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VOCAÇÃO PARA
IMPACTAR A VIDA
AS PESSOAS

Conheça a história da Akmos,
contada pela fundadora e CEO, Carol
Saraiva, e os planos de expansão
para a América Latina.

Fundadorada Akmos conta a trajetória de sucesso e revela planos para o
futuro

Carol Saraiva, CEO da Akmos, destaca a vocação da marca para impactar a vida as pessoas e
os planos de expansão para a América Latina.
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O sonho

CLINICAL

“A empresa começou com o sonho de três jovens empreendedores na faixa dos 20 anos, que
tinham como propósito transformar a vida das pessoas. Eu, Moacir Diniz e William Miranda
partimos em busca de produtos que fossem relevantes e pudessem trazer algo de valor para as
pessoas e, por isso, começamos comercializando o Doctor Fit, o Rénover Lan Crème e o
Rénover Gomage, que até hoje são os nossos carros-chefe. A qualidade dos nossos produtos,
o sucesso de vendas e o crescimento da empresa atestam que o nosso plano inicial de impactar
a vida das pessoas deu muito certo!”
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CUIDADOS PESSOAIS

Empoderamento como forma de negócio

“A gente tem como princípio básico a transparência e lealdade com nossos empreendedores. O
nosso plano de negócio é bastante atrativo e visa empoderar as pessoas, torná-las
protagonistas da própria vida. Na Akmos, não importa de onde você vem, todos têm a chance
de se capacitar e concretizar o sonho da independência financeira. Nossos empreendedores
conseguem influenciar as pessoas para que elas possamdesfrutar de mais bem-estar e se
tornarem protagonistas da própria história. Os nossos produtos para melhoria da qualidade de
vida são a estrela do negócio e trazem muitos benefícios para quem usa, por isso, a Akmos tem
um número de fidelização muito acima da média do mercado.”

Impactando vidas
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Trajetória de sucesso

“Olhando para tudo que construímos nesses 11 anos de Akmos, eu vejo uma história de
sucesso que foi construída com toda a nossa equipe. A história da Akmos acaba se confundindo
com a trajetória de vários dos nossos membros que estão na empresa há muitos anos. A gente
não existiria se não tivéssemos tantas pessoas que acreditam no que fazemos e que
levam a nossa história, os nossos produtos e a nossa missão para pessoas do
Brasil inteiro. É claro que a gente passou por várias turbulências, mas o
caminho da Akmos foi de muito aprendizado e amadurecimento,
reconhecendo onde tivemos falhas e sempre aprimorando para não
repetir os mesmos erros.”
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Metas para o futuro

Carolina Saraiva
CEO & Founder
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AK SENSE

“Nós temos como vocação mudar a vida das pessoas, sejam elas consumidoras ou
empreendedoras Akmos. Por causa dos nossos produtos e serviços, como o Impakt60,
recebemos diariamente depoimentos de pessoas que hoje têm mais qualidade de vida após
conhecer a Akmos. São centenas de fotos de antes e depois de pessoas que utilizam as nossas
linhas de produtos e que estão muito felizes com o resultado. Melhorar a vida das pessoas,
levando mais bem-estar é um propósito de vida para a gente e não há dinheiro no mundo que se
compare à felicidade de receber o retorno positivo dos nossos clientes!”

“A Akmos está cheia de planos para os próximos anos! Na parte
de inovação e tecnologia, que estão no nosso DNA criativo, nós
vamos lançar cada vez mais produtos e soluções que tenham
apelo social, sejam sustentáveis e promovam bem-estar. Anossa
meta é ter pelo menos um produto da Akmos na casa de cada
brasileiro! E para os próximos dez anos, tendo concretizado uma
presença nacional de relevância, queremos começar a expandir
para a América Latina.”

AK MAKE UP
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SEJA UM FRANQUEADO

AKMOS – CONTAGEM/MG
Av. Pedro Olímpio da Fonseca, 786
Santa Cruz Industrial
CEP 32340-250

4000-1233 (Capitais de todo o Brasil)
Custo de uma ligação local para ﬁxo.
0800 039 6999
(Interior - apenas telefone ﬁxo)

FILIAL – RIO DE JANEIRO/RJ
Rua da Conceição, 105 - 11° Conjunto 1108, Centro
CEP 20051-011

suporte@akgroup.com.br
(031) 99157-9209
(021) 3174-0850

Siga a AKMOS nas
redes sociais!

/SerAkmos
edição 01/2020
www.akmos.com.br
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Pele mais jovem,
cabelos saudáveis!

RESULTADOS EM ATÉ
• Melhora a firmeza e a
4 SEMANAS!*
elasticidade da pele
• Auxilia no processo de
crescimento e hidratação dos
cabelos
• Auxilia na prevenção do
envelhecimento precoce da
pele
• O zinco contribui para a
manutenção do cabelo, da
pele e das unhas
• Rico em ácido pantotênico

0% DE SÓDIO
0% DE GORDURAS
0% DE LACTOSE

produtos relacionados

MELHOR PREÇO

R$
SÉRUM GEL
ANTIAGE

119,99

Suplemento alimentar composto por colágeno hidrolisado, vitaminas, minerais e
MELHOR PREÇO
aminoácidos. Auxilia no processo de crescimento, hidratação e cuidados com a pele e o
R$ 189,99
cabelo. Possui em sua formulação polpas de frutas (morango e amora) que agem como
antioxidantes naturais, prevenindo o evelhecimento precoce da pele.

66

• Melhora a firmeza e a
elasticidade da pele
• Auxilia no processo de
crescimento e hidratação dos
cabelos
• Auxilia na prevenção do
envelhecimento precoce da
pele
• O zinco contribui para a
manutenção do cabelo, da
pele e das unhas
• Rico em ácido pantotênico

DA CATEGORIA!

Resultados em até
4 semanas*
MELHOR PREÇO

4 VITAMINAS, 2 MINERAIS
E AMINOÁCIDOS
ESSENCIAIS PARA A
SAÚDE DA PELE E DO
CABELO

4 VITAMINAS, 2 MINERAIS
E AMINOÁCIDOS
ESSENCIAIS PARA A
SAÚDE DA PELE E DO
A MAIOR
CABELO
QUANTIDADE DE

DA CATEGORIA!

Pele mais jovem,
cabelos saudáveis!

A MAIOR
QUANTIDADE DE

R$

0% DE SÓDIO
Suplemento alimentar composto por colágeno hidrolisado,
0% DE GORDURAS
vitaminas, minerais e aminoácidos. Auxilia no processo de
0% DE LACTOSE

crescimento, hidratação e cuidados com a pele e o cabelo.
Possui em sua formulação polpas de frutas (morango e
amora) que agem como antioxidantes
GEL naturais, prevenindo o
produtos relacionados SÉRUM
ANTIAGE
evelhecimento precoce da pele.
* Resultados embasados em estudos
realizados
MELHOR
PREÇO com doses de PELO MEOS 2,5g de Verisol ao dia
DIARIAMENTE comprovada pela GELITA.
R$

189,99

PÁG. 22

* Resultados embasados em estudos realizados com doses de PELO MEOS 2,5g de Verisol ao dia DIARIAMENTE comprovada pela GELITA.

119,99

LANÇAMENTO
Cuidados Pessoais
CABELOS

AK BEAUTY
YOUNG 4K
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AK FIT
BRACELETS
Bracelete magnetizado em aço
escovado com 2 ímãs de 3.500 gauss
cada. Possui design moderno e
elegante com tecnologia de
infravermelho longo.
Diversos modelos e cores arrojadas,
com acabamento impecável e fecho
personalizado AK.

PEARLY
BRACELETS
Saúde com estilo!

Diversas cores que
combinam com qualquer
ocasião. Você saudável o
tempo todo.
AKfit Bracelet
Blue Sky
AKfit Bracelet
Sweet Rosé
AKfit Bracelet
Rosé
AKfit Bracelet
Black Elegance
AKfit Bracelet
Tobacco

P

M

G

GG

17 cm

19 cm

20,5 cm

22 cm

AK FIT
BRACELETS
FITNESS

Akfit Bracelet
Pearly Captain Blue

P

M

G

GG

17 cm

19 cm

20,5 cm

22 cm

169,99

R$

Qualquer tamanho

AKfit Bracelet
Fitness Strong Rock

AKfit Bracelet
Fitness Energy

AKfit Bracelet
Fitness Sunrise

AKfit Bracelet
Fitness Acid Lime

AKfit Bracelet
Fitness Red Fire

P

M

G

GG

17 cm

19 cm

20,5 cm

22 cm

169,99

R$

ACESSÓRIOS
CLINICAL

Com cores fortes e vibrantes,
é o acessório ideal para a
prática de atividades físicas.

Akfit Bracelet
Pearly Verdant

1 Unidade de medida de indução
magnética no sistema c.g.s., cujo
valor em unidades do SI é de 10-4
teslas [símb. g ou G].

Qualquer tamanho

Clinical
Acessórios

Akfit Bracelet
Pearly Old Metal

Fecho Magnético em Aço
Escovado com 2 ímãs
de 3.500 gauss1* cada.

169,99

R$

Para aumentar o seu
rendimento!

Akfit Bracelet
Pearly Red Burn

CLINICAL
ACESSÓRIOS

Praticidade e versatilidade
no seu dia a dia!

AKfit Bracelet
Polar White

Ideal para ocasiões
especiais, quando a
elegância não pode
ficar de fora.

Acessórios
Clinical

BRACELETS
BASICS

Qualquer tamanho

8

9

Tecnologia, saúde e
conforto no seu dia a dia!

Criada para proteger a coluna
vertebral e prevenir dores
lombares e dorsais, sua
estrutura conta com hastes
flexíveis, que proporcionam
maior estabilização.
Proporciona a melhora da
circulação sanguínea,
facilitando o processo de
reparação de estruturas
lesadas.

