxiliam na formação 
dos músculos e ossos**

• A proteína de soja auxilia na redução 
do colesterol***

• Sem colesterol 

• Sem lactose 

• Pode ser facilmente misturada com qualquer 
alimento, pois possui sabor neutro

• Fornece quantidades balanceadas dos nove 
aminoácidos essenciais

• Contém glúten

• Fornece quantidades balanceadas dos nove 
aminoácidos essenciais

*Como todo alimento de origem vegetal. 
** Quando consumidas 2,5 colheres de sopa/dia. 
*** Quando consumidas 6,5 colheres de sopa/dia.

Código 110415 
Contém 450 g de mistura em pó 
de proteínas vegetais

• Contém glúten• Contém glúten

a câmera do seu 
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Suplementos específi cos

NUTRILITE™ Acerola C Mastigável

Código 106710
Contém 60 tabletes

A vitamina C auxilia no funcionamento 
do sistema imune.

ACE
RO

LA
 O

RGÂNICA DA FAZENDA NUTRILITE

CEAR Á  BR ASIL

ACE
RO

LA
 B

RASILEIRA  DA  FA ZENDA N
U

TRILITE

UBAJARA  CEARÁ

ACE
RO

LA
 B

RASILEIRA  DA  FA ZENDA N
U

TRILITE

UBAJARA  CEARÁ

Código 110609
Contém 90 tabletes

NUTRILITE™ Cal Mag D Advanced
Fonte de cálcio e magnésio, contém zinco, 
manganês e vitamina D.

NUTRILITE™ Cal Mag D AdvancedNUTRILITE™ Cal Mag D Advanced

NUTRILITE™ Acerola C Mastigável

A vitamina C auxilia no funcionamento 

Aqui, cada suplemento contribui para uma necessidade específi ca. Aqui, cada suplemento contribui para uma necessidade específi ca. 

•  Possui vitamina C proveniente do exclusivo 
concentrado de acerola Nutrilite 

•  A vitamina C é um antioxidante que auxilia 
na proteção dos danos causados pelos 
radicais livres

•  A vitamina C auxilia na formação 
do colágeno 

•  Sem lactose

•  Sem glúten

• Fornece 100% da recomendação diária de vitamina D, 
que auxilia na formação de ossos e dentes 
e auxilia no funcionamento do sistema imune 

• Possui vitamina C proveniente do exclusivo 
concentrado de acerola Nutrilite 

• A vitamina C é um antioxidante que auxilia na 
proteção dos danos causados pelos radicais livres

• O magnésio auxilia  no funcionamento muscular

• Sem glúten 

• Sem lactose
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NUTRILITE™ 
Garlic

Concentrado de alho exclusivo da Nutrilite. 

Código 100566
Contém 120 tabletes

Código 102046
Contém 90 tabletes

Suplemento de ferro, ácido fólico e vitamina C.

NUTRILITE™ 
Tri-Iron Folic

Concentrado de alho exclusivo da Nutrilite. 

• Fornece 100% da recomendação diária de ácido fólico

• Possui uma combinação única de três fontes de ferro 

• O ácido fólico auxilia na formação do tubo neural 
do feto durante a gravidez

• A vitamina C auxilia no funcionamento 
do sistema imune e auxilia na formação do colágeno

• O ferro auxilia na formação das células 
vermelhas do sangue

• Sem glúten

• Contém 3 mg de Alicina

• Possui todos os benefícios do alho, 
sem o cheiro e o sabor 

• Possui uma fórmula exclusiva com 
hortelã-pimenta, que ajuda a suavizar 
o hálito

• Sem glúten 

• Sem lactose
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Formulada com 8 vitaminas do complexo B 
essenciais para liberação de energia no organismo.

NUTRILITE™ 
Vitamina B

Código 110181
Contém 90 tabletes

• A biotina (vitamina B7) contribui para a 
manutenção do cabelo e da pele 

• A vitamina B12 e o ácido fólico (vitamina B9) 
auxiliam no funcionamento do sistema imune 

• A riboflavina (vitamina B2) auxilia na visão 

• Contém espirulina, uma alga azul-esverdeada 
rica em nutrientes, cultivada e colhida em 
nossas fazendas aquacertificadas 

• Sem glúten

A vitamina E é um antioxidante 
que auxilia na proteção dos danos 
causados pelos radicais livres.

• Possui sabor exclusivo de mel e nozes

• Sem glúten

• Sem lactose

NUTRILITE™ 
Vitamina E

Código A4309
Contém 110 tabletes

Formulada com 8 vitaminas do complexo B 
essenciais para liberação de energia no organismo.

NUTRILITE™ 
Vitamina B

• A biotina (vitamina B7) contribui para a 

• A vitamina B12 e o ácido fólico (vitamina B9) 

• A riboflavina (vitamina B2) auxilia na visão 

• Contém espirulina, uma alga azul-esverdeada 

• Sem glúten

Código A4309
Contém 110 tabletes

A vitamina E é um antioxidante 
que auxilia na proteção dos danos 
causados pelos radicais livres.

• Possui sabor exclusivo de mel e nozes

• Sem glúten

• Sem lactose

Vitamina E

Código A4309
Contém 110 tabletesContém 110 tabletes

que auxilia na proteção dos danos 
causados pelos radicais livres.

• Possui sabor exclusivo de mel e nozes
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NUTRILITE™ Fibras em Pó

Código 102736
Contêm 30 sachês stick 
de 4,5 g cada

Código 257503
Laranja com Chocolate
Contém 3 barras de 25 g cada

Código 257502
Morango com Chocolate
Contém 3 barras de 25 g cada

Código 257505
Ameixa com Chocolate
Contém 3 barras de 25 g cada

Código 257504
Banana com Mel
Contém 3 barras de 25 g cada

NUTRILITE™ 
Nutribarras
Deliciosas barras de cereais que fornecem 
energia de forma saudável e prática.

• Possuem menos de 85 calorias por barra

• Não contêm gordura trans

• Contêm glúten

NUTRILITE™ Fibras em Pó

• As fibras alimentares auxiliam o funcionamento 
do intestino

• Seu consumo deve estar associado a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis

• Podem ser misturadas com qualquer alimento, 
pois não têm gosto nem cheiro 

• Sem glúten

• dissolve completamente

• pode ser adicionado a bebidas e comidas leves

NUTRILITE™ 
Nutribarras
Deliciosas barras de cereais que fornecem 
energia de forma saudável e prática.

• Possuem menos de 85 calorias por barra
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Base fundamental para 
suplementação saudável.

Código 290073

TRIO FUNDAMENTAL

Fornece nutrientes essenciais para o dia a dia.

Imagens meramente ilustrativas.

QU

AL IDA DE  GARANTIDA

Pacote Imunidade

Ajuda a fortalecer as defesas do organismo,

além de ser um ótimo aliado para enfrentar

o inverno com mais disposição.

1 Acerola C, 1 Garlic e 1 Daily Plus 90 Uma alimentação 
com nutrientes 
que auxiliam 
no funcionamento 
do sistema imune.

Código 290072

PACOTE 
IMUNIDADE
Ótimo aliado para 
enfrentar o inverno com 
mais disposição.

Conveniência
Pacotes perfeitos 

especialmente para você.
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QUA
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DA
DE  G A R A NTIDA

Ajuda a su
prir 

as n
ecessi

dades d
e vita

mina D, 

ferro
, cálcio e ácido fó

lico, além de contrib
uir 

com se
u equilíb
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r.

Contém:  

Equilíbrio e bem-estar para 
as mulheres.

Ajuda a suprir as necessidades 
de vitamina D, ferro, cálcio 

Código 290070

PACOTE MULHER

Suplementação para 
as pessoas com mais 
de 50 anos.

Fornece nutrientes que ajudam 
no metabolismo energético, 
no funcionamento do intestino, auxiliam 
no fortalecimento de ossos e dentes 
e na formação de músculos. 

Código 290071

PACOTE 
SÊNIOR

Aponte 
a câmera do seu 

celular para cá 
e saiba mais!

nos pacotes destas
páginas (18 & 19)

DE 
DESCONTO 

de vitamina D, ferro, cálcio 
e ácido fólico.
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Chá BodyKey 
Herbal Mix
Conheça o mais novo aliado 
no programa BodyKey.

Com ingredientes 
naturais, zero açúcar 
e sabor limão com guaraná, 
canela e gengibre.

• Não contém açúcares

• Baixo em calorias

• Prático de preparar

• Pode ser consumido quente ou frio

• Rápida dissolução

Código 286169 
Contém 51 g
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Liberte sua criatividade 
com os shakes BodyKey. 

Mostre aos seus seguidores 
que os shakes Bodykey 
substituem até duas das 
principais refeições diárias, 
são enriquecidos com 
vitaminas e minerais, e o vitaminas e minerais, e o 
melhor: contêm apenas 
200 calorias. 

Um shake 
do jeito 
que você 
gosta.

Perder peso com 
eles é muito fácil. 
Ah, não se esqueça 
de apresentar 
essa novidade nas 
suas redes sociais 
usando a hashtag 
#DeliciasBodykey. 
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APONTE SEU 
CELULAR PARA 

O QR CODE, 
ACESSE O LIVRO 

DE RECEITAS QUE 
PREPARAMOS PRA 

VOCÊ E LIBERTE 
SUA CRIATIVIDADE!
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Conheça o 
Programa BodyKey 
by Nutrilite™,
o único programa 
de perda de peso 
customizado de 
acordo com o seu 
estilo de vida.

*Quando preparado com 250 ml de leite semidesnatado.

• Oferece 12 vitaminas e 13 minerais
• Ajuda na redução de peso, quando 
  substitui 2 das 3 refeições diárias principais
• Fonte de cálcio, fibras e vitamina D
• 200 calorias*
• Rende 20 porções

• Não contém açúcares
• Baixo em calorias
• Prático de preparar
• Pode ser consumido quente ou frio
• Rápida dissolução
• Pode ser usado como coadjuvante 

no Programa BodyKey.

Programa BodyKey 
Shakes e Chá

Shakes

Chá BodyKey Herbal Mix

*Quando preparado com 250 ml de leite semidesnatado.

Código 286891 
Shake sabor 
Morango Cremoso
Contém 520 g

Código 286893 
Shake sabor 
Baunilha Cremoso
Contém 520 g

Código 286892 
Shake sabor 
Chocolate Cremoso
Contém 520 g
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Programa 
BodyKey
Pacote Sabores
1 Shake de Baunilha
1 Shake de Chocolate
1 Shake de Morango
1 Coqueteleira
1 Sacola Exclusiva

DESCONTO DE 10% NO PACOTE BODYKEY SABORES

COQUETELEIRA GRÁTIS

Programa em Forma BodyKey 
Chocolate

Programa em Forma BodyKey 
Morango

Programa em Forma BodyKey 
Baunilha

• Chá Herbal Mix 
• Shake Chocolate  
• Sacola BodyKey
• Coqueteleira

• Chá Herbal Mix 
• Shake Morango  
• Sacola BodyKey
• Coqueteleira

• Chá Herbal Mix 
• Shake Baunilha  
• Sacola BodyKey
• Coqueteleira

Código 306981

Código 306980

Código 306982

Pacote Sabores
1 Shake de Baunilha
1 Shake de Chocolate
1 Shake de Morango

10%
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Unimos as pesquisas 
inovadoras por trás dos 
produtos Artistry com o poder 
dos ingredientes botânicos e 
a mais avançada ciência em 
fi tonutrientes de Nutrilite.

O resultado foi uma nova linha 
de produtos, que agem como 

suplementos para uma 
pele visivelmente mais saudável 
e bem nutrida.

A linha Balancing de Artistry Skin 
Nutrition nutre profundamente 
e equilibra a pele, cumprindo 
os 5 requisitos nutricionais que 
revelam uma pele saudável.

PURIFICAÇÃO RECONSTRUÇÃO HIDRATAÇÃOEQUILÍBRIO PROTEÇÃO

Limpar e cuidar 
da barreira 
de defesa

Balancear
e manter um 
microbioma

saudável

Reforçar 
a barreira 
de suporte

Manter 
a umidade 

e hidratação

Proteger 
contra danos 
ambientais

Artistry Skin Nutrition
Para uma pele visivelmente 
mais saudável
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FITONUTRIENTES
Nutrientes poderosos 
extraídos naturalmente de 
plantas com a rastreabilidade 
de Nutrilite™.

CHIA BRANCA
Um dos superalimentos mais 
ricos da natureza, presente 
em TODOS os produtos 
Artistry Skin Nutrition™.

PADRÕES LIMPOS
Ingredientes puros e seguros.

FÓRMULAS VEGANAS 
E LIVRES DE PARABENOS
Máximo desempenho 
sem agredir a sua pele 
e o meio ambiente.

PRODUTOS 
DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADOS
Indicados também para 
peles sensíveis.

SAIBA MAIS
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PURIFICAÇÃO

• Dissolve fórmulas de longa 
duração e à prova d´água

• Livre de fragrância e parabenos

• Não obstrui os poros

Água Micelar 
Demaquilante e Limpador

Com água micelar e melancia em sua fórmula, 
a Água Micelar Demaquilante e Limpador remove 
a maquiagem e purifica a pele e os cílios, deixando 
uma sensação de limpeza e refrescância sem
ressecar ou agredir.

Código 123791

• Não resseca a pele

• Fórmula com pH 
balanceado e livre
de parabenos

Balancing Gel
de Limpeza Facial

PURIFICAÇÃO

Com Aloe Vera e aminoácidos, o Balancing Gel
de Limpeza Facial refresca e forma uma espuma 
leve, que limpa e purifica profundamente
a pele, removendo o excesso de oleosidade
sem agredi-la.

Código 123792 
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EQUILÍBRIO

Balancing Tônico 
Facial Refrescante

• Ajuda a controlar 
o microbioma da pele

• Especialmente formulado 
para pele oleosa e mista

• Não resseca a pele

• Fórmula livre de álcool 
com pH balanceado

Sua fórmula contém hamamélis 
e probióticos que ajudam a controlar 
a oleosidade e reduzir a aparência 
dos poros, deixando uma sensação 
suave e a pele equilibrada, saudável 
e livre de brilho.

Código 123794

EQUILÍBRIO

Balancing Tônico 
Facial Refrescante

Sua fórmula contém hamamélis 
e probióticos que ajudam a controlar 

• Ajuda a controlar 
o microbioma da pele

• Especialmente formulado 
para pele oleosa e mista

• Não resseca a pele

• Fórmula livre de álcool 
com pH balanceado

Sua fórmula contém hamamélis 
e probióticos que ajudam a controlar 
a oleosidade e reduzir a aparência 
dos poros, deixando uma sensação 
suave e a pele equilibrada, saudável 
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Balancing Gel 
Hidratante Facial
Efeito Matte

O Balancing Gel Hidratante Facial Efeito 
Matte é rapidamente absorvido pela 
pele e dá uma sensação de refrescância. 
Sua fórmula com ingredientes botânicos 
e zinco PCA hidratam profundamente, 
deixando um efeito matte.

HIDRATAÇÃORECONSTRUÇÃO PROTEÇÃO

• Controla a oleosidade e reduz 
o brilho durante todo o dia

• Previne sinais visíveis de 
envelhecimento prematuro

• Protege contra a irritação
da poluição

• Não obstrui os poros

Código 123797
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Balancing Loção 
Hidratante Facial
Efeito Matte FPS 30

• Controla a oleosidade e reduz o brilho durante 
todo o dia

• Previne sinais visíveis de envelhecimento prematuro

• Protege contra a irritação da poluição

• Não obstrui os poros

Sua fórmula de rápida absorção contém 
ingredientes botânicos que hidratam 
profundamente a pele por até 24 horas,
e o exclusivo Complexo de Prevenção ajuda 
a retardar os sinais visíveis de envelhecimento.

Código 123799
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ROTINA DIA

PURIFICAÇÃO

PURIFICAÇÃO

Balancing Gel 
de Limpeza Facial

Balancing Gel 
de Limpeza Facial

Balancing Tônico 
Facial Refrescante

EQUILÍBRIO1

1

2

Balancing Tônico 
Facial Refrescante

EQUILÍBRIO 2

4

4

RECONSTRUÇÃO, 
HIDRATAÇÃO 
E PROTEÇÃO

RECONSTRUÇÃO, 
HIDRATAÇÃO 
E PROTEÇÃO

Balancing Loção 
Hidratante Facial 

Efeito Matte FPS 30

Balancing 
Gel Hidratante 

Facial 
Efeito Matte

ROTINA NOITE

Gel Hidratante 

Para remover maquiagem, 
até mesmo as fórmulas de 

longa duração, aposte na Água 
Micelar Demaquilante e Limpador,
basta aplicar com um algodão 

antes de lavar o rosto.

3 TRATAMENTO 
DAS LINHAS 
DE EXPRESSÃO

Artistry 
Vitamina C com 
Ácido Hialurônico

3

TRATAMENTO 
DAS LINHAS 
DE EXPRESSÃO

Artistry 
Vitamina C com 
Ácido Hialurônico

Para remover maquiagem, 
até mesmo as fórmulas de 

longa duração, aposte na Água 
Micelar Demaquilante e Limpador,
basta aplicar com um algodão 

antes de lavar o rosto.32



Tome uma 
atitude contra 
as linhas de 
expressão.

Aponte a câmera 
do seu celular para 

cá e saiba mais!

Aponte a câmera Aponte a câmera Aponte a câmera Aponte a câmera 

Código 295082
Contém 12 ml

• Complexo vita-C

• Ácido Hialurônico
de dupla ação

• Inovadora 
tampa ativadoratampa ativadora

Artistry Tratamento 
Facial Intensivo
Com Vitamina C + Ácido Hialurônico
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Acesse 
e saiba 
mais.

Limpa, Limpa, Limpa, 
tonifi ca 
e trata 
da sua 
beleza dia 
e noite.
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Creme 
de Limpeza Facial
• Remove as impurezas 

e os resíduos da maquiagem 
de forma eficiente

• Deixa a pele limpa e macia

• Uma gota é suficiente para 
limpar todo o rosto

Loção Tônica 
Facial Suavizante
• Tonifica e condiciona 

a pele, ajudando a manter 
sua umidade natural 

• Ajuda a melhorar a textura 
da pele, deixando-a pronta para 
receber a etapa de tratamento

Código 116066
Contém 200 ml

*Dados com base em painel de percepção de usuários dos produtos.

Creme 
para Contorno 
dos Olhos

• 93% das mulheres 
experimentaram melhora nas linhas 
de expressão na área dos olhos com 
duas semanas de uso*

• Ajuda a proporcionar uma aparência 
mais jovem

Código 113810
Contém 15 ml

Código 116065
Contém 125 ml

Código 113810
Contém 15 ml
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Loção Anti-idade Dia
•  Oferece proteção FPS 15 contra os raios UVA e UVB

•  Promove proteção antioxidante contra 
os agentes externos nocivos que causam 
o envelhecimento

Código 113803
Contém 50 ml

Loção Anti-idade Noite

•  Oferece reparação ao suavizar 
e hidratar a pele durante a noite

•  Ajuda a atenuar o aspecto de linhas de expressão 

•  Possui textura leve e de rápida absorção 

Código 113804
Contém 50 ml

Light Up 
Lip Gloss

Código 118566
Pink Nude

C

A

B C

Loção Anti-idade Dia

BB C

Lip Gloss
A

•  Longa duração •  Longa duração 
com efeito com efeito 
iluminadoiluminado

• Contém • Contém 
ingredientes que ingredientes que 
deixam os lábios deixam os lábios 
hidratados  hidratados  hidratados  hidratados  
e maciose macios

•  Possuem •  Possuem •  Possuem •  Possuem •  Possuem •  Possuem •  Possuem •  Possuem 
embalagem embalagem embalagem 
exclusiva exclusiva exclusiva 
com luz de com luz de com luz de com luz de com luz de com luz de 
LED e espelho, LED e espelho, LED e espelho, 
permitindo uma permitindo uma permitindo uma 
aplicação aplicação aplicação 
rápida e fácilrápida e fácilrápida e fácilrápida e fácil

Código 118568Código 118568
Sweet MelonSweet Melon

A
Código 118573Código 118573Código 118573
Raspberry KissRaspberry KissRaspberry Kiss

B

Contém 
6 g cada

Código 120872

• Pincel de tripla função• Pincel de tripla função

• Cílios até 6x mais volumosos• Cílios até 6x mais volumosos

• Não acumula nos cílios • Não acumula nos cílios 

• Dura mais de 8 horas • Dura mais de 8 horas 
e resiste ao calor e à umidadee resiste ao calor e à umidadee resiste ao calor e à umidadee resiste ao calor e à umidade

Máscara para Máscara para 
Cílios 3 em 1Cílios 3 em 1
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SEQUÊNCIA DE USO 
DOS PRODUTOS

Siga esta sequência de uso dos produtos ARTISTRY YOUTH XTEND™ 
para uma pele macia e com aparência jovem.

DIA

NOITE

1• Creme 
de Limpeza 

Facial

1• Creme 
de Limpeza 

Facial

2• Loção 
Tônica Facial 

Suavizante

3• Artistry 
Vitamina C + HA

3• Artistry 
Vitamina C + HA

2• Loção 
Tônica Facial 

Suavizante

4• Creme  
Anti-idade para 

Contorno 
dos Olhos

4• Creme  
Anti-idade para 

Contorno 
dos Olhos

5• Loção 
Anti-idade 

Dia com 
FPS 15

5• Loção 
Anti-idade 

Noite

3• Artistry 
Vitamina C + HA
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Viva melhor e conte 
com a gente para isso.com a gente para isso.com a gente para isso.

Light up Lip Gloss 
Raspberry Kiss
pág. 36
Código 118573

Light Up Lip Gloss
Pink Nude
pág. 36
Código 118566

Light up lip Gloss 
Sweet Melon
pág. 36
Código 118568

XS Energy Drink
pág. 43
Códido 292408 - Cranberry

Artistry 
Vitamina C + HA
pág. 33
Código 295082

Máscara 
para Cílios 3 em 1 
pág. 36
Código 120872

pág. 33
Código 295082Código 295082Código 295082

Sweet Melon
pág. 36
Código 118568Código 118568

Gel de Limpeza
2 em 1
pág. 48
Código 121547

Lenços 
Removedores
de Maquiagem
pág. 48
Código 121549

Shampoo 
Antiqueda
pág. 59
Código 110659

Condicionador 
Antiqueda
pág. 59
Código 116823

Shake Chocolate
Cremoso
pág. 24
Código 286892

Shake Morango
Cremoso
pág. 24
Código 286891
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Aponte a 
câmera do 
seu celular 

para cá e 
saiba mais!

Nourish + 
Sabonete em 
Barra Hidratante
250 g 
pág. 45
Código 118112

LOC Limpador
Multiuso Concentrado
pág. 62
Código E0001

SA8 Pré-Lavagem
Tira-Manchas em Spray
pág. 64
Código 110403

Aponte a 
Multi-Action 
Creme Dental
com Flúor 200g 
pág. 52
Código E6833

Spray 
Refrescante Bucal
pág. 53
Código 120351

Acerola C 
Mastigável
pág. 14
Código 106710

Ômega 3
pág. 12
Códido A8919

Daily Plus 30 unidades
pág. 12
Código 117548
Daily Plus 90 unidades
pág. 12
Código 117549

Nutrilite 
Cal Mag D 
Advanced
pág. 14
Código 110609

Nutrilite 
Cal Mag D 
Advanced
pág. 14
Código 110609

Daily Plus 30 unidades
pág. 12
Código 117548
Daily Plus 90 unidades
pág. 12
Código 117549

Nutrilite 

Código 117548

Acerola C 
Mastigável

Código 106710
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Snacks deliciosos
feitos com ingredientes
de origem natural.

Sem glúten.

Prepare-se 
para novas 
descobertas!

40



CÓDIGO 286171 
SNACK CROCANTE 
COM 3 UNIDADES

CÓDIGO 286170 
SNACK TROPICAL 
COM 6 UNIDADES

• Com Batata Doce 
  e Mandioca

• Prático e fácil 
  de compartilhar

• Com amendoim, castanha de 
  caju e maçã desidratada e cobertura
  de açaí cupuaçu e maracujá

• Baixo em sódio
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Siga no Instagram @silvanalimasurf

SURFISTA PROFISSIONAL  
E EMBAIXADORA XS
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Desperta o seu 
corpo e a sua 
mente em qualquer 
hora do dia. 
Experimente XS e 
esteja pronto para 
viver e descobrir 
novas experiências.

A BEBIDA 
ENERGÉTICA 

COM 
VITAMINAS B 

E ZERO 
AÇÚCAR.

- Zero açúcar
- Rico em vitamina B*
- Beba gelado

XS ENERGY DRINK

*CONTÉM VITAMINAS B3, B5, B6 E B12.

CÓDIGO 292410 
XS ENERGY DRINK 

TROPICAL  

Aponte a câmera 
do seu celular para 

cá e saiba mais.

 A PARTIR 
DE 

JUNHO

CÓDIGO 292408 
XS ENERGY DRINK 
CRANBERRY - UVA

CONTÉM 12 LATAS 
DE 250 ML CADA

CONTÉM 
12 LATAS 
DE 250 ML 
CADA
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PELE CUIDADA E PROTEGIDA. 
DA NATUREZA PARA VOCÊ.

H Nourish + Creme para as Mãos
 Mantém a pele hidratada por 24h

  Fórmula resistente à água que mantém as mãos macias, mesmo depois de lavá-las

 Com textura fácil de espalhar e de rápida absorção

Código 118114
Contém 3 unidades 
de 30 ml cada

• Ajuda a melhorar o nível de umidade da pele

Fórmula biodegradável, livre de sulfato e livre de triclosan

Espuma cremosa e fácil de enxaguar

Código 118107
Contém 400 ml

G H Nourish + Sabonete 
Líquido Corporal

G H Nourish + Creme para as Mãos
• Mantém a pele hidratada por 24h

•  Fórmula resistente à água que mantém as mãos macias, mesmo depois de lavá-las

• Com textura fácil de espalhar 

Código 118114
Contém 3 unidades 
de 30 ml cada

  Fórmula resistente à água que mantém as mãos macias, mesmo depois de lavá-las

Fórmula biodegradável, livre de sulfato e livre de triclosan

Código 118102
Contém 400 ml

 Até 24h de hidratação 

 Aumenta a umidade e ajuda a aliviar e acalmar a pele seca

• Loção cremosa fácil de espalhar e de rápida absorção

G H Nourish + Loção 
Hidratante Corporal 

Fórmula biodegradável, livre de sulfato e livre de triclosanFórmula biodegradável, livre de sulfato e livre de triclosan

 Aumenta a umidade e ajuda a aliviar e acalmar a pele seca

 Loção cremosa fácil de espalhar e de rápida absorção

Ajuda a melhorar o nível de umidade da pele

Fórmula biodegradável, livre de sulfato e livre de triclosan

Espuma cremosa e fácil de enxaguar

Código 118107
Contém 400 ml

 Até 24h de hidratação 

 Aumenta a umidade e ajuda a aliviar e acalmar a pele seca

G
Hidratante Corporal 

• Fórmula biodegradável, livre de sulfato e livre de triclosan

• Espuma cremosa e fácil de enxaguar

Código 118107
Contém 400 ml

• Até 24h de hidratação 

• Aumenta a umidade e ajuda a aliviar e acalmar a pele seca

G
Hidratante Corporal 
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Fórmula concentrada que limpa profundamente as mãos, 
remove impurezas e neutraliza odores, sem ressecar a pele

Altamente concentrado, rendendo até 450 usos por frasco

• Fórmula biodegradável e livre de sulfato

Código 118117
Contém 250 ml

H Protect + Sabonete 
Líquido para as Mãos

• Oferece proteção contra odores e umidade por até 48 horas

• Ajuda a reduzir a irritação que pode causar o escurecimento das axilas

• Seca rapidamente e não deixa marcas brancas na pele ou roupas

• Pode ser usado por homens e mulheres

Código 118120
Contém 100 ml

G H Protect + Desodorante 
Antitranspirante Roll On

• Não resseca e deixa a pele hidratada

• Mantém o equilíbrio natural da umidade da pele

• Fórmula biodegradável, livre de sulfato

• Com glicerina, cria uma espuma cremosa e fácil de enxaguar

Código 118112
Contém 250 g
(caixa com 3 unidades)

H Nourish + Sabonete 
em Barra Hidratante 

• Fórmula concentrada que limpa profundamente as mãos, 
remove impurezas e neutraliza odores, sem ressecar a pele

• Altamente concentrado, rendendo até 450 usos por frasco

•

G H Protect + Sabonete 
Líquido para as Mãos

Contém 100 ml

G H Nourish + Sabonete 
em Barra Hidratante 

remove impurezas e neutraliza odores, sem ressecar a pele

Altamente concentrado, rendendo até 450 usos por frasco

Fórmula concentrada que limpa profundamente as mãos, 

H Protect + Sabonete 

Fórmula concentrada que limpa profundamente as mãos, 
remove impurezas e neutraliza odores, sem ressecar a pele
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Aponte a câmera Aponte a câmera 
do seu celular para 

cá e saiba mais!
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Cuidado simples 
e sem complicações para 

o seu dia a dia. 

