
Easy to carry stick type
super shield & clear

SPF 50+ / PA++++

0.5 OZ. 15g



Perlindungan kuat dari sinar UV dengan SPF 50+ 
PA++++! Kering tanpa rasa lengket dan 
melembapkan kulit!

Nyaman dan mudah digunakan!
Dapