
BELEZA,
bem estar e 
oportunidade
pra você!

NOVOS 
produtos

oportunidades
NOVAS 



LOÇÃO HIDRATANTE COM 
COLÁGENO E ELASTINA
 200 ml

515

de: R$ 43,90

por
R$ 39,90

LOÇÃO DE LIMPEZA
DIÁRIA - 240 ml

01112

de: R$ 43,90

por
R$ 39,90

Ação reparadora e 
protetora. 
Limpa a pele
profundamente, 
tonifica e 
hidrata.

LIMPEZA
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MÁSCARA COM ACÁCIA
130 ml

01107

de: R$ 43,90

por
R$ 39,90

Forma uma película 
sobre a pele que, 
ao ser re�rada, 
remove todas as 
impurezas e células
mortas.



CREME DESCAMANTE
PEELING -  60 g

01105

de: R$ 36,90

por
R$ 33 ,90

Re�ra o excesso 
de células mortas 
por meio da 
esfoliação mecânica, 
suavizando a aparência 
da pele.

CREME HIDRATANTE COM
COLÁGENO -  60 g

01104

de: R$ 36,90

por
R$ 33 ,90

Recomendado para 
todos os �pos de pele.
Contém colágeno que 
garante efeito hidratante, 
protege e mantém a 
umidade natural da pele, 
deixando-a macia
e delicadamente 
perfumada.

A limpeza de pele é indicada para todos os �pos de pele. 
Ajuda a remover as células mortas que estão presentes na camada 
superficial da pele. Também é capaz de equilibrar o PH da epiderme, 
o que deixa a pele mais firme, hidratada, elás�ca, resultando em uma aparência 
mais jovem, além de limpa, sem manchas e macia.
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CREME DE LIMPEZA
60 g

01106

de: R$ 36,90

por
R$ 33 ,90

Remove a maquiagem
e as impurezas 
acumuladas
durante o dia, ao mesmo
tempo em que 
proporciona hidratação 
e suavidade à pele.



PELEmadura
4



CREME MICROESFOLIANTE

FACIAL REVIT+ 

60 g

01130

de: R$ 37,90

por
R$ 33,90

Ação microesfoliante
que remove as
impurezas 
e células mortas, 
melhorando a 
textura e aparência
da pele. 

GEL PARA LIMPEZA

FACIAL REVIT+ 

130 g

01131

de: R$ 37,90

por
R$ 33,90

2 em 1: 

em um único 

passo limpa 

profundamente 

e remove a 

maquiagem

preparando a 

pele para o 

tratamento 

cosmético 

com Revit +. 

SÉRUM HIDRATANTE

FACIAL REVIT+ 

50 g

01126

de: R$ 69,90

por
R$ 66,90

A pele madura
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é delicada e necessita de cuidados constantes. 

A hidratação e o tratamento de rugas, 

linhas de expressão e manchas, são essenciais 

para manter a pele madura, saudável e 

com aspecto natural.



GEL FACIAL ANTI ACNE
60 g

01117

de: R$ 36,90

por

R$ 33,90

Controla a oleosidade
excessiva da pele e reduz
a incidência de cravos e 
espinhas. 

OLEOSIDADE
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GEL ESFOLIANTE FACIAL
PELE OLEOSA - 60 g

01133

Promove esfoliação
uniforme e eficaz,
removendo células 
mortas e impurezas
da pele.

SABONETE LÍQUIDO FACIAL
PELE OLEOSA - 130 ml

01134

Formulado com passiflora 
incarnata e aloe vera que 
auxiliam no equilíbrio da 
oleosidade, deixando a pele
limpa e fresca. 
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R$33,90

R$33,90



GEL CREME PROTETOR
SOLAR
60 g

01110

R$45,90

Auxilia na hidratação e 
protege a pele até 15 vezes
mais. Indicado para pessoas
de pele moderadamente 
sensível. 