Usando a linha 
essentials 
by ARTISTRY™, 
em poucos minutos você 
remove a maquiagem, 
limpa, tonifica 
e hidrata a sua pele. 
Para quem tem uma 
pele acneica, a linha 
possui produtos 
específicos, que ajudam 
a controlar a oleosidade 
e combater a acne.

Com a linha essentials by ARTISTRY™ você tem 
uma pele impecável em poucos minutos.

*Com exceção dos Lenços Removedores de Maquiagem.

Fórmula dermatologicamente testada. 
Todos os produtos contêm extrato de acerola 
orgânica da fazenda da NUTRILITE™ 
no Estado do Ceará, Brasil*.

ACE
RO

LA
 O

RGÂNICA DA FAZENDA NUTRILITE

CEAR Á  BR ASIL

ACE
RO

LA
 B

RASILEIRA  DA  FA ZENDA N
U

TRILITE

UBAJARA  CEARÁ

ACE
RO

LA
 B

RASILEIRA  DA  FA ZENDA N
U

TRILITE

UBAJARA  CEARÁ

e sem complicações para 

Usando a linha 
essentials 
by ARTISTRY™, 
em poucos minutos você 
remove a maquiagem, 
limpa, tonifica 
e hidrata a sua pele. 
Para quem tem uma 
pele acneica, a linha 
possui produtos 
específicos, que ajudam 
a controlar a oleosidade 
e combater a acne.
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Recomendação de uso:

Recomendação de uso:

Lenços 
Removedores
de Maquiagem
•  Removem suavemente 

a maquiagem de longa duração 
e impurezas que obstruem os poros

•  Não ressecam nem deixam 
a pele oleosa

•  Contêm vitamina E, que oferece 
ação antioxidante 

• Mantêm o pH natural da pele

Gel de Limpeza 2 em 1
• Limpa e tonifica em uma só etapa

• Ajuda a controlar a oleosidade: 
reduz em 84% a oleosidade superficial 
após 60 minutos*

• Mantém o equilíbrio do pH da pele

• O extrato de pepino possui benefícios 
condicionantes que ajudam a deixar a pele 
com sensação refrescante e macia

Código 121547
Contém 125 ml

Tônico para Controle 
de Imperfeições
• Ajuda a reduzir o surgimento de cravos, 

espinhas e os sinais de acne

• Ajuda a controlar a oleosidade, reduzindo
o brilho excessivo da pele

• Suaviza a aparência dos poros

• Ajuda a remover as células mortas da pele     

Código 121657
Contém 200 ml

*Dados com base em painel de percepção  
  dos produtos.

Código 121549
Conteúdo 25 unidades

Recomendação de uso:        ou 
conforme a necessidade

Gel de Limpeza 2 em 1
• Limpa e tonifica em uma só etapa

• Ajuda a controlar a oleosidade: 

• Mantém o equilíbrio do pH da pele

• O extrato de pepino possui benefícios 

Tônico para Controle 
de Imperfeições
• Ajuda a reduzir o surgimento de cravos, 

Recomendação de uso:

espinhas e os sinais de acne

• Ajuda a controlar a oleosidade, reduzindo
o brilho excessivo da pele

• Suaviza a aparência dos poros

• Ajuda a remover as células mortas da pele     

Código 121657
Contém 200 ml

Tônico para Controle 
de Imperfeições
• Ajuda a reduzir o surgimento de cravos, 

• Ajuda a controlar a oleosidade, reduzindo

• Suaviza a aparência dos poros

48



Gel Secativo Antioleosidade
• 91% dos consumidores afirmam que o Gel amenizou 

o aspecto da região afetada*

• 74% dos consumidores afirmam que o Gel 
agiu rapidamente*

• Penetra nos poros para minimizar os sinais 
de acne, cravos ou espinhas

• Fórmula oil free que não resseca a pele

Código 121658
Conteúdo 30 g

Recomendação de uso:

Gel Secativo Antioleosidade
• 91% dos consumidores afirmam que o Gel amenizou 

*Dados com base em 
painel de percepção 
dos produtos.

Recomendação de uso:

Loção Hidratante 
Multiprotetora FPS 30
•  Oferece proteção solar de FPS 30 UVA/UVB, 

ajudando a prevenir os sinais de envelhecimento

•  Ajuda a manter a pele hidratada o dia todo

• Possui fórmula oil free que evita a obstrução dos poros

•  Ajuda a controlar a oleosidade e reduzir o brilho 
excessivo da pele

•  Ajuda a manter a maquiagem por mais tempo

Código 122162
Contém 50 ml

*Dados com base em *Dados com base em 
painel de percepção painel de percepção painel de percepção painel de percepção 
dos produtos.dos produtos.

Loção Hidratante 

Loção Hidratante
• Hidrata suavemente e ajuda a controlar 
a oleosidade superficial da pele

• Ajuda a reduzir o brilho excessivo

• É absorvida rapidamente pela pele, 
sem deixar resíduos

•  Fórmula com vitamina E que oferece 
proteção antioxidante

•  Contém extrato de camomila e extrato de acerola 
que condicionam a pele

Código 121548
Contém 50 ml

Recomendação de uso:

ajudando a prevenir os sinais de envelhecimento

• Possui fórmula oil free que evita a obstrução dos poros

•  Ajuda a controlar a oleosidade e reduzir o brilho 

Código 121548

Recomendação de uso:
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Conheça a sequência de uso dos produtosConheça a sequência de uso dos produtos
para quem tem a pele oleosa com tendência à acne.

Combate a acneCombate a acne
com pequenos cuidados.com pequenos cuidados.

ROTINA ANTIACNE

Gel de Limpeza
2 em 1

1º PASSO
Limpe e tonifi que

Quando usar Quando usarQuando usar

Tônico para Controle 
de Imperfeições

2º PASSO
Controle a oleosidade

Quando usar Quando usar

Gel Secativo
Antioleosidade

3º PASSO
Combata a acne

Loção Hidratante 
Multiprotetora 
com FPS 30

4º PASSO
Hidrate

Loção Hidratante
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ROTINA DIÁRIA

Conheça a sequência de uso dos produtos
para quem tem a pele normal à oleosa.

Uma pele incrível
com apenas 3 passos.

Lenços Removedores
de Maquiagem

1º PASSO
Remova 
a maquiagem

Quando usar

Gel de Limpeza 2 em 1

2º PASSO
Limpe e tonifi que

Quando usar

Loção Hidratante

Loção Hidratante 
Multiprotetora 
com FPS 30

3º PASSO
Hidrate

Quando usar
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Sua saúde bucal começa 
com Glister: dentes 
mais brancos e hálito 
mais fresco.

Multi-Action 
Creme Dental 
com Flúor

•  Ajuda a remover a placa 
e a eliminar manchas, sem 
agredir os dentes*

•  Com suave sabor de menta que 
refresca o hálito  

•  Único com REMINACT™, 
que ajuda a repor os minerais 
essenciais no esmalte dos dentes, 
deixando-os mais fortes 
e resistentes à cárie

*Com uma escovação regular.