PP

TERAPÊUTICO

R$

• Design moderno e formato anatômico
• Auxilia na eliminação das toxinas e dos radicais livres
e na melhora da circulação sanguínea

TAMANHOS

199,99

Clinical

M

G

359,99

Além da redução da energia eletrostática e do nível de estresse,
estimula a produção da Vitamina D e auxilia no relaxamento
muscular.

R$

10

P

Qualquer tamanho

32 - 34
35 - 37
38 - 40
41 - 43
44 - 45

compre junto

DOCTOR FIT

TERAPÊUTICO

COM TECNOLOGIA
INFRARED BIOPERSONAL

FAIXA POSTURAL
MULTIMAGNÉTICA
AKFIT

MELHOR PREÇO

R$

59,99
PÁG. 14

Clinical

PALMILHAS
TERAPÊUTICAS
MULTIMAGNÉTICAS

11

Desenvolvida com tecnologia de última geração e
ingredientes que proporcionam saúde de dentro
para fora, aumentando a qualidade de vida e
promovendo longevidade.

AKMOS DAY FLEX
O Day Flex foi elaborado com o mais puro
colágeno tipo II, que possui propriedades
que ajudam a manter a saúde das
articulações, promovendo maior conforto,
alívio, mobilidade e flexibilidade das
articulações. O colágeno tipo II também
pode ser usado por pessoas mais jovens
para prevenção de doenças articulares, pois
há cada vez mais pessoas que praticam
atividades físicas de alta intensidade e alto
impacto.

R$

89,99

Clinicale Bem
TERAPÊUTICO
CLINICAL
Saúde
Estar

Saúdce e Bem
Estar CLINICAL
Clinical
TERAPÊUTICO

DAY FLEX

Produto 30 cápsulas de 40mg

12

13

KIT 2 EM 1
PROMOCIONAL

DOCTOR FIT

ALÍVIO DAS TENSÕES DIÁRIAS
Além de emoliente, proporciona
refrescância e diminuição das tensões
diárias. Com extrato de arnica, centella
asiática e óleos de alecrim, andiroba e
copaíba, possui potencial lenitivo
contra as situações dolorosas do dia a
dia, trazendo desfadiga e
revigoramento à pele. Além disso,
contribui para o aumento da
elasticidade, da resistência e do
condicionamento da derme.
GEL PARA MASSAGEM

R$

59,99

+

Sugestão de uso: Aplicação de uma
dose no local onde há maior ponto de
tensão.
R$

DOCTOR FIT
DAY FLEX

69,99

Clinical

20 sachês de 5g

compre junto

FAIXA POSTURAL
MULTIMAGNÉTICA
AKFIT

Articulações mais saudáveis
e combate as tensões diárias!

MELHOR PREÇO

R$

359,99

14
PÁG. 11

PROMOÇÃO
de R$

por

149,99

R$ 129,99

TERAPÊUTICO

Também em formato de
sachês para dores locais e
para trasnsportar para
qualquer lugar!

Clinical

TERAPÊUTICO

Produto de 150g
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AK WATER
QUEM É AKMOS TEM SUA
SQUEEZE SEMPRE POR
PERTO.
E VOCÊ, JÁ TEM A SUA?
R$

24,99

Produto de 500ml

IMANTED WATER
Desenvolvido com alta tecnologia, o
Imanted atua por meio da
magnetização de seus ímãs e da
energia liberada pelo infravermelho,
otimizando a sua água através de:

A jarra que transforma água
comum em água alcalina
ionizada.
• Poder de hidratação até
3x maior
• Elimina toxinas, gostos e
odores

R$

299,99
Jarra AK Water

• Reorganização molecular
• Melhora da condução elétrica e dos
nutrientes
• Absorção de água pelas células mais
eficiente
R$

169,99

03 unidades de Reﬁl

R$

249,99

Clinical

Clinical

TERAPÊUTICO

Sede de Saúde!

TERAPÊUTICO

Magnetize 20 litros por hora
em qualquer recipiente!

Imanted Water

16

17

LAPISEIRA RETRÁTIL
Longa duração: quando aplicada na
linha d’água 12h. Quando aplicada
como delineador até 24h de duração.
Ideal para quem deseja que a
maquiagem dure da manhã à noite.
À prova d’água: ideal para o perfil de
consumidor que tem pálpebra oleosa,
sudorese e para quem faz exercício
físico e quer continuar maquiada.

MAKE UP
R$

PELE PROTEGIDA,
PELE PROTEGIDA,
ACABAMENTO
ACABAMENTO
PERFEITO! PERFEITO!

79,99

UE

ELEZA
AB

OL

HAR

!

11g

11g

MÁSCARA
PARA CÍLIOS

E
DO S

AK MAKE UP

CLARO
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U

Efeito uau! Efeito cílios postiços!
Os 3 efeitos mais desejados em uma
máscara de cílios em 1 só produto: volume,
alongamento e definição.
A máscara de cílios AK Make Up traz a
junção perfeita de máscara de volume,
alongamento e definição com aplicador que
permite cobertura envolvendo fio a fio,
desde os cílios mais internos aos mais
externos, bem como os cílios inferiores.
R$

54,99
6g

MÉDIO 1

ESCURO

AK MAKE UP

R$

0,3g

DEST
AQ

Pele aveludada e livre de oleosidade! O pó
Pó compacto multifuncional com protetor
compacto multifuncional Ak Make Up, proporciona
solar
– FPSfina
50 de
- para
todos
tipos
pele.
solar
–os
FPS
50 -de
para
todos os tipos de pele.
uma
camada
média
cobertura;
livre
de
óleos
Desenvolvido
para
mista
a oleosa.
Livre
Desenvolvido
para
pele mista a oleosa. Livre
minerais
e com FPS
50pele
em
sua
composição
atende
todos os tipos de peles. de óleo mineral.
Pode ser aplicado diretamente na pele ou como
79,99
79,99
acabamento para a maquiagem.

34,99
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BATOM LÍQUIDO MATTE

R$

Alta cobertura, cor intensa e longa duração!
Pigmenta intensamente desde a primeira
camada. Rápido tempo de secagem,
deixando maciez e conforto aos lábios.
Batom matte com sensação confortável,
forma filme leve que envolve os lábios com
cor intensa.
Não confere efeito tacky!

BATOM LÍQUIDO
MATTE STAR

BATOM LÍQUIDO
MATTE HAPPY

BATOM BALA CREMOSO

39,99

Hidratação profunda aos lábios!
Super tendência da maquiagem, efeito natural
que confere luminosidade, viço e hidratação
aos lábios.
Todo o conforto que os lábios merecem com
cores intensas e alinhadas às últimas
tendências de moda. Blend de ingredientes
hidratantes que garantem emoliência e
acabamento brilhante e luminoso.

11g

BATOM LÍQUIDO
MATTE MUSE

BATOM LÍQUIDO
MATTE MODERN

R$

34,99

MAKE UP
11g

20

GUPERB

GIRL BOSS LOVELY OLYMPIAN

JOY

AK MAKE UP

AK MAKE UP

BRAVE
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SÉRUM GEL
ANTIAGE RED
CAPSICARE
Tecnologia e inovação a
favor do tempo!
Patente Exclusiva Akmos, o Red
Capsicare® é enriquecido por
um complexo de antioxidantes
naturais, tais como Vitaminas E
e C e Carotenóides,
responsáveis por impedir a
produção dos radicais livres, que
aceleram o processo de
envelhecimento da pele.
Leve e com rápida absorção, o
Sérum Gel Antiage Red
Capsicare® é recomendado
para todas as idades e peles.

189,99

R$

22

• 73% sentiu a pele menos flácida e
mais forte
• 87% percebeu a melhora na
hidratação da pele
• 90% dos participantes compraria o
produto EM APENAS 30 DIAS!
*Pesquisa realizada por médico dermatologista
em voluntárias durante 30 dias.

ROSTO

TESTADO E APROVADO
DERMATOLOGICAMENTE

Cuidados Pessoais

Cuidados Pessoais

ROSTO

Produto de 15g
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DEMAQUILANTE
AK FACE

mula vegan
ór

p arab

e

MÁSCARA DE ARGILA
PRETA AK FACE

Remove maquiagens à prova d’água de
todos os tipos de pele. Livre de
parabenos, sua fórmula é vegana,
proporcionando limpeza suave,
hidratação e frescor à pele.
Tem em sua composição a nanoemulsão
de óleo essencial de alecrim.
R$

A Máscara Hidratante Facial AK Face é
produzida com a argila preta, um
mineral antipoluente e detox, além de
conter nanocápsulas de vitamina E,
ativos nano oil control e emulium
miellifera, uma substância capaz de se
adaptar a qualquer tipo de pele em
todas as estações.

59,99

Esta máscara atua como uma barreira
ativa, reduzindo os danos
causados por agentes poluentes.

Produto de 120ml

Com textura cremosa e fácil de
espalhar, é indicada para uma limpeza
profunda, eliminando impurezas e
toxinas que desgastam e envelhecem a
pele.

ÁGUA MICELAR
AK FACE

R$

Solução de limpeza com micelas
coloidais que removem as impurezas
que se acumulam na pele durante o
dia. Efeito 6 em 1: limpa, tonifica,
demaquila, purifica, suaviza e
reequilibra o PH.
Tem em sua composição a
nanoemulsão de óleo essencial de
alecrim.

HIDRATANTE FACIAL
AK FACE

44,99

Cuidados Pessoais

ROSTO

Produto de 120ml
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Enriquecido com emolientes e
nanocápsulas de vitamina E, ativos nano
oil control, que auxiliam no controle a
oleosidade da pele e emulium miellifera.

ESFOLIANTE
AK FACE
Esfoliante natural extraído do
bambu, acalma a pele e remove
células mortas com eficácia.
Enriquecido com nanocápsulas
de Vitamina E, ativos nano oil
control e o composto emulium
miellifera.
R$

39,99

Produto de 50g

Extraído do bambu, natural
e livre de triclosan e parabenos.

É capaz de hidratar e estimular a
renovação celular, deixando a pele com
aparência uniforme e mais saudável.
R$

59,99

Produto de 50ml

conheça

AK SPA
um serviço
Cuidados com a Pele
AK Face
Compartilhe o link!

ROSTO

O Hidratante Facial AK Face foi
desenvolvido com agentes antipoluentes
que neutralizam os efeitos negativos da
pele do rosto, causados pelo desequilíbrio
do ambiente, como a exaustão de carros
e emissões industriais.

Cuidados Pessoais

R$

59,99

Produto de 50g
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LIBERTÉ NUIT HYDRATANT
POUR LE VISAGE

LIBERTÉ
ANTIAGE

Desenvolvido especialmente para cuidados com
a pele do rosto. Sua fórmula contém glicerina,
óleo de amêndoas e ureia, que combinados
promovem hidratação à pele. Com colágeno
hidrolisado, pantenol, vitamina E, extrato de mel
e extrato de cenoura, repomos os principais
nutrientes que a pele necessita.
R$

Os anos podem passar,
mas o cuidado com a
beleza é pra sempre!

79,99

Produto de 45g

Creme facial anti-aging noturno
desenvolvido com tecnologia de ponta, à
base de polipeptídeos e hexapeptídeos,
moduladores do processo de tensão
muscular facial. Sua fórmula uniformiza e
melhora o aspecto da pele.
R$

79,99

ROSTO

ROSTO

NUIT ANTI – VIEILLISSEMENT COM
GOJI BERRY E VIT B3
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91%

amou e compraria
o produto
novamente

41% Demonstrou
melhora na
elasticidade da pele

88% Demonstrou

63% Apresentou

69% Atesta que o

melhora na ﬁrmeza
da pele

75% Aﬁrma que o

melhora na
hidratação da pele
creme promoveu
melhora nas rugas
do rosto

creme deixou a pele 31% das
mais ﬁrme
voluntarias
apresentou melhora
94% Atesta que a nas rugas do tipo
pele ﬁcou mais
pé de galinhas, nos
hidratada após o
sulcos nasolabiais e
uso do creme
na região da testa

Cuidados Pessoais

Cuidados Pessoais

Produto de 18g
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RÉNOVER
GOMAGE

LAN
CREME

Com textura leve, oferece hidratação, suavidade e
limpeza profunda para a pele. Favorece a
desobstrução dos poros e a eliminação de toda a
sujidade que causa o aparecimento de impurezas na
derme, além disso, é um perfeito hidratante que deixa
a pele fresca e macia, estimulando e fortalecendo as
fibras de colágeno e elastina.

Hidrata, Previne e
Combate o Ressecamento

R$

64,99

Produto de 150g

RÉNOVER
GOMAGE
Sugestão de uso: Aplicação de uma
dose de sachê por dia.

R$

74,99

Caixa c/ 20 sachês de 5g

RÉNOVER
LAN CREME

28

54,99

Produto de 150g

GOMAGE
Limpa, Hidrata e Estimula as
Fibras de Colágeno e Elastina

RÉNOVER
LAN CREME
Sugestão de uso: Aplicação de uma
dose de sachê por dia.

R$

64,99

Caixa c/ 20 sachês de 5g

CORPO

R$

Cuidados Pessoais

Cuidados Pessoais

CORPO

Excelente na prevenção e combate ao
ressecamento em extremidades, como
cotovelos, joelhos e pés. Possui em sua
composição glicerina, ureia e óleo de babaçu,
que garantem maciez, suavidade e emoliência.

29

LIBERDADE PARA
O SEU CORPO!
Hidratante corporal com agentes
que preservam a umidade natural
da pele, garantindo hidratação
profunda e duradoura.

LIBERTÉ CORP
HYDRATANT POR LE
CORP
Hidratante corporal com agentes que
preservam a umidade natural da pele,
garantindo hidratação profunda e
duradoura.

R$

39,99

Produto de 60g

R$

69,99

Produto de 250g

não testado
em animais

LIBERTÉ CORP
HUILE POUR LE
CORPS
Óleo corporal que promove
hidratação prolongada e
revitalização da pele
pós-banho.

R$

79,99

frasco
reciclável

livre de
parabenos

LIBERTÉ CORP
HUILE POUR LE
MAINS
Hidratante para as
mãos com rápida
absorção e perfume
suave. Restaura a
pele seca,
promovendo toque
aveludado e maciez.

LIBERTÉ CORP
ÓLEO CORPORAL
MACADAMIA

LIBERTÉ CORP
HIDRATANTE CORPORAL
MACADAMIA

Óleo para banho natural.
Excelente para preparar
a pele antes da
hidratação, deixando um
aroma suave com efeito
calmante e muito
agradável.

Loção cremosa de
rápida absorção. Deixa
a pele macia, com
textura aveludada e um
perfume suave.

LIBERTÉ FENNEL
SABONETE LÍQUIDO ERVA
DOCE E CALÊNDULA

Delicioso sabonete de aroma
suave e alta capacidade de
hidratação. Controla a
oleosidade e tonifica a pele.

R$
R$

59,99

Produto de 120ml

R$

59,99

Produto de 250ml

49,99

CLINIC SOAP
LIQUID BODY COM
BARBATIMÃO

Um sabonete líquido
concentrado com o
mais puro extrato
100% natural de
barbatimão,
conhecida como
“casca da virgem” ou
“casca da mocidade”.

Produto de 250ml

R$

39,99

Produto de 150ml

Produto de 250ml

R$

29,99

CORPO

CORPO

Cuidados Pessoais

Cuidados Pessoais

Produto de 60g
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compre junto

AK VEG

MELHOR
MELHORPREÇO
PREÇO

Linha desenvolvida para trazer
segurança e frescor à mulher moderna.

R$

12,99

SECRET DESODORANTE
AEROSSOL

PÁG. 64

Produtos íntimos ideais para serem
aplicados várias vezes ao dia.

Com um aroma suave de
pitanga, toque seco e
aveludado. Fórmula
inovadora que te protege a
todo momento.
Auxilia na preservação do pH
fisiológico. Controla a
transpiração local.

SABONETE ÍNTIMO
SECRET ROMÃ
Com extrato de romã e agentes
condicionantes que deixam a
pele hidratada e suave. Sua espuma
cremosa proporciona uma
limpeza delicada e completa sem
ressecar a pele.
R$

R$

34,99

49,99

Produto de 150ml

Produto de 150ml

Possui
Possui extrato
extrato de
de algodão
algodão ee agentes
agentes
que
que limpam
limpam com
com suavidade,
suavidade,
proporcionando
proporcionando sensação
sensação de
de conforto,
conforto,
frescor,
frescor, proteção
proteção ee bem-estar
bem-estar
duradouro.
duradouro.
R$

34,99

CORPO

CORPO

SABONETE ÍNTIMO
SECRET ALGODÃO

8

32

Cuidados Pessoais

Cuidados Pessoais

Produto de 150ml

33

PROTECT
SKIN
Proteção indispensável
na rotina de cuidados
com a pele!

FRESH
ICE
A linha Fresh Ice possui substâncias
naturais que atuam como potentes
refrescantes bucais.
• Aromatiza e refresca a boca.
• Proporciona um hálito agradável.

FRESH ICE
AROMATIZANTE
BUCAL MENTA
Todo o frescor da menta
aliado à proteção de Fresh
Ice.

FRESH ICE
AROMATIZANTE
BUCAL MORANGO

R$

FRESH ICE
AROMATIZANTE
BUCAL TUTTI FRUTTI

83,99

Experimente o mix de frutas
e sabores de Fresh Ice Tutti
Frutti.

Produto de 250ml

FRESH ICE
AROMATIZANTE
BUCAL BLACK

compre junto

AK FIT
CAMISETA
MANGA LONGA

MELHOR PREÇO

R$

34,99

Desfrute da máxima proteção
e refrescância com Fresh Ice
Black.

R$

AK BUCAL

Protege a pele dos danos causados
pelo Sol, sendo ideal para o dia a dia e
essencial em usos específicos, como
praia ou campo. Dermatologicamente
testado, é resistente à água e possui
toque seco.

19,99

Produto com 15ml

Cuidados Pessoais

Cuidados Pessoais

CORPO

O delicioso sabor do
morango para adocicar a sua
boca.

PÁG. 83

34

35

MANDIOCA
E QUIABO

CABELOS
POROSOS?
Conheça os benefícios
revolucionários de
Mandioca e Quiabo.

A linha de tratamento capilar Mandioca e
Quiabo possui um sistema nutritivo de
hidratação que recupera a saúde dos cabelos.

CONDICIONADOR
R$

45,99

MÁSCARA
CAPILAR

Produto de 300ml

SHAMPOO
S/ SAL

R$

59,99

Produto de 300g

R$

48,99

Produto de 300ml

LEAVE-IN
R$

39,99

Chegou o tratamento
perfeito que promove
hidratação e elimina
o frizz.

36

Cuidados Pessoais

SEUS CABELOS
ESTÃO FRACOS
E SEM VIDA?

CABELOS

Produto de 200ml

37

QUERATINA

CABELOS
DANIFICADOS?

Sistema de tratamento, proteção e
hidratação para cabelos danificados.

A queratina é capaz de
promover reconstrução
capilar profunda.

CONDICIONADOR
R$

45,99

MÁSCARA
CAPILAR

Produto de 300ml

SHAMPOO
S/ SAL

R$

59,99

Produto de 300g

R$

48,99

Produto de 300ml

LEAVE-IN
R$

39,99

A linha AKMOS
Queratina devolve a
umidade e a integridade
dos fios.

Cuidados
Pessoais
Cuidados
Pessoais

SEUS CABELOS
PERDERAM A
MACIEZ E O
BRILHO?

CORPO
CABELOS

Produto de 200ml

8

38

39

CABELOS
DESNUTRIDOS,
RESSECADOS E SEM
FORÇA?