CREME PARA MÃOS E ROSTO
COM ÓLEO DE ROSA MOSQUETA
80 g

01102

por
R$ 33,90

de: R$ 36,90

Conheça o poder do óleo
de Rosa Mosqueta e previna
o envelhecimento precoce 
da pele. 

CREME HIDRATANTE COM

AHA ́ S

60 g

01118

de: R$ 61,90

por
R$ 57,90

Os cuidados diários são 

fundamentais para manter 

a saúde e a beleza da pele.
PELE MAIS Jovem

Renova, hidrata e protege
a pele. Além da presença dos
AHAs, sua formulação inclui
óleo de oliva, um poderoso
an�-oxidante natural.
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DETOX  facial

Promove limpeza, 
através da absorção
das impurezas 
acumuladas, 
proporcionando 
luminosidade 
e suavidade.

MÁSCARA FACIAL 
DETOX 
100ml

01136

R$44,90
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PELE 
Hidratada
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A hidratação corporal além de 
ter como obje�vo repor a perda
de água da pele e restabelecer o 
grau de hidratação, promove 
relaxamento, aliviando o estresse.

LOÇÃO HIDRATANTE 
COM COLÁGENO E 
ELASTINA

01515

por
R$ 42,90

200 ml



DESODORANTE CREME

ANTIPERSPIRANTE

 70 g

01518

de: R$ 37,90

por
R$ 36,90

Proteção segura 

contra o suor e odores da transpiração.

Ajuda a impedir a reprodução das bactérias, 

neutralizando o mau cheiro e 

prolongando a sensação de frescor. 

Protecao
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PELE MUITO BEM CUIDADA
Juventude para o corpo e para as mãos com uma linha

desenvolvida especialmente para a pele madura.
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Com esferas de polie�leno
de diferentes tamanhos
garante uma esfoliação
profunda, deixando a 
pele limpa e preparada 
para aplicação da loção
hidratante.

GEL ESFOLIANTE
CORPORAL RENOVETY
120 g

01539

R$34,90

LOÇÃO CORPORAL 
RENOVETY
180 g

01540

R$42,90

Possui a�vos de alta
tecnologia, com a função
de reparar, revitalizar e
proteger a pele. 

CREME PARA AS MÃOS
E UNHAS RENOVETY
60 g

01541

de: R$ 32,90

por

R$ 29,90

Garante hidratação profunda
e prolongada. Contém a�vos
tecnológicos específicos para
a pele madura e emolientes de
alta performance que protegem
a pele e as unhas, preservando 
a beleza das mãos.
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Desodorante ín�mo
Dermatologicamente 
testado com perfume
delicado para uma 
in�midade segura. 
Textura leve e toque
 seco e sedoso que
fixa por mais tempo.

SABONETE ÍNTIMO
200 ml

01525

R$36,90

Sabonete desenvolvido 
com matérias-primas 
suaves para o cuidado 
ín�mo feminino. 
Além de higienizar, 
oferece uma sensação 
única de refrescância 
e bem-estar. 
PH fisiológico 
Dermatologicamente 
testado.DEO ÍNTIMO

100 ml

02501

R$42,90
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Desenvolvido com 
extratos de urucum 
e pitanga, contém
a�vos naturais que 
não agridem a pele 
ao longo do tempo. 
O conjunto de 
todas as propriedades 
presentes nos extratos 
garante um rosto
limpo e protegido 
das espinhas.
Além de tudo isso, 
ainda proporciona 
uma deliciosa
sensação de frescor.

Bem querer
O Hidratante Corporal 
promove a hidratação
intensa da pele e 
devolve a ela o brilho 
e a maciez perdidos 
ao longo dos anos. 
Ainda, atua no 
reequilíbrio da 
oleosidade da pele 
ao repor ácidos 
graxos essenciais 
para o corpo. 