Código E6833 
Contém 200 g

Código E1959
Contém 60 g
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Código 100957 
Contém 4 unidades

Escova 
de Dentes Glister 
Advanced

•  Sistema exclusivo de cerdas médias que 
limpam os dentes, não machucam a gengiva 
e ajudam a remover a placa

•  Formato cônico para alcançar os lugares 
mais difíceis 

•  Pescoço flexível com cabo anatômico 
e antideslizante que evitam danos à sua boca

Spray 
Refrescante Bucal
•  Refresca o hálito instantaneamente, 

com um sabor delicioso de menta

•  Embalagem prática para levar 
a qualquer lugar

Código 120351 
Contém 14 ml

Solução Bucal 
Concentrada Fórmula 
Antiplaca
•  Ajuda a eliminar as bactérias causadoras 

do mau hálito

•  Rende até 100 enxágues por frasco

•  Sabor de menta que refresca o hálito

Código E9949 
Contém 50 ml

Tem vídeo!
Aponte a câmera 

do seu celular para 
cá e saiba mais!
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Dentes mais 
fortes e sorriso 
brilhante.

Aponte a câmera 
do seu celular para 

cá e saiba mais!
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Creme Dental Glister Kids
• Combate as cáries e ajuda a fortalecer os dentes 

em desenvolvimento devido à sua fórmula 
exclusiva com REMINACT

• Contém flúor, é livre de açúcar e com sabor 
morango, sendo indicado para crianças a partir 
de 2 anos

• Tubo vertical com tampa fácil de abrir

Código 120519
Contém 85 g

Escova de Dentes 
Glister Kids

• As cores alegres e o panda tornam 
a escovação mais divertida

• Cuida dos dentes e das gengivas em 
desenvolvimento, pois tem cerdas macias 
e arredondadas

• Possui cabo confortável e fácil 
de segurar, ideal para o tamanho 
das mãos e boca das crianças

Código 120522 
Contém 4 unidades
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Cabelos 
mais bonitos 
e você mais 
confi ante.

Aponte 
a câmera do seu 

celular para cá 
e saiba mais!
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LIBERTE O PODER DOS SEUS CABELOS

Fragrância 
sofisticada
e exclusiva.

2. REVITALIZA
Penetra na raiz 
para revitalizar 
de dentro para fora.

Enerjuve® envolve 
o fio, agindo nas 

áreas danificadas 
para reparar 

os pontos fragilizados.

1. REPARA

O QUE É 
ENERJUVE®?

Todos os produtos 
Satinique™ contam com 
a tecnologia Enerjuve®, 
desenvolvida com 
exclusividade pelos 
laboratórios da Amway 
nos Estados Unidos.

Enerjuve® penetra 
profundamente na 
raiz dos cabelos e 
age de dentro para 
fora, revitalizando e 
devolvendo vida aos fios.

3. SUAVIZA

Suaviza a superfície 
do fio, deixando-o mais 

saudável e brilhante.
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LIBERTE O PODER DOS SEUS CABELOS

Shampoo 
e Condicionador 
Hidratante

•   Controla e previne o frizz

•   Recupera a hidratação 
dos cabelos já na primeira 
aplicação*

•     Repara o brilho 
e a elasticidade dos fios

Código 110655
Shampoo
Contém 280 ml

Cabelos até 6X mais macios*.

Código 110664
Condicionador
Contém 280 ml

LIBERTE O PODER DOS SEUS CABELOS

Shampoo 
e Condicionador 
Hidratante

•   Controla e previne o frizz

•   Recupera a hidratação 
dos cabelos já na primeira 
aplicação*

•     Repara o brilho 
e a elasticidade dos fios

Código 110655
Shampoo
Contém 280 ml

Cabelos até 6X mais macios*.

*Shampoo e Condicionador usados 
com o Creme para Pentear.

Código 110664
Condicionador
Contém 280 ml

Creme para Pentear

•    Mantém a hidratação dos fios 
por até 24 horas 

•    Controla os fios arrepiados

•     Previne contra pontas duplas 

•    Ajuda a proteger os cabelos dos danos •    Ajuda a proteger os cabelos dos danos 
causados pelo secador e pela chapinhacausados pelo secador e pela chapinhacausados pelo secador e pela chapinha

Cabelos mais macios por até 24 horas*.Cabelos mais macios por até 24 horas*.

Código 110676
Contém 100 ml

*Quando usado com o Shampoo e o 
Condicionador da linha Hidratante.
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• Ajuda a eliminar as descamações

• Alivia a coceira e previne a irritação do couro cabeludo

• Ajuda a controlar a oleosidade do couro cabeludo

Código 110670
Contém 280 ml

Reduz a caspa e hidrata o couro cabeludo.

Shampoo Anticaspa

Shampoo 
e Condicionador
Antiqueda

• Reduz a quebra dos fios frágeis e finos

• Ajuda a reduzir a queda de cabelo**

• Deixa o cabelo mais forte e encorpado

Código 110659
Shampoo
Contém 280 ml

Salva até 1.800 fios por mês*.

Código 116823
Condicionador
Contém 280 ml

*Shampoo e Condicionador Antiqueta usados em conjunto.*Shampoo e Condicionador Antiqueta usados em conjunto.
Resultados obtidos em estudos independentes e em Resultados obtidos em estudos independentes e em 
cabelos quimicamente danificados.cabelos quimicamente danificados.

**Queda causada pela quebra do cabelo.**Queda causada pela quebra do cabelo.

• Ajuda a eliminar as descamações

• Alivia a coceira e previne a irritação do couro cabeludo

• Ajuda a controlar a oleosidade do couro cabeludo

Código 110670
Contém 280 ml

Reduz a caspa e hidrata o couro cabeludo.

Shampoo Anticaspa

Shampoo 
e Condicionador
Antiqueda

• Reduz a quebra dos fios frágeis e finos

• Ajuda a reduzir a queda de cabelo**

• Deixa o cabelo mais forte e encorpado

Código 110659
Shampoo
Contém 280 ml

Salva até 1.800 fios por mês*.

Código 116823
Condicionador
Contém 280 ml
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Shampoo
e Condicionador
Extravolume

• Reduz o frizz

•   Deixa os cabelos mais fáceis de 
pentear e com volume sob medida

• Deixa os fios mais macios 
e brilhantes

Código 110657
Shampoo
Contém 280 ml

Cabelos mais leves e com 
mais movimento.

Código 110667 
Condicionador
Contém 280 ml

Máscara Revitalizante

•    Protege os cabelos contra danos externos

•    Ajuda a reparar e prevenir pontas duplas

•   Reduz em até 80% a quebra de fios

Código 119593 
Contém 240 ml

Cabelos até 6x mais fortes*.

*Em comparação com cabelos não tratados.
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Protetor Solar FPS 50Protetor Solar FPS 50

Shampoo
e Condicionador 
Cor e Reparação

Cabelos até 6x 
mais fortes*.

•   Mantém a cor 
vibrante por 
mais tempo**

•   Repara danos 
causados pela 
química e 
coloração

•   Deixa os cabelos 
mais brilhantes e 
sedosos

Código 110663
Shampoo
Contém 280 ml

Código 110671
Condicionador
Contém 280 ml

*Shampoo e Condicionador 
usados em conjunto 

 com a Máscara Revitalizante 
e em comparação

 com cabelos não tratados.

**Por até 45 lavagens, em 
média.

Leave-in Tratamento 
Reparador
Repara até 100% das pontas 
duplas já no primeiro uso*.

•   Fortalece a cutícula dos fios 
quimicamente tratados, 
evitando a quebra 

•   Deixa os cabelos mais resistentes

•   Proporciona mais maciez 
e suavidade aos fios

•  Ajuda a restaurar o cabelo 
danificado por processos 
químicos e pela coloração

Código 110677
Contém 100 ml

Código 277460
Contém 100 ml

* Resultado obtido em 
pesquisas independentes 
e em comparação com 
cabelos não tratados.