NONI

Conheça o poder do Noni, capaz
de criar uma camada protetora
contra os danos externos
causados aos ﬁos.

Protege contra os danos dos
processos químicos e das altas
temperaturas da escova e da
prancha.

CONDICIONADOR
R$

45,99

MÁSCARA
CAPILAR

Produto de 300ml

SHAMPOO
S/ SAL

R$

59,99

Produto de 300g

R$

48,99

Produto de 300ml

LEAVE-IN
R$

39,99

Promove hidratação e
nutrição profunda e intensiva
aos cabelos ressecados e
desidratados.
Regenera os fios das raízes
às pontas, dentro
e fora da fibra.

40

Cuidados
Pessoais
Cuidados
Pessoais

CORPO
CABELOS

Produto de 200ml

8

41

CLINIC ADVANCED
HAIR CLEAN

FINALIZADORES

COM EXTRATO DE NEEM

PROTECT WIRE
LEAVE-IN COLÁGENO

Cuidado Completo,
Cuidado Específico!

Creme capilar que não necessita de enxágue.
Desenvolvido com ingredientes que
condicionam os fios, proporcionando
hidratação, maciez e brilho.

Produz uma higiene capilar profunda. Com
tensoativos suaves, melhora a formação de
espuma e tem alto poder de limpeza.

Possui propriedades condicionantes, que
facilitam o desembaraço dos cabelos,
deixando-os sedosos sem agredir a pele e o
couro cabeludo.

A proteína da seda agrega hidratação à
formulação, reestruturando a fibra capilar,
formando um filme protetor contra agentes
externos e proporciona brilho, maciez, volume
e força aos cabelos, melhorando a
elasticidade dos fios.

R$

39,99

Produto de 150g

O extrato de neem, rico em nutrientes,
contribui para o crescimento saudável e forte
dos cabelos, auxilia na hidratação e
condicionamento dos fios. Para o couro
cabeludo, proporciona higiene máxima,
diminuindo oleosidade sem ressecar.

LINEE REPARADOR DE
PONTAS

42

CABELO

R$

39,99

Produto de 150g

R$
Trata e fortalece o fio.
Regenera e dá brilho.
Este shampoo com extrato de neem é ideal
para a limpeza eficaz dos cabelos e do couro
cabeludo, deixando-os limpos e saudáveis.

59,99

indicação

LINHA QUERATINA
REPARADOR DE
PONTAS LINEE

+
MELHOR PREÇO

Produto de 150ml

R$

PÁG. 39

34,99

Cuidados Pessoais

Cuidados Pessoais

CABELO

Reparador de pontas para todos os tipos de
cabelo. Melhora a maleabilidade e a
elasticidade, com nutrientes perdidos em
processamentos químicos de alisamento,
defrisagem, escova definitiva e descoloração.
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PRODUTO IDEAL PARA
PELE, CABELOS E
UNHAS

SINTA O CHEIRO DO
AK BEAUTY
BIOHAIR

Suplemento de biotina em cápsulas. Oferece
100% da ingestão diária recomendada de
biotina, que é uma vitamina essencial para a
saúde da pele, das unhas e do cabelo. Auxilia
no metabolismo energético.
R$

89,99
60 cápsulas

AK BEAUTY
YOUNG

Cuidados Pessoais

LINHA AK BEAUTY

Colágeno hidrolisado com adição de minerais
em cápsulas. Elaborado com colágeno
Verisol®. Oferece 82% da ingestão diária
recomendada de selênio. Oferece 54% da
ingestão diária recomendada de cromo.
R$

89,99
160g

ENTO

LANÇAM

akbeauty
young4K

AK BEAUTY
YOUNG 4K
Pele mais jovem, cabelos saudáveis!
Suplemento alimentar composto por colágeno
hidrolisado, vitaminas, minerais e aminoácidos.
Auxilia no processo de crescimento, hidratação e
cuidados com a pele e os cabelos. Possui em sua
formulação polpas de frutas (morango e amora)
que agem como antioxidantes naturais,
prevenindo o envelhecimento precoce da pele.
R$

44

119,99
160g

SUCESSO
SUCESSO
SUCESSO
SUCESSO
SUCESSO
SUCESSO
SUCESSO
SUCESSO
SUCESSO
SUCESSO

45

CUIDADO &
PRATICIDADE
Linha de cuidados diários do homem que
a cada dia busca viver a sua melhor
versão. São produtos exclusivos para
barba, cabelo, pele, rosto e corpo, que
proporcionam poder, segurança, conforto
e proteção prolongada.

AK MEN SHAMPOO 4 EM 1
R$

49,99
250ml

AK MEN PÓS-BARBA GEL
R$

43,99
150ml

PALADINO

46

R$

99,99

MASCULINO

Paladino era o cavaleiro que, na idade
média, vagava em busca de façanhas que
lhe comprovassem o valor e a correção. Um
paladino vive pela honra.

50ml

AK Sense

Cuidados Pessoais

MEN

Perfume masculino de fragrância sedutora.
Mapa Olfativo Chipre/Oriental e Especiado.

47

R$

99,99

AK Sense

MASCULINO

50ml

TORETTO
Perfume masculino de fragrância
envolvente. Mapa Olfativo
Amadeirado e Aromático.
Perigoso, sedutor e aficionado por
carros, este é o homem Toretto, de
personalidade marcante e atitude
fascinante.

R$

99,99
50ml

48

Perfume masculino de fragrância
refrescante. Mapa Olfativo
Madeira/Ambarado/Aromático
Do inglês, Leão da Savana. Invencível,
cheio de energia, poderoso e
imponente, apenas sua simples
presença transborda respeito.

R$

99,99
50ml

MOZZART
Perfume masculino de fragrância
refrescante. Mapa Olfativo Madeira/
Âmbar/Spice e Oriental.
Mozzart representa em sua fragrância
toda a força das músicas do
compositor austríaco.

R$

99,99

MASCULINO

Perfume masculino de fragrância
envolvente. Mapa Olfativo Aromático/
Amadeirado e Ambarado.
Fascino Eleganza carrega em sua
essência todo o mistério do charme
masculino aliado ao glamour e a
elegância.

LION SABANNAH

AK Sense

FASCINO ELEGANZA

fragance

for him

50ml
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JACKPOT
Perfume masculino de fragrância
sedutora. Mapa Olfativo Fougere e
Aromático.
Do inglês, Prêmio Acumulado.
Jackpot é o prêmio de um jogo,
muitos tentam conquistar esse
prêmio, mas apenas um será o
premiado.

R$

99,99

INMERGÉ
Perfume masculino de fragrância
sedutora. Mapa Olfativo Fougere e
Marine.
Do francês, Submerso. Este homem
vive na terra, mas mesmo diante de
sua imponência e ousadia, em um
passo de humildade recorre aos
elementos do mar para se refrescar.

50ml

R$

99,99
50ml

JULIUS GREEN
Perfume masculino de fragrância
sedutora. Mapa Olfativo Chipre e
Amadeirado
Julius Green é um homem de força e
personalidade, transmitidas através
de sua tradicional fragrância.

R$

99,99
50ml

50

Perfume masculino de fragrância
refrescante. Mapa Olfativo Aquático e
Oriental
Do francês, Homem Urbano. Um
homem urbano que exala todo o
mistério, sedução e elegância da
cidade de Nova York, ele é um Urbain
Homme.

R$

99,99
50ml

R$

MASCULINO

URBAIN HOMME

Perfume masculino de fragrância
sedutora. Mapa Olfativo
Fougere/Cítrico e Marine
Do francês, Alto Mar. Sua
personalidade é aquática e profunda,
não se trata de um homem de rodeios
que fica à beira da água, ele se
entrega e mergulha porque o seu lugar
é em Haut Mer.

99,99
50ml

AK Sense

AK Sense

MASCULINO

HAUNT MER

51

POTENZO

PLAYER

Perfume masculino de fragrância
envolvente. Mapa Olfativo Fougere e
Aromático.
Do italiano, Poder. Um homem
sedutor que busca reafirmar sua
virilidade e poder. Ele é cheio de
força e potência, ele é Potenzo.

Perfume masculino de fragrância
envolvente. Mapa Olfativo
Oriental/Amadeirado/Especiado.
Do inglês, Jogador. Esportista e
vencedor por natureza, estamos
falando de um jogador nato, um
Player.

R$

99,99

R$

99,99
50ml

50ml

INDOMABLE
PARTY PASS
Perfume masculino de fragrância
sedutora. Mapa Olfativo Amadeirado
e Oriental.
Do espanhol, indomável. Este
homem possui o espírito selvagem,
vive por seus próprios desejos e
vontades. Ele pode estar com você,
mas não significa que seja seu, é
incontrolável, instável, é Indomable.

R$

Perfume masculino de fragrância
envolvente. Mapa Olfativo
Oriental/Amadeirado/Especiado.
Do inglês, Passe (“ingresso”) da
Festa. Um homem de vida noturna e
badalada que não precisa de nome
na lista, de convite ou entrada VIP.
Ele é a festa, é o convite, ele é o seu
próprio Party Pass.

99,99
50ml

R$

99,99
50ml
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R$

99,99
50ml

PITHOY
Perfume masculino de fragrância
sedutora. Mapa Olfativo Fougere e
Baunilha.
De nome único, sua originalidade
transmite sensualidade e força, se
tornando irresistível.

R$

99,99
50ml

MASCULINO

Perfume masculino de fragrância
envolvente.Mapa Olfativo Floral e
Oriental
O ápice, nível máximo. Um homem
único admirado pelas mulheres por
possuir as melhores qualidades que
um homem pode ter. Ele chegou ao
nível máximo, alcançou o Apogeu.

AK Sense

AK Sense

MASCULINO

APOGEU

53

Suave, marcante
e inesquecível!

FELICE & BELLA
Perfume feminino de fragrância envolvente.
Possui mapa olfativo floral, frutado e
gourmet. Do italiano, Feliz e Bela.
Uma mulher realizada, independente, sabe o
que quer e não tem problemas com sua
autoestima.