O Sabonete Ín�mo 
proporciona 
limpeza delicada, 
controle e manutenção 
da microbiota natural, 
prevenindo desequilíbrios. 
Sua fórmula exclusiva, 
que contem ácido lá�co e 
extratos naturais de 
urucum e aroeira, 
garante frescor e equilíbrio 
do pH vaginal, além de 
reduzir o risco de irritações. 

SABONETE ÍNTIMO
BEM QUERER
180 ml

03503

R$39,90

SABONETE LÍQUIDO
BEM QUERER
120 ml

03137

R$42,90

CREME HIDRATANTE
BEM QUERER
200 ml

03502

R$49,90
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Creme Firmador Corporal 
capaz de prevenir 
e reduzir a flacidez 
da pele, além de 
proporcionar uma 
hidratação intensa e
duradoura.
Desenvolvido 
com a u�lização 
de a�vos naturais, 
sua fórmula 
não agride a pele, 
proporciona 
uma textura macia 
e aveludada 
deixando o toque 
seco após 
a aplicação.

ADEUS
FLACIDEZ

CREME FIRMADOR
BEM QUERER
200 ml

03501

de: R$ 99,90

por

R$ 79,90

Tecnologia única de Terapia Regenera�va 
aos mais requintados ingredientes.
Mais de 17 anos de pesquisa.
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GEL COLÁGENO

240  g

01516

de: R$ 43,90

por
R$ 39,90

Mantém a beleza 
e o viço da pele, 
além de possuir 
uma fragrância 
suave e muito 
agradável . 

CREME CORPORAL

230 g

01505

R$49,90

Perfeito para realização
de massagem, o Creme
Corporal contém em sua
formulação, a�vos
hidratantes e emolientes
como o óleo de semente
de uva e o óleo de Mentha
piperita que auxiliam na 
redução de medidas. 

PERCA Clinicamente comprovado,
eficaz e fácil de aplicar.medidas
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FRIOGEL

240 g

01511

de: R$ 47,90

por
R$ 44,90

Sua aplicação, reduz 
a celulite e a gordura
localizada, aumentando
a firmeza da pele.  



RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA PERCEBIDA

80%

dos julgadores 
referiram melhora 
na aparência geral.

dos julgadores 
referiram 
redução

de celulite.

dos julgadores 
referiram

redução da
gordura 

localizada.

dos julgadores 
referiram

aumento da
firmeza da

pele

dos julgadores 
referiram

aumento da
hidratação 

da pele

dos julgadores 
referiram 

aumento da 
maciez da pele

dos julgadores 
referiram

aumento do viço
da pele.

73,3% 63,3% 76,7% 83,3% 83,3% 70%
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Relaxe

DESODORANTE PARA OS PÉS

80 g

01507

R$32,90

Auxilia na prevenção de 
calosidades e rachaduras,
devido ao seu alto poder 
umectante. É relaxante, 
hidratante, desodorizante e
altamente refrescante

ESFOLIANTE 

PARA OS PÉS

80 g

01504

R$32,90

Previne o ressecamento e 
a aspereza dos pés, 
deixando-os suaves e com
aspecto aveludado. Auxilia
na remoção de células 
mortas da super�cie da pele, 
promovendo maciez e
suavidade.
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CUIDADO 
INTEGRAL 
PARA OS PÉS.
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Atleta

22

Eficaz e refrescante, alivia
o cansaço de pernas e pés
por meio de massagens
locais. Ideal para espor�stas
ou pessoas que permanecem
por longos períodos em pé
ou sentados.



01509

ATLETA GEL

70 g

R$48,90

 
DAS DORES
ALÍVIO
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em casaSPA
Redescubra o prazer de se cuidar!
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LOÇÃO HIDRATANTE

CORPORAL ILUMINADORA

ROMÃ E FRAMBOESA

150 ml

01526

R$39,90

U�lize a Loção Hidratante,
rica em colágeno, para uma
hidratação intensiva, frescor
e perfume prolongados.  