ALTA 
PROTEÇÃO 
CONTRA OS 
RAIOS UVA 
+ UVB 

• Textura leve e fácil de 
espalhar para uso diário 
de toda a família

• Resistente à água e ao suor

• Com manteiga 
de karité que ajuda 
a manter a hidratação 
natural da pele

• Vitamina E, que possui 
ação antioxidante 
e ajuda a 
condicionar a pele
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Limpeza 
efi ciente 
que respeita 
o meio 
ambiente.

LOC™ Limpador 
Multiuso Concentrado

• Pode ser usado em qualquer superfície 
lavável para remover com eficiência 
o acúmulo da sujeira mais resistente, 
sem deixar resíduos

• Fórmula concentrada, economiza espaço 
e rende mais

SUPERFÍCIES

Código E0001
Contém 1 litro

Limpeza geral: rende 
até 166 litros de solução.

Rende até 20 frascos com 
válvula spray de 500 ml.20

Única linha com Única linha com 
tecnologia Bioquest tecnologia Bioquest 
Formula™: fórmulas 
biodegradáveis, 
dermatologicamente 
testadas, concentradas 

e de alta performance. e de alta performance. 
Mais de 50 anos Mais de 50 anos 

desenvolvendo produtos de  
                      limpeza eficientes.
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LOC™ Limpador 
Concentrado 
para Vidros

•  Deixa as superfícies reluzentes, 
com acabamento brilhante e sem marcas

•  Não precisa enxaguar e não deixa resíduos

•  Ideal para limpar janelas, cristais, espelhos 
e vidros em geral

Rende até 4 frascos 
com válvula spray de 500 ml.4 Código 109859

Contém 500 ml

Rende até 4 frascos com 
válvula spray de 500 ml.4

LOC™ Limpador 
Concentrado 
para Banheiro

•  Remove com facilidade manchas, sujeiras 
e limo sem que você precise fazer força

Código 109861
Contém 500 ml

LOC™ Limpador 
Concentrado para 
Cozinha
•  Ideal para limpar gorduras e remover

resíduos de óleo de cozinha

Rende até 4 frascos
com válvula spray de 500 ml.4 Código 109857

Contém 500 ml
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SA8™ Liquid 
Detergente Líquido 
Concentrado
para Roupas

• Rende até 50 lavagens para carga de 4 kg

•  Especialmente formulado para 
todos os tipos de máquina de lavar

•  Mantém as cores brilhantes 
e evita que as roupas 
escuras desbotem 

• Não deixa resíduo

Código 112532
Contém 1 litro  

SA8™ Alvejante
para Tecidos Coloridos

• Rende até 50 lavagens 
com carga de 4 kg

• Tecnologia inteligente 
que cuida dos tecidos 
brancos e coloridos

• Fórmula concentrada
e livre de cloro

• Protege os tecidos, 
sua família e o meio 
ambiente

Código 110481
Contém 1 kg  

para Tecidos Coloridos

SA8™ Premium 
Detergente em Pó 
Concentrado

• Dissolve facilmente, atuando
  nas manchas e na sujeira

• Pode ser utilizado em roupas           
  brancas ou coloridas

• Mantém o brilho dos tecidos
  e deixa os brancos ainda
  mais brancos

Código 109848
Contém 1 kg

Código 109849
Contém 3 kg

SA8™  Pré-Lavagem
Tira-Manchas em Spray

• Rende até 700 aplicações

• Remove as manchas 
mais difíceis

• Remove a sujeira sem 
precisar esfregar nem 
deixar de molho

• Elimina manchas
de óleo, graxa e tinta em 
qualquer tipo de tecido 
lavável

Código 110403
Contém 400 ml

LAVANDERIA
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SCRUB BUDS™ 
Esponja de 
Aço Inoxidável

•  Limpeza delicada e 
eficiente, pois conta
com filamento único
de aço inoxidável

•  Ideal para limpar fornos, 
grelhas, objetos não 
espelhados

Código 110490
Contém 4 unidades

LOUÇAS

Tem vídeo!
Aponte a câmera 
do seu celular para 
cá e saiba mais!

DISH DROPS™ 
Detergente para 
Lavar Louças

•  Fácil enxágue

•  Remove a sujeira e os resíduos de 
alimentos

•   Contém ingredientes tensoativos 
derivados do coco que ajudam
na limpeza profunda das louças

•   Rende até 18 frascos de 500 ml

Código 110488
Contém 1 litro
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KITS

Kit Cozinha

Código 290075

Contém: 

1 LOC™ Limpador 
Concentrado para Cozinha

1 DISH DROPS™ 
Detergente para Lavar Louças e 
1 SCRUB BUDS™

Esponja de Aço Inoxidável
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Kit SAL

Código 290074

Contém: 

1 LOC™ Limpador Multiuso Concentrado

1 SA8™ Premium Detergente em Pó Concentrado

1 kg e 1 SA8™ Alvejante para Tecidos Coloridos
Contém: 

1 LOC™ Limpador 
Concentrado para Cozinha

1 DISH DROPS™ 
Detergente para Lavar Louças e 
1 SCRUB BUDS™

Esponja de Aço Inoxidável
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Frasco
com Tampa
Flip Top

Recomendado 
para usar com 
Dish Drops™

Código 110487 
Capacidade 500 ml

Frasco
com Válvula 
Spray

Ideal para diluir 
LOC™ Multiuso, 
LOC™ Banheiro 
e LOC™ Vidros

Código 110483
Capacidade 500 ml

ACESSÓRIOS
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Tampa 
Dosadora

Utilizada para 
diluir LOC™

Código AD5113

Válvula Pump

Utilize a válvula nas 
embalagens de LOC™
e DISH DROPS™

Código 103972
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Aponte 
a câmera do seu 
celular para cá 
e saiba mais!
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Caçarola 
a Vapor

• Conjunto com três peças: 
Caçarola a Vapor (4 litros), 
Cozi Vapore (2,3 litros) 
e Banho-maria (1,45 litro)

• Ideais para o preparo 
de massas, sopas, tortas 
e vegetais volumosos, além de 
receitas que exigem banho-maria

• Utilizadas também como coador para lavar frutas e vegetais

Alta performance
na cozinha.

Código 101083
Contém 3 peças (20, 25 e 30 cm)

Conjunto 
de Duas Panelas

• A panela de 1,88 litro 
é ideal para preparar 
vegetais, frutas e sopas

• A panela de 2,83 litros 
é excelente para 
preparar arroz e vegetais 
mais volumosos

Código 101082
Contém 2 peças (1,88 L e 2,83 L)Contém 3 peças (20, 25 e 30 cm)
Código 101082Código 101082
Contém 2 peças (1,88 L e 2,83 L)Contém 2 peças (1,88 L e 2,83 L)

Código 101085
Contém 3 peças (1,45 L, 2,3 L e 4 L)

Caçarola a Vapor (4 litros), 

de massas, sopas, tortas 
e vegetais volumosos, além de 
receitas que exigem banho-maria

• Não exigem o uso 
de gordura, deixando 
os pratos mais saudáveis

• Facilitam a manipulação 
dos ingredientes com 
formato inclinado e curvo

• Possuem tampas de vidro, 
que permitem observar 
o processo de cozimento 

Jogo de Frigideiras 
Antiaderentes
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CÓDIGO PREÇO