R$

99,99
59ml

Perfume feminino de fragrância envolvente.
Possui mapa olfativo chipre e frutal.
Do francês, Independente.
Solteira, Indépendant entra e sai quando
quer. Dona do seu destino e senhora das
suas vontades, ela não depende de
ninguém, ela é Indépendant.

R$

99,99

FEMININO

FEMININO

INDÉPENDANT

54

AK Sense

AK Sense

59ml
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MASKED
AMARE
Perfume feminino de fragrância
sedutora. Possui mapa olfativo floral,
frutal, oriental e gourmet.
Masked é uma mulher misteriosa,
que se divide em suas diversas
personalidades e múltiplas fantasias.

R$

Perfume feminino de fragrância
sedutora. Possui mapa olfativo floral,
frutal e almiscarado.
Com uma fragrância apaixonada e
sensual. Amare é a personificação do
amor.

99,99
R$

50ml

99,99

PECULIARE

Perfume feminino de fragrância
refrescante.
Possui mapa olfativo floral, oriental.
Do francês, Mulher Urbana. Uma
mulher urbana que exala todo o
mistério, sedução e elegância da
cidade de Nova York, ela é uma
Urbaine Femme.

Perfume feminino de fragrância
sedutora. Possui mapa olfativo floral,
amadeirado e almiscarado.
Do italiano, Peculiar. Essa mulher tem
um jeito peculiar, de personalidade.
Ela tem um segredo, algo especial
que é só dela, algo Peculiare.

AK Sense

R$

56

99,99
50ml

R$

99,99

FEMININO

URBAINE FEMME

50ml

AK Sense

FEMININO

50ml

57

FLORID ONE

SEGRETTO

Perfume feminino de fragrância
sedutora. Possui mapa olfativo floral,
frutal, almiscarado e rosa balsâmico.
Do inglês, Florida. Em uma mistura de
espécies, Florid é uma verdadeira flor,
seja em seu cheiro, seu toque e sua
beleza.

Perfume feminino de fragrância
sedutora. Possui mapa olfativo
oriental, floral, amadeirado e
ambarado.
Do italiano, Segredo. Esta mulher é a
verdadeira personificação do
segredo, sua personalidade é
conflitante e indecifrável, tornando-se
um constante Segretto.

R$

R$

99,99
50ml

99,99
50ml

NOVEDAD VIP
Perfume feminino de fragrância
envolvente. Possui mapa olfativo
floral, frutal e amadeirado.
O comum não tem espaço na vida
desta garota, tudo é novo, diferente,
sua vida é uma eterna Novedad.

R$

99,99
50ml

Do inglês, Rainha dos Bilhões. O
poder da rainha com a ostentação
dos bilhões, de personalidade forte e
alma ardente, equilibra elegância e
sensualidade em uma só
personalidade.
R$

99,99
50ml
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Perfume Feminino de fragrância
sedutora. Possui mapa olfativo floral,
frutal e amadeirado.
Do espanhol, Cidade. Solteira e
independente, esta mulher não nasceu
para criar raízes, seu quintal é o
mundo e sua casa abrange toda la
Ciudad.

R$

99,99
50ml

FEMININO

CIUDAD VIP
Perfume feminino de fragrância
refrescante. Possui mapa olfativo
floral, frutal e amadeirado.

AK Sense

AK Sense

FEMININO

BILLION QUEEN
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STRONG ROSE
Perfume feminino de fragrância
sedutora. Possui mapa olfatovo
oriental, gourmet, frutal e amadeirado.
Com um cheiro marcante e presente,
traz a sensualidade da rosa em sua
personalidade e fragrância.

R$

99,99
50ml

RACHEL RED
Perfume feminino de fragrância
sedutora. Possui mapa olfativo floral,
frutal e amadeirado. Assim como
uma fragrância, as cores também
despertam lembranças. Grave em
sua memória as envolventes
sensações de Rachel Red.

99,99

AK Sense
60

PINEZZA
Perfume feminino de fragrância
envolvente. Possui mapa olfativo
floral, frutal e amadeirado.
Do italiano, Plenitude. Uma mulher
completa e absoluta, nada lhe falta,
ela é plena, é Pienezza.
R$

99,99
50ml

FEMININO E MASCULINO

FEMININO

50ml

&

URBAIN
HOMME
URBAINE
FEMME

R$

99,99
50ml

R$

99,99
50ml

AK Sense

R$
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AK BABY COLÔNIA
FÓRMULA SUAVE
A Ak Baby Colônia possui
fórmula suave. Não contém
corantes e respeita o pH natural
da pele.

R$

29,99
60ml

AK BABY 2 EM 1
SHAMPOO E
SABONETE LÍQUIDO
O Ak Baby 2 em 1 shampoo e
sabonete possui efeito refrescante e
calmante, proporcionados pelos
extratos de maracujá e camomila.
Purificam a pele do bebê, garantindo
maciez e hidratação sem ressecar.

R$

39,99

62

O Ak Baby Condicionador possui
fórmula suave desenvolvida
especialmente para deixar o cabelo
macio, fácil de pentear e com um
delicado perfume. Não contém
corantes e respeita o pH natural da
pele.

R$

29,99
200g

AK BABY

AK BABY CONDICIONADOR

Kids

Kids

AK BABY

200ml
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veg

% VEGA
00

N

1

ENXAGUANTE BUCAL AK
VEG NANO FRESH

GEL DENTAL AK VEG
NANO FRESH
Com propriedades suavizantes e
refrescantes, sua composição é
vegana, com ingredientes minerais e
vegetais, feita à base de limão tahiti,
melaleuca, grapefruit, extrato de aloe
vera e nanoemulsão de óleo essencial
de alecrim, além do sabor refrescante
da menta.
Não contém corantes artificiais,
parabenos, triclosan ou flúor.
Reduz 99,9% dos germes causadores
de cáries e doenças periodontais.

R$

17,99
90g

SABONETE EM BARRA
AK VEG
Feito com base vegetal, manteiga de
Karité, agentes hidratantes, extrato de
aveia e nanoemulsão de óleo
essencial de alecrim. Garante menor
risco de irritabilidade dérmica, devido
à ausência de toxinas química
oriundas das matérias-primas.
Sem conservantes químicos, sem
corantes artificiais e com menor
consumo de material
plástico.
Não testado em animais.

R$

12,99
90g
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DESODORANTE AK VEG
CLEAN
O Desodorante AK Veg Nano Clean
combate o mau cheiro, garantindo
proteção através do Alúmen de
Potássio, um sal natural que age
como ativo desodorante.

Criado para manter sua boca muito
mais saudável com o delicioso frescor
da menta e do eucalipto. Produzido a
partir de nanoemulsão de óleo
essencial de alecrim, melaleuca,
grapefruit, limão tahiti e extrato de
aloe vera, todos veganos.
Não contém corantes artificiais,
parabenos, álcool etílico ou flúor.
Reduz 99,9% dos germes causadores
de cáries e doenças periodontais.

R$

24,99
250ml

Produzido a partir de princípios ativos
veganos como extrato de aloe vera,
nanoemulsão de óleo essencial de
alecrim e óleo de grapefruit, possui
propriedades suavizante e
antioxidante.
Não contém parabenos, álcool etílico
e cloridrato de alumínio.

R$

19,99
50ml

65

A vida pode
ser mais leve!
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SHAKE PRIME
Perder? Manter? Ganhar?
Faça do seu jeito!
SABORES:
• Abacaxi com Hortelã
• Açaí
• Baunilha
• Chocolate Maltado
• Doce de Leite
• Frutas Tropicais
• Leite Condensado
• Morango
• Mamão Papaya

139,99

8
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SHAKEIRA
IMPAKT

FÁCIL PREPARO
PREPARO
FÁCIL
SABOR DELICIOSO
DELICIOSO
SABOR
RICO EM
EM NUTRIENTES
NUTRIENTES
RICO
GERENCIAMENTO DE
DE PESO
PESO
GERENCIAMENTO

Bonita e com misturador,
não deixa nem seu Shake
nem seu Whey empelotado.

R$

22,99

Produto de 60g

CONTROLE DE PESO

Produto de 600g

Saúde e Bem-Estar

Saúde
e Bem-Estar
Cuidados
Pessoais

CONTROLE
CABELO DE PESO

R$

8
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UMA LINHA COMPLETA PARA TE
AJUDAR NO SEU PROGRAMA
DE CONTROLE DE PESO

Superfoods que vão
turbinar sua saúde!

SLIM FAT
BLOCKER

SLIM FIT
PREVINA O ACÚMULO
DE GORDURA CORPORAL

Suplemento com fórmula exclusiva
de óleos 100% naturais e extraídos
de forma a conservar suas
propriedades funcionais.
Suas vitaminas A e E possuem
ação antioxidante e a B5 (ácido
pantotênico) confere brilho à pele e
elasticidade duas vezes maior.
Possui cafeína, que age como
termogênico, evitando o acúmulo
de gordura corporal.

119,99

R$

Produto com 60 Cápsulas

SLIM
TERMO GOJI

R$

89,99

R$

89,99

Produto com 90 Cápsulas

Produto com 90 Cápsulas

SLIM ÓLEO
DE CÁRTAMO

SLIM ZERO CARB
Farinha de feijão branco em
cápsulas. Elaborado com
ingredientes 100% naturais.
Possui propriedades naturais
que inibem a absorção de
carboidratos pelo organismo.

Óleo de cártamo em
cápsulas. Óleo extraído das
sementes da planta
carthamus tinctorius de
origem asiática. Rico em
ácido linoleico. Possui
ômegas 3, 6 e 9.

R$

89,99

69,99

Produto com 90 Cápsulas

79,99

Produto com 60 Cápsulas

SLIM DFINE

SLIM BODY SIZE

Suplemento de vitamina C à
base de acerola e chá verde
em cápsulas. Elaborado
com ingredientes naturais
que possuem antioxidantes
que previnem o
envelhecimento das células.