3

Siga os 3 passos para uma pele
hidratada e perfumada:
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ÓLEO BIFÁSICO

120 ml

01508

de: R$ 34,90

por
R$ 32,90

Aplique o Óleo Bifásico
para perfumar, hidratar 
e garan�r a sensação
de relaxamento.  

2

SABONETE GEL

ESFOLIANTE CORPORAL

150 ml

01527

R$38,90

Espalhe o Sabonete 
Gel Esfoliante em 
movimentos
circulares suaves 
para a remoção das 
células mortas e 
impurezas da pele. 
Enxágue com 
água morna.  

1



SHAMPOO MATIZA
E PLATINA
250 ml

02201

R$36,90

Lava os fios e 
ao mesmo tempo 
preserva a definição 
dos cachos.
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Neutraliza tons 
indesejados de 
cabelos claros 
(amarelados/ 
alaranjados ou 
brancos) devido a
tecnologia de fixação 
por aminoácidos. 

MÁSCARA CAPILAR
MATIZA E PLATINA
250 ml

02202

R$42,90



SHAMPOO 
DEFINE CACHOS
250 ml

Shampoo e Máscara
que definem cachos 
e hidratam ao mesmo
tempo. Sua formulação 
repõe aminoácidos e 
fecha a cu�cula, 
deixando o cabelo 
com mais brilho 
e definição

MÁSCARA COM OU SEM
ENXAGUE
250 ml

02204

R$36,90

R$42,90
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02203
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RECONSTRUÇÃOcapilar

MÁSCARA ULTRA

RECONSTRUTORA 

250 g

01239

R$59,90

Reconstrói, 
promove
brilho intenso 
e nutre
profundamente 
os cabelos
danificados 
e quimicamente
tratados, além de
proporcionar
reparação e 
hidratação
capilar.

SHAMPOO ULTRA 

RECONSTRUTOR 

300 ml

01238

R$59,90

Resgata a vida e o movimento
dos cabelos danificados e 
quimicamente tratados.
Repara o fio e 
proporciona
reconstrução capilar
profunda.
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BB CREAM ULTRA

RECONSTRUTOR 

300 g

01240

R$54,90

Mul�reparador 
que nutre e
restaura a fibra 
capilar. Garante 
cabelos cheios 
de vida, balanço,
brilho e maciez.

ELIXIR EXOTIC OIL

REPARADOR

60 ml

01241

R$44,90

Formulado 
com silicone 
e um mix de óleos 
nobres e exó�cos.
Auxilia na 
prevenção a 
formação de 
pontas duplas 
nos cabelos.
Indicado para 
pontas muito 
danificadas ou 
quimicamente 
tratadas.
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CACHOSdefinidos

ATIVADOR DE CACHOS
250 ml

01222

de: R$ 32,90

por
R$ 29,90

O ATIVADOR DE CACHOS
possui alto poder de hidratação
e proteção que recupera
o brilho e a maciez do cabelo,
deixando-o ainda mais bonito
e cheio de vida! 
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Delicadeza
FLORES

50 ml

01630

de: R$ 86,90

por
R$ 79,90

Fragrância Floral Frutada
inspirada na combinação
perfeita de buquês florais
com notas do melão, 
pêssego, âmbar e musk.  
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Seu es�lo é ser livre para desfrutar cada 
momento. Fragrância moderna inspirada 
na perfumaria internacional. Combina notas 
fougére, âmbar amadeirado. Protege contra 
os odores da transpiração ao longo do dia.  

119 ,90

Inove
Inspiração internacional

INOVE

100 ml

01623

R$

33



CUBE pour homme

100 ml

01643

R$119,90

Fragrância chypre aromá�ca,
composta por notas quentes 
e marcantes de especiarias,
gerânio ve�ver e patchouly.
Para homens que desejam 
marcar sua presença.  

CUBE pour femme

100 ml

01642

R$119,90

Fragrância floriental amadeirada,
composta por notas de mandarina,
flores, âmbar, baunilha e cedro. 
Sensual e elegante.  