Vitamina E A4309  89,90 

Ômega 3 A8919  199,90 

Garlic - Concentrado de Alho 100566  164,90 

Tri-iron Folic 102046  105,90 

Fibras em pó 102736  126,90 

Acerola C Mastigável 106710  105,90 

Vitamina B 110181  94,90 

Proteína Vegetal 110415  169,90 

Cal Mag D Advanced 110609  137,90 

Daily Plus 30 117548  79,90 

Daily Plus 90 117549  184,90 

Probiótico Flora Balance 286894  139,00 

Nutribarras - Morango com Chocolate 257502  12,90 

Nutribarras - Laranja com Chocolate 257503  12,90 

Nutribarras - Banana com Mel 257504  12,90 

Nutribarras - Ameixa com Chocolate 257505  12,90 

BodyKey - Shake para Controle de Peso sabor Chocolate 
Cremoso

286892  169,90 

BodyKey - Shake para Controle de Peso sabor Morango Cremoso 286891  169,90 

BodyKey - Shake para Controle de Peso sabor Baunilha Cremoso 286893  169,90 

Programa BodyKey Pacote Sabores 302788  458,73 

Programa em Forma BodyKey Chocolate 306981  269,80 

Programa em Forma BodyKey Morango 306980  269,80 

Programa em Forma BodyKey Baunilha 306982  269,80 

BodyKey Herbal Tea 286169  99,90 

Pacote Mulher 290070  385,83 

Pacote Sênior 290071  557,64 

Pacote Imunidade 290072  410,13 

Trio Fundamental 290073  499,23 

Tabela de Preços - 2021

PAG. 12 
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CÓDIGO PREÇO

Loção Hidratante Corporal 118102  R$ 73,90 

Sabonete Líquido Corporal 118107 R$ 67,90 

Sabonete em Barra Hidratante 118112 R$ 36,90 

Creme Hidratante para as Mãos 118114 R$ 99,90 

Sabonete Líquido para as Mãos 118117 R$ 54,90 

Desodorante Antitranspirante Roll On 118120 R$ 36,90 

CÓDIGO PREÇO

Máscara para Cílios 3 em 1 120872 129,90

PAG. 36 

PAG. 44 

CÓDIGO PREÇO

Água Micelar Demaquilante e Limpador 123791  139,00 

Balancing Gel de Limpeza Facial 123792  129,00 

Balancing Tônico Facial Refrescante 123794  139,00 

Balancing Gel Hidratante Facial - Efeito Matte 123797  249,00 

Balancing Loção Hidratante Facial - Efeito Matte - FPS 30 123799  249,00 

CÓDIGO PREÇO

Loção Anti-idade Dia com FPS 15 113803 R$ 449,90 

Loção Anti-idade Noite 113804 R$ 449,90 

Creme para Contorno dos Olhos 113810 R$ 299,90 

Creme de Limpeza Facial 116065 R$ 199,90 

Loção Tônica Facial Suavizante 116066 R$ 229,90 

Light up Lip Gloss Pink Nude 118566 R$ 114,90 

Light up Lip Gloss Sweet Melon 118568 R$ 114,90 

Light up Lip Gloss Raspberry Kiss 118573 R$ 114,90 

Vitamina C + Ácido Hialurônico 295082 R$ 299,90 

PAG. 36 

CÓDIGO PREÇO

Xs Snack Crocante com 6 Unidades 286170 R$ 48,00 

XS Snack Tropical com 3 Unidades 286171 R$ 54,00 

Xs Energy Drink Cranberry - Uva 292408  R$ 142,80 

Xs Energy Drink - Tropical 292410 R$ 142,80 

PAG. 40

PAG. 26 
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CÓDIGO PREÇO

Shampoo Hidratante 110655  R$ 52,90 

Shampoo Extra Volume 110657 R$ 52,90 

Shampoo Antiqueda 110659 R$ 52,90 

Shampoo Cor e Reparação 110663 R$ 52,90 

Condicionador Hidratante 110664 R$ 57,90 

Condicionador Extra Volume 110667 R$ 57,90 

Shampoo Anticaspa 110670 R$ 64,90 

Condicionador Cor e Reparação 110671 R$ 57,90 

Creme para Pentear 110676 R$ 125,90 

Leave-in Tratamento Reparador 110677 R$ 125,90 

Condicionador Antiqueda 116823 R$ 57,90 

Máscara Revitalizante 119593 R$ 137,90 

CÓDIGO PREÇO

Multi-Action - Creme Dental com Flúor - 60 g E1959  R$ 14,90 

Multi-Action - Creme Dental com Flúor - 200 g E6833 R$ 31,90 

Glister Solução Bucal Concentrada Fórmula Anti-Placa E9949 R$ 56,90 

Escova de Dentes Glister Advanced - pack 4 unidades 100957 R$ 72,90 

Spray Refrescante Bucal 120351 R$ 20,90 

Creme Dental Glister Kids - 85 g 120519 R$ 20,90 

Escova de Dentes Glister Kids - pack 4 unidades 120522 R$ 61,90 

CÓDIGO PREÇO

Gel de Limpeza 2 em 1 121547  R$ 105,90 

Loção Hidratante 121548 R$ 105,90 

Lenços Removedores de Maquiagem 121549 R$ 42,90 

Tônico para Controle de Imperfeições 121657 R$ 149,90 

Gel Secativo Antioleosidade 121658 R$ 105,90 

Loção Multiprotetora FPS 30 122162 R$ 116,90 

PAG. 56 

PAG. 52 

PAG. 46 

LIBERTE O PODER DOS SEUS CABELOS
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CÓDIGO PREÇO

Conjunto de 2 Panelas 101082  R$ 2.429,90 

Jogo de Frigideiras Antiaderentes 101083 R$ 2.850,90 

Caçarola a Vapor    101085 R$ 1.999,00 

CÓDIGO PREÇO

LOC™ - Limpador Multiuso Concentrado E0001  R$ 64,90 

SA8™ Premium Detergente em Pó Concentrado - 1 kg 109848 R$ 72,90 

SA8™ Premium Detergente em Pó Concentrado - 3 kg 109849 R$ 189,90 

LOC™ Limpador Concentrado para Cozinha 109857 R$ 47,90 

LOC™ Limpador Concentrado para Vidros 109859 R$ 47,90 

LOC™ Limpador Concentrado para Banheiro 109861 R$ 47,90 

SA8™ Pré-Lavagem Tira Manchas em Spray 110403 R$ 72,90 

SA8™ Alvejante para Tecidos Coloridos 110481 R$ 73,90 

DISH DROPS™ Detergente para Lavar Louças 110488 R$ 65,90 

DISH DROPS™ SCRUB BUDS™ Esponja de Aço Inoxidável 110490 R$ 35,90 

SA8™ Detergente Líquido Concentrado 112532 R$ 94,90 

  Kit SAL 290074 R$ 211,70 

  Kit Cozinha 290075 R$ 149,70 

  Tampa Dosadora AD5113 R$ 12,50 

  Válvula Pump 103972 R$ 12,50 

  Frasco com Válvula Spray - 500 ml 110483 R$ 17,90 

  Frasco com Tampa Flip Top - 500 ml 110487 R$ 17,90 

PAG. 62

PAG. 70 

CÓDIGO PREÇO

Protetor Solar FPS 50 277460  R$ 73,90 Protetor Solar FPS 50

PAG. 61 
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Descubra uma pele 
visivelmente mais saudável

www.amway.com.br   I  falecom@amway.com  I   0800 72 26 929

27
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