Formulação exclusiva,
elaborado com berinjela e
espirulina. Possui a
capacidade de expandir no
estômago, promovendo a
saciedade

R$

R$

69,99

79,99

Produto com 90 Cápsulas

CONTROLE DE PESO

Produto com 90 Cápsulas

Suplemento natural elaborado com
a superfood goji berry e acerola,
rico em vitamina C e cromo.
Oferece 82% da ingestão diária
recomendada de vitamina C e
100% da ingestão diária
recomendada de cromo.

Produto com 90 Cápsulas

compre junto

+

FAIXA ABDOMINAL
+ SLIM FIT CREME LIPO REDUTOR
+ CHÁ SLIM TEA

LEEV TEA EM SACHÊ
(COMPLETE O SEU TRATAMENTO
EM 30 DIAS)

MELHOR PREÇO

MELHOR PREÇO

R$

compre junto

34,99

R$

PÁG. 11
PÁG. 74

34,99

Saúde e Bem-Estar

CONTROLE DE PESO
Saúde e Bem-Estar
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Óleo de coco extra virgem. Possui
propriedades que auxiliam nos
processos de emagrecimento, atuando
como um termogênico. Além disso, o
óleo de coco possui propriedades
antimicrobianas e anti-inflamatórias.
Rico em ácidos graxos insaturados, atua
aumentando as taxas de HDL, o
“colesterol bom”, no sangue.

Produto elaborado com
quitosana, espirulina,
extrato de acerola e
vitaminas. A quitosana
auxilia na absorção de
gorduras e colesterol. O
consumo deste produto
deve ser acompanhado da
ingestão de líquidos.

R$

R$

SLIM COCONUT

PÁG. 75
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AUMENTE A SUA
AUTOCONFIANÇA!

SLIM LIPO
EXTREME
Formulação exclusiva com
ingredientes que agem de
dentro para fora,
potencializando seu
metabolismo e auxiliando você
a atingir sua melhor forma.
R$

79,99

Produto com 90 Cápsulas

R$

89,99

Produto com 90 Cápsulas

WELLNESS
NO SUGAR
À de base de picolinato de cromo, possui
propriedades que auxiliam o organismo na
utilização da insulina como fonte de
energia, controlando os níveis de açúcar. O
cromo possui a propriedade de ajudar a
controlar os níveis glicêmicos no sangue, e
consequentemente ajuda a diminuir a
vontade de comer doces, prevenindo o
diabetes. Ajuda nos processos de controle
de peso e aumento da massa muscular
magra.

R$

89,99

Produto com 60 Cápsulas
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SLIM FIT CREME
LIPO REDUTOR
Atua na melhora da elasticidade
da pele, agindo como
coadjuvante ao tratamento da
celulite. Dermatologicamente
testado e aprovado com mais de
80% de eficácia, cumprindo com
o objetivo proposto, além de
toque, textura e perfume
agradável.
R$

99,99
150g

FAIXA ABDOMINAL
AKFIT
Faixa Postural
Multimagnética AkFit
disponíveis nos tamanhos
PP, P, M e G
Confortável e
tecnológica, ajuda a
combater a flacidez
abdominal e auxilia na
correção da postura.
PP

R$

P

M

G

299,99

EMAGRECIMENTO
CONTROLE
DE PESO

Suplemento natural de
Vitamina C extraído de
cascas de laranjas, em
cápsulas. Possui
propriedades antioxidantes e
termogênicas.

Bem Estar
Saúde e Bem-Estar

Bem Estar
Saúde e Bem-Estar

EMAGRECIMENTO
CONTROLE
DE PESO

SLIM SEC
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LEEV
TEA

SLIM TEA
Chá de flores de hibisco e casca
de laranja amarga.
Hidratante e refrescante, é uma
ótima opção para revitalizar o dia
a dia de maneira saudável. Pode
ser saboreado quente ou frio.
R$

84,99
Produto de 150g

LEEV TEA INFUSÃO
O Leev Tea sachês foi criado para facilitar o seu dia.
Prático, você pode levar o sachê no bolso e pode preparar
o seu chá aonde quiser. A composição é a mesma,
elaborado com ingredientes de alta qualidade e eficiência.
O Leev Tea é composto por ervas selecionadas que
auxiliam na digestão, na diurese, no trânsito intestinal e
principalmente nos processos de controle de peso, pois
facilita a queima de gordura quando combinado com
hábitos alimentares saudáveis. Ele é composto por chá
verde, casca de laranja, carqueja, estévia e flores de
hibisco. Pode ser consumido tanto quente quanto frio e é
indicado para o público adulto.

30 sachês com 1,8 g

R$

79,99
Produto de 54g

LEEV TEA - CHÁ MISTO
sem
glúten

sem
lactose

livre de
conservantes

sem
corantes
artificiais

Chá misto de folhas de carqueja, folhas de chá verde,
casca de laranja amarga, flores de hibisco e folhas de
estévia. Elaborado com ingredientes de alto padrão e
100% naturais. Pode ser saboreado quente ou frio.
R$

84,99
Produto de 150g

CONTROLE DE PESO

+

PRATICIDADE
TRANSPORTE
PARA QUALQUER LUGAR

Saúde e Bem-Estar

Saúde e Bem-Estar

CONTROLE DE PESO

VOCÊ MAIS SLIM,
POR UMA VIDA
MELHOR!
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UMA
NOVA VIDA
MAIS SAUDÁVEL

“

”

Por acreditar, eu ﬁz acontecer

Desde que iniciou o tratamento, há 2 anos,
Thiago perdeu 100 kg e afirma que não
pretende abandonar nunca o Impakt60.
“Minha vida mudou completamente. O
Impakt60 me deu uma nova vida, uma nova
forma de pensar e de agir, novos hábitos e
novas companhias. O programa transformou não só a minha vida psicológica e
física, mas mudou completamente tudo à
minha volta. O Impakt60 realmente não é
só para emagrecer, é para você mudar de
vida, assim como mudou a minha.” A rotina
de treinos, alimentação equilibrada e suplementação Akmos já virou um hábito para o
jovem, que transformou os AK Health
Trainers em grandes amigos.

Para incentivar pessoas que buscam uma
vida mais saudável, Thiago deixa o incentivo: “Quando a dor apertar, quando a
angústia bater, você deve prosseguir,
porque elas servem de combustível para
você se tornar uma pessoa melhor. Dentre
tantos problemas, procrastinações e
pensamentos de ‘eu não vou conseguir’ e
‘não vai dar certo’, eu decidi acreditar e por
acreditar ,eu fiz acontecer. Com a ajuda dos
meus Ak Health Trainers eu evoluí e hoje eu
sou uma nova pessoa.” E você, está esperando o que para mudar de vida?

Thiago emagreceu 100 kg com o programa Impakt60 e hoje esbanja saúde e autoconﬁança
Um encontro ao acaso, em fevereiro de
2018, mudou a vida de Thiago dos Santos,
de 27 anos. O auxiliar administrativo,
natural de Osasco, pesava 227 kg quando
conheceu o empreendedor Akmos Rodrigo
Bitencourt para a compra do seu celular.
Além de fechar o negócio, a ocasião serviu
para que Thiago fosse apresentado à
Akmos, e Rodrigo enxergou ali a
oportunidade de propor um desafio ao
jovem: perder peso com o programa
Impakt60.
“Eu topei de imediato, mas fiquei com o pé
atrás, é claro, porque muitas pessoas já
tinham me apresentado possibilidades
diversas para emagrecer, mas sem
sucesso. Aceitei com aquele pensamento
de que era só mais um, mas eu queria
mesmo uma mudança e um novo propósito
de vida, pois estava cansado da maneira
que eu estava vivendo, sem alegria para
nada”, conta Thiago. E foi assim que ele
iniciou o programa com os Ak Health
Trainers Rodrigo e Léia Bitencourt. Por
causa da situação extrema vivida pelo
jovem, que não tinha nenhuma qualidade
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de vida e só conseguia se pesar em uma
balança de ferro velho, a dupla de
treinadores da Akmos optou por não definir
uma meta para 60 dias, mas uma proposta
a longo prazo: subir no palco do Evolution
Conference 2018 e dar seu depoimento.
Para isso, Thiago teria que perder 60 quilos
em 10 meses.
O desafio foi intenso, mas a transformação
veio consagrada com uma grande
conquista: ele conseguiu bater a meta um
dia antes do evento. Passados dois anos, o
rapaz esbanja uma vida saudável com 127
kg.
Quando conheceu o Impakt60, o maior
sonho de Thiago era conseguir passar em
uma catraca de ônibus. “São coisas
simples aos olhos das pessoas, mas que
para mim fazem toda a diferença”. Hoje,
com o novo estilo de vida, ele se orgulha de
poder jogar futebol, seu esporte favorito,
além de conseguir correr, se exercitar, ter
uma alimentação saudável e sair com os
novos amigos.
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ATINJA SEUS OBJETIVOS
Supere os seus objetivos, você pode ir além!

CONSTRUÇÃO
IMPAKT MUSCLE BUILDING
WHEY PROTEIN
Suplemento proteico nos sabores
chocolate e morango. Elaborado
com proteínas de alto valor
biológico, enriquecido com
vitaminas e minerais. Sem adição
de açúcares.
Disponível nos sabores Morango e
Chocolate.

R$

299,99

Feito com
matéria-prima
importada dos EUA,
vencedora como
MELHOR WHEY
PROTEIN pelo
Championship Dairy
Product Contest no
ano de 2016.

900g
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Diferente de uma linha de
produtos, o IMPAKT60 se resume
em um movimento, composto por
uma série de fatores que, através
de um desafio de 60 dias,
impactará o decorrer da vida de
quem o pratica.
O IMPAKT60 foi desenvolvido pela
Akmos de maneira estratégica,
baseando-se em 5 pilares que dão
suporte às diferentes
necessidades.