34

Envolva se



FORTUNE DEMOISELLE

100 ml

01635

R$119 ,90

Charmosa e sensual. 
A fragrância é a perfeita tradução
de uma mulher fatal e segura de si.
Esta belíssima criação da perfumaria
é composta por notas de framboesa,
neroli e grapefruit com um corpo
robusto, formado por madressilva,
jasmim e gardênia. O toque final
fica por conta das notas de mel,
sândalo e patchouly.  

Fortune
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Surpreenda quem você ama,
com fragrâncias inesquecíveis

FORTUNE

100 ml

01636

R$119 ,90

Luxuosa e vibrante. A fragrância 
Fortune marca de forma sofis�cada
a sedução masculina. Perfeita para
homens modernos e provocantes 
que buscam traduzir o luxo em tudo
o que consomem. As marcantes notas
de saída desta criação, são formadas
por bergamota, mandarina e grapefruit.
Suas notas de corpo misturam rosa e 
acordes de especiarias combinados com 
um fundo de patchouly, âmbar e couro.  



LOÇÃO HIDRATANTE PERFUMADA

EUPHORIC

180 ml

01542

de: R$ 42,90

por
R$ 39,90

Possui textura cremosa e altamente
hidratante. Com fragrância composta 
por notas de romã e groselha negra,
misturadas à suavidade dos acordes
de violeta e flor de lótus. Um fundo
robusto com notas de âmbar e musk
branco finalizam esta bela criação, 
tornando-a extremamente delicada, 
sedutora e envolvente.

EUPHORIC

50 ml

01647

de: R$ 86,90

por
R$ 79,90

Esta fragrância traduz todo o
encanto, ousadia e es�lo de
uma celebridade. A doçura das
notas de saída, compostas por
romã e groselha negra, misturam-se
à suavidade dos acordes de violeta
e flor de lótus. Um fundo robusto
com notas de âmbar e musk branco
tornam esta 
criação rica,
envolvente,
delicada e 
sedutora.  

Euphoric
Se es�lo e ousadia são sua 
marca registrada, este é o perfume!
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DIAMOND

50 ml

01645

de: R$ 86,90

por
R$ 79,90

Diamond: fragrância 

feminina, chypre floral

frutada com nuances

verdes e amadeiradas,

composta por delicados

buquês de frutas e 

flores. Criada para

mulheres delicadas, 

românticas e 

refinadas.

DIAMOND BLACK

50 ml

01646

de: R$ 86,90

por
R$ 79,90

Diamond Black: 

fragrância masculina 

oriental amadeirada 

especiada, composta 

por notas cítricas

sofisticadas notas de 

madeira e marcantes 

nuances âmbar e 

almíscar. Perfeita para

 homens bem 

sucedidos, fortes 

e determinados.

Diamond
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HOMME

50 ml

01632

de: R$ 86,90

por
R$ 79,90

Fragrância casual 
inspirada 
na perfumaria 
internacional.
Aroma marcante 
e envolvente. 
Combina notas 
fougére e amadeirado 
fresco com nuances 
de madeira, musk,
sândalo e ao fundo
 ve�ver e vanilla.   

HOMME VIP

50 ml

01637

de: R$ 86,90

por
R$ 79,90
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DEO COLÔNIA ELA 
50 ml

01650

de: R$ 129,90

por
R$ 114 ,90

Fragrância oriental floral,
rica em notas de frutas, 
flores, musk e patchoulli.
Desenvolvido especialmente, 
para a mulher sensual, 
dinâmica e refinada.

Mulheres
marcantes

7 39
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APOLLO

100 ml

01649

R$134,90 THE CODE

100 ml

01653

R$134,90Possui notas de frutas e flores,
com um fundo robusto e 
amadeirado, 
tornando o 
aroma 
marcante e 
charmoso.

Criação oriental especiada.
composta por notas de frutas cítricas 
e madeiras, com um fundo elegante
de almíscar, tabasco e couro.