EXERCICÍOS
NUTRIÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO AKMOS
GESTÃO DA MUDANÇA DO
COMPORTAMENTO
SUPORTE SOCIAL
APLICATIVO
Acesse o QR Code
com seu celular e
conheça mais sobre
o IMPAKT 60.

Adicione 6 colheres de
sopa rasa (30g
aproximadamente). Em
250ml de água gelada.

Aminoácidos de cadeia ramificada.
Deve ser ingerido antes e após as
atividades físicas, principalmente as
de longa duração. Previne a fadiga
muscular.

R$

119,99

FITNESS

Seu real objetivo é causar um
grande impacto na vida de
milhares de pessoas,
possibilitando que qualidade de
vida e bem-estar sejam acessíveis
a todos.

5 PILARES

RECUPERAÇÃO
IMPAKT MUSCLE RECOVERY
BCAA

140g

Agitar bem até que toda
a fórmula esteja
dissolvida. Se possível
use um mixer.
OK

Consumir
imediatamente após o
preparo.

Principais objetivos:
• Redução de medidas.
• Busca por uma melhor qualidade de vida.
• Resgate da autoestima.
• Impulso para atingir o peso ideal.

Saúde e Bem-Estar

Saúde e Bem-Estar

FITNESS

Não é à toa que o programa tem o
nome de IMPAKT60.

SUGESTÃO
DE PREPARO
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01 Slim
Fit Cápsulas

A MUDANÇA QUE VAI
IMPACTAR A SUA VIDA
Impakt60 proporciona a perda de peso de forma
saudável a partir da mudança de velhos hábitos
Nenhuma mudança será duradoura se você não
mudar de comportamento. Grande parte dos
brasileiros sonha em perder alguns quilinhos e
ficar mais feliz com o próprio corpo. No entanto,
para alguns os maiores desafios são emagrecer
com saúde e manter o novo peso. Diante desse
problema, a Akmos desenvolveu o Impakt60,
um programa que vai transformar a sua vida em
60 dias, atrelando a perda de peso a mais
saúde, ânimo e bem-estar!
“O Impakt60 trouxe a verdade a tona: não é
possível perder peso com saúde sem melhorar a
alimentação e praticar exercícios físicos”, afirma
Ricardo Nakai, idealizador do programa e
Diretor de Marketing da Akmos. Após realizar
uma série de pesquisas, Nakai e sua equipe
elaboraram o Impakt60, que aposta no poder da
mudança de hábitos para ter uma vida mais
saudável.

exercícios físicos, nutrição, suplementação
Akmos, gestão da mudança do comportamento
e suporte social por aplicativo, que combinam
as técnicas mais eficientes para perder peso
com saúde, evitando a desnutrição e o efeito
sanfona. A partir desses cinco pilares, os
participantes do programa passam por um
processo intenso de mudança de vida e
começam a enxergar a rotina saudável com
novos olhos.
O Impakt60 vem cumprindo a missão de
impactar a vida de milhares de pessoas com
bem-estar e satisfação. Durante os 60 dias do
desafio, os participantes são acompanhados
por um Ak Health Trainer certificado pela
Akmos, que garantirá a eficiência dos
resultados. Eles passam a integrar um grupo de
pessoas centradas no mesmo objetivo, que
utilizam o aplicativo Impakt60 para compartilhar
dificuldades, conquistas e superações. Tudo
isso torna o programa ainda mais eficaz, porque
os participantes são acompanhados e
incentivados diariamente de forma real e direta.

O programa se baseia em cinco pilares:
Em 3 anos, o Impakt60 mudou a vida de 6 mil participantes, que já eliminaram mais de 30 toneladas!

Slim
02 Termo
Goji

01 Slim
Coconut

IM
PA
KT

02 Wellness
Right Now

Lipo
03 Slim
Extreme
Beauty
02 AK
Young

03 Slim Sec

03 Longue
Vie Total Life
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Nutrição
Os estudos que embasam o Impakt60
comprovam que não é necessário passar fome
para emagrecer. Por isso, as sugestões
nutricionais foram elaboradas com alimentos
comuns, propondo uma relação mais saudável,
acessível e eficiente com a comida.
Suplementação Akmos
O kit de suplementação do Impakt60 contém 9
tipos de cápsulas que nutrem o corpo e
potencializam o processo de emagrecimento com

saúde. Elas auxiliam aumentando a capacidade de
performance na prática de exercícios, facilitando a
queima de gordura e complementando minerais e
vitaminas.
Gestão da mudança do comportamento
Os participantes do Impakt60 contam com os Ak
Health Trainers que, além de orientar os exercícios
e a alimentação, aplicam várias técnicas
comportamentais para que os participantes
abandonem os hábitos ruins e consigam mudar de
vida.
Suporte social por aplicativo
O programa acontece por meio do aplicativo
Impakt60. Nele, os participantes têm o apoio de um
grupo de pessoas centradas no mesmo objetivo,
que compartilham motivações, aprendizados e
resultados e ajudam a tornar o projeto ainda mais
eficaz.

FITNESS

Veja mais online!
bit.ly/LinhaIMPAKT

Exercícios físicos
A prática de atividades físicas é de extrema
importância para perder peso e ter uma vida mais
saudável. Os exercícios do Impakt60 são
funcionais e aeróbicos e podem ser realizados
por qualquer tipo de pessoa, em casa ou em
áreas públicas.

Saúde e Bem-Estar

Saúde e Bem-Estar

FITNESS

5 PILARES DO IMPAKT60 QUE
VÃO TRANSFORMAR SUA VIDA
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Movimente-se,

Regata Masculina
Ideal para aproveitar as
atividades físicas, melhorando
seu rendimento.

a vida é feita de ação!
JUMPER AKMOS

Mistura para o preparo de composto líquido
pronto para consumo com sabor artificial de
guaraná. Saborosa bebida energética. Rende
500ml. Baixa caloria e mais estímulo em cada
porção.

R$

M

R$

59,99

G

Bermuda Compressiva

13,99

Utilize sozinha ou sob qualquer
outra roupa durante o dia a dia ou
atividades físicas.

Frasco com 15g

SUPER CAF
A cafeína auxilia no aumento do
estado de alerta e na melhora da
concentração. Cada cápsula possui
aproximadamente 210 mg de
cafeína.

R$

P

P

M

R$

69,99

G

Camiseta Raglan
Desfrute dos benefícios do
tecido bioativo
ao longo do dia.

99,99
60 cápsulas
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M

R$

69,99

G

Cueca AkFit
Conforto e segurança. Melhora a
circulação na região pélvica e
ajuda a controlar o suor.

Controla o calor e a sudorese.
Melhora a irrigação sanguínea
na região.

P

M

R$

39,99

G

Aumenta a força e a
disposição.

Proporciona resistência
física e cardiorrespiratória.

Relaxa e tonifica a
musculatura.

Reduz a fadiga e as dores
do pós-treino.

FITNESS

P

Saúde e Bem-Estar

Saúde e Bem-Estar

FITNESS

ATENÇÃO! Este produto é contraindicado para crianças,
cardiopatas, hipertensos, gestantes, lactantes,
pacientes com úlceras e pessoas com
hipersensibilidade ao produto.
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WELLNESS
BLADDER
Elaborado com cranberry,
possui propriedades naturais
anti-inflamatórias e
antioxidantes.

149,99

R$

Produto com 60 Cápsulas

WELLNESS
RIGHT NOW
Suplemento vitamínico e mineral
em cápsulas. Uma combinação
exclusiva de vitaminas e minerais,
indicados tanto para homens
quanto para mulheres. Contém
cálcio, zinco, selênio, ferro e
vitamina C.

R$

79,99

Produto com 60 Cápsulas

WELLNESS
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WELLNESS
STRONG HEART

Produto destinado à melhora
do trânsito intestinal.
Composto por fibras solúveis
adicionado de vitaminas e
minerais.

R$

99,99
400g

Fitoesteróis em cápsulas.
Os fitoesteróis auxiliam na
redução da absorção de
colesterol e seu consumo
deve estar associado a uma
alimentação equilibrada e a
hábitos de vida saudáveis.
R$

99,99

Produto com 60 Cápsulas

VIDA SAUDÁVEL

WELLNESS
DRINK AK

Saúde e Bem-Estar

Saúde e Bem-Estar

VIDA SAUDÁVEL

Longevidade,
vitaminas e vida zen
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LONGUE VIE
ABAKAT OIL

LONGUE VIE
FISH OIL

Óleo de abacate
enriquecido com vitaminas
A, D, K e E.

Produto elaborado com
óleo importado extraído de
peixes de águas frias.
Fonte natural de ômega 3.
Possui propriedades
naturais anti-inflamatórias
e promove o aumento dos
níveis de concentração e
raciocínio.

R$

99,99

Produto com 60 Cápsulas

R$

99,99

Produto com 60 Cápsulas

LONGUE VIE
GARLIC OIL
Óleo de alho puro, rico em
alicina e dissulfeto de alila,
com propriedades
antimicrobianas. Ajuda a
prevenir gripes e
resfriados.

LONGUE VIE
MAGNUM PLUS

R$

79,99

Produto com 90 Cápsulas

R$

65,99

LONGUE VIE
LINSEED OIL

Produto com 90 Cápsulas

O óleo de linhaça é rico em
ômegas 3, 6 e 9 e possui
propriedades antioxidantes.
Alta concentração de
ômega 3 de origem vegetal.

R$

99,99

Produto com 90 Cápsulas

LONGUE VIE
TOTAL LIFE
Suplemento vitamínico e
mineral. Ajuda a complementar
as necessidades diárias de
ingestão de vitaminas e
minerais que não conseguimos
consumir somente com a
alimentação.

compre junto

Saúde e Bem-Estar

Saúde e Bem-Estar

VIDA SAUDÁVEL

Saúde para o que
der e vier!