Charme
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ATHENA

100 ml

01648

R$134,90

Fragrância com notas sensuais
de baunilha, âmbar e sândalo.
Seu aroma poderoso e o 
equilíbrio único dos acordes, 
formam a verdadeira assinatura
da mulher poderosa.
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sua saúde 
com muito mais  

BENEFÍCIOS:
REDUÇÃO DE PESO

AUMENTO DA MASSA MUSCULAR

MANUTENÇÃO DE PESO

CONTROLE DE APETITE

FONTE DE FIBRAS

FONTE DE 24 VITAMINAS E MINERAIS

COLÁGENO

WHEY PROTEIN

0% ADIÇÃO DE AÇÚCAR

SEM GLÚTEN

SABOR
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você sabia?
Companheiro de academia (e fora dela), o TOP SHAKE  pode ser usado também 

como ingredientes de uma infinidade de receitas culinárias. São bolos, crepioca, cookies, 
smoothie, suflês, mousses, panquecas e vitaminas que tornam estes produtos ainda 

mais deliciosos e atraentes.



012002
Sabor Chocolate

012001
Sabor Morango

012003
Sabor Baunilha

Contém níveis significa�vos de:
Zinco, Vitamina do Complexo B, Vitamina E,
Vitamina A, Vitamina C, Fibras, Cálcio, Ferro,
Cromo, Vitamina D.

 
Shake

R$114,90

TOP
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TOP SHAKE COMPLETO 600 g 

CADA
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R$74 ,90
TOP TEA - 150 gteaTOP 

Rende 60 porções
Zero adição de açúcar
Bebidas de baixa caloria

CADA

Sua fórmula à base de ervas,
com matchá e gengibre, favorece
a redução de peso através da
aceleração do metabolismo e
u�lizando a gordura como fonte
de energia. Rico em Vitamina C,
poderoso an�oxidante.

012007

Sabor Limão

012008

Sabor Frutas vermelhas

Sua fórmula à base de ervas,
com hibisco e chá vermelho,
contribui para a desintoxicação
do organismo através de seu
efeito diuré�co e an�oxidante.
Rico em vitaminas do complexo
B, essenciais para a manutenção
da saúde humana.
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Acelera o metabolismo
Es�mula a queima de gordura
Melhora a disposição �sica e mental
Não engorda
Zero calorias
Não contém Glúten
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Suplementos de alto valor biológico.
Essenciais, especialmente para os 
pra�cantes de a�vidades �sicas e para 
quem deseja perder peso.

012004
TOP ENERGY
CAF - 30 g

R$89 ,90



USE E 

Cabelos fortes e brilhantes
Unhas resistentes e saudáveis
An�envelhecimento para pele
Fonte de vitaminas e minerais
Não engorda
Zero calorias
Não contém Glúten

Potente an�oxidante
Retarda o envelhecimento celular
Contém Resveratrol: Ação direta no
DNA celular para a reparação de rugas. 
Não engorda
Não contém Glúten
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012006
TOP AGE
30 g

R$89 ,90

012005
TOP FORCE
30 g

R$89 ,90

COMPROVE 



SEJA UM CONSULTOR(A) OU DISTRIBUIDOR(A) NA SUA CIDADE! 

SEJA 
DONO(A) 

DO SEU 
PRÓPRIO 

NEGÓCIO! 

A Novety atua no segmento 
de vendas diretas há mais de 
17 anos e com isso, vem 
auxiliando milhares
de pessoas a empreender e 
agregar uma nova perspectiva 
�nanceira em suas vidas, com 
produtos de excelente 
qualidade, atraindo cada vez mais 
consumidores e consultores
independentes. 

Kit eXECUTIVo (a)
De R$ 342,00
Por R$ 235,00
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www.novetycosmeticos.com.br

facebook.com/novetyoficial

@novetyoficial

(11) 93800-1010
GANHADORA DE 8 PRÊMIOS DE QUALIDADE
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