WELLNESS
RIGHT NOW

MELHOR PREÇO

R$

79,99

VIDA SAUDÁVEL

LONGUE VIE

Suplemento 100%
natural de cálcio,
magnésio e vitamina D.
Contribui para a saúde
dos dentes e ossos
mais fortes. Previne a
perda de massa óssea
(osteoporose).

79,99

R$

Produto com 100 Cápsulas

PÁG. 85
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SHAKES PARA
TODAS AS
NECESSIDADES.
AGORA NINGUÉM
PRECISA FICAR DE
FORA!
• Deliciosos
• Saudáveis
• Sem glúten
• Sem Lactose
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A família de Shakes para controle de peso
está ganhando novos membros!
Saborosos, saudáveis e nutritivos, agora
também são acessíveis a todos! Os novos
sabores baunilha e morango estarão
disponíveis em versões zero lactose e zero
glúten.

LANÇAMENTO

Controle de peso com saúde!

Em breve

Em breve

LANÇAMENTO

SHAKE PRIME
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HARMONIA E
EQUILÍBRIO

ÓLEO ESSENCIAL
HOT MINT
O Hot Mint é a hibridização
dos óleos essenciais de
hortelã e cravo. O cravo
auxilia nos momentos de
barreira do desânimo e do
cansaço, além da
revitalização energética.

Produtos que proporcionam, além de
bem-estar e saúde, a indescritível
sensação de relaxamento,
bem-estar e alívio do stress diário.

R$

39,99

Produto de 4,5ml

ÓLEO ESSENCIAL
FRESH MINT
O Fresh Mint é um óleo
essencial de hortelã com alto
teor de mentol, que além do
aroma refrescante, clareia a
mente e facilita a organização
dos pensamentos. Também é
um ótimo descongestionante,
tônico e alivia a exaustão.
R$

49,99

Produto de 4,5ml

PARA UMA
MASSAGEM INCRÍVEL
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Composto de puro óleo
extraído das sementes do
maracujá. Possui
propriedades calmantes.
100% natural.

R$

Desenvolvido especialmente para massagens corporais. Com
uma fórmula à base de água, o produto reduz o atrito no
momento da massagem, melhorando a qualidade do
procedimento. Possui em sua composição extrato de arnica,
que tem grande potencial emoliente e hidratante,
proporcionando refrescância e aumentando a elástica e o
condicionamento da pele. Além disso, promove uma
sensação de bem-estar pelo alívio de tensões diárias,
cansaço das pernas e braços após um dia de trabalho ou
lazer. O produto possui textura de gel creme, com alta
espalhabilidade; não contém fragrância, e é livre de
parabenos.

99,99

Produto com 60 Cápsulas

R$

59,99

Produto de 150g

RELAX

WELLNESS
RELAXED

SLIM REFRESHING
MASSAGE GEL

Saúde e Bem-Estar

Saúde e Bem-Estar

RELAX

Ideal para sensação de bem-estar e cansaço das pernas
e braços após um dia de trabalho ou lazer.
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Camisa ML AK Style
Feminina Azul Bic

P

M

R$

129,99

G

GG

Qualquer tamanho

Camisa ML AK Style
Masculina Listrada

P

M

R$

129,99

G

GG

Qualquer tamanho

92
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Polo Feminina

Polo AK Style Feminina
Lilás com detalhe
estampado Pate

Polo AK Básica Feminina
Preta

Polo AK Básica Feminina
Branca

R$

99,99

Qualquer tamanho

P

M

G

GG

R$

89,99

Qualquer tamanho

P

M

G

GG

R$

99,99

Qualquer tamanho

P

M

G

GG

Polo Feminina

Polo Feminina

Polo Feminina

Polo AK Básica Feminina
Cereja

Polo AK Básica Feminina
Pistache

Polo AK Básica Feminina
Ciano

R$

89,99

M

G

GG

R$

89,99

Qualquer tamanho

P

M

G

GG

R$

89,99

Qualquer tamanho

P

M

G

GG

AK Collection

FEMININO

Qualquer tamanho

P

94

Polo Feminina

Polo Feminina

Polo Feminina

Polo AK Básica Feminina
Turquesa

Polo AK Básica Feminina
Roxa

Polo AK Style Feminina
Listrada

R$

89,99

Qualquer tamanho

P

M

G

GG

R$

89,99

Qualquer tamanho

P

M

G

GG

R$

99,99

Qualquer tamanho

P

M

G

GG

Camisa ML AK Style
Feminina
Rosa detalhe Floral
Pate

Camisa ML AK Style
Feminina Rosa
Acetinado

P

M

P

M

G

GG

G

GG

R$

129,99

R$

129,99

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

ML Feminina

ML Feminina

Camisa ML AK Style
Feminina Branca

Camisa ML AK Style
Feminina Listrada

P

M

P

M

G

GG

G

GG

R$

129,99

R$

99,99

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

Baby Look

Jaqueta Feminina

Baby Look AK Style
Branca Sublimada

Jaqueta Feminina
AK Style Branca

P

M

P

M

G

GG

G

GG

R$

69,99

R$

349,99

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

FEMININO

Polo Feminina

ML Feminina

AK Collection

Polo Feminina

ML Feminina
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Camisa ML AK Style
Feminina Floral

P

M

G

R$

129,99

GG

Qualquer tamanho

Camisa ML AK Style
Masculina Bolso

P

M

R$

129,99

G

GG

Qualquer tamanho

96

97

Polo Masculina

Polo Masculina

Polo Masculina

Polo Masculina

Polo Masculina

Polo Masculina

ML Masculina

Polo AK Style
Masculina com
listras

Polo AK Style
Masculina
Branca

Polo AK Style
Masculina
com Recorte e
detalhe Ombro

Polo Ak Básica
Masculina Roxa

Polo AK Style
Masculina piquet
preta básica

Polo Ak Básica
Masculina
Pistache

Polo Ak Básica
Masculina
Turquesa

Camisa ML AK Style
Masculina
Quadriculada

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

G

GG

G

GG

G

GG

G

GG

G

GG

G

GG

G

GG

G

GG

R$

99,99

R$

99,99

R$

99,99

R$

99,99

R$

99,99

R$

99,99

R$

99,99

R$

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

Polo Masculina

Polo Masculina

Polo Masculina

Polo Masculina

ML Masculina

ML Masculina

ML Masculina

Jaqueta Masculina

Polo Ak Básica
Masculina
Cereja

Polo Ak Básica
Masculina Preta

Polo AK Style
Masculina
com recorte e
detalhe gola

Polo Ak Básica
Masculina Ciano

Camisa ML AK Style
Masculina Azul Gola
Listrada

Camisa ML AK Style
Masculina
Clássica

Camisa ML AK Style
Masculina Branca

Jaqueta Masculina
AK Style Preta ou
Azul

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

G

GG

G

GG

G

GG

G

GG

G

GG

G

GG

G

GG

G

GG

R$

99,99

R$

99,99

R$

99,99

R$

99,99

R$

R$

129,99

R$

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

149,99

Qualquer tamanho

R$

129,99

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

399,99

MASCULINO

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho

Qualquer tamanho
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Qualquer tamanho

159,99

AK Collection

MASCULINO
AK Collection

Polo Masculina

Qualquer tamanho
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Bolsa de mão
AK Style azul
R$

299,99

Bolsa tira
colo AK
Style azul
R$

349,99

Bolsa média
Vermelha AK
Style com
chaveiro
R$

Sacola de
Papel Colorida

AK Collection

ACESSÓRIOS

Belíssimas, ecológicas,
biodegradáveis e
presenteáveis.

Bolsa Masculina
AK Style preta

Mochila de Rodinha
AK Style Preta
R$

R$

549,99

Bolsa Preta AK
Style Forro
Estampado
com Chaveiro
R$

499,99

599,99

R$

2,49

M

R$

3,49

G

R$

3,99

Caixa de
Presentes
Vai presentear?
Tem que estar na
caixinha. Aproveite!

P

R$

4,49

M

R$

4,99

G

R$

6,99

Capa Celular
Akmos Azul
e Cinza

Mostruário de
Perfumes

R$

59,99

29,99

599,99
Frasqueira
R$

100

R$

549,99

P

R$

Bolsa Grande
AK Style
azul com
estampa

59,99
101

VOCÊ PODE TER UMA EXPERIÊNCIA AKMOS
COMPLETA EM NOSSAS FRANQUIAS!

SEJA UM PROTAGONISTA DA SUA
PRÓPRIA HISTÓRIA

Lugares preparados para te receber.

Você está vivendo a vida que sempre sonhou? Já começou a correr atrás dos
próprios sonhos? Se você tem no DNA o espírito empreendedor e busca
autonomia e independência financeira para viver experiências incríveis
conquistadas pelo esforço do próprio trabalho, a Akmos é a escolha certa!

Prezando sempre por ótimas experiências, as Franquias Akmos atendem
altíssimos padrões de qualidade, para que, da menor à maior, sua experiência
seja sempre mágica e encantadora.

Mais que produtos, bem-estar!
Mais do que produtos, as Franquias Akmos oferecem saúde e bem-estar,
produtos de alta demanda que vêm sendo desejados a cada dia mais pelos
consumidores que procuram por maior qualidade de vida.

102

Para maiores informações acesse nosso site e veja nossa Apresentação de
oportunidade Akmos.

AKMOS FRANQUIA

www.akmos.com.br

franquiasakmos@akgroup.com.br
31 97302-6491

Seja um Franqueado

Seja um Franqueado

AKMOS FRANQUIA

Entre em contato e saiba mais!

Com a Akmos, você pode se tornar um empreendedor de sucesso e participar
do melhor plano de carreira do mercado, que bonifica a cada meta cumprida.
Nós temos a missão de mudar a vida dos nossos empreendedores, para que
eles também possam impactar a vida de outras pessoas com mais bem-estar.
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04

SEMANAS,
aparência mais jovem
pele em alta definição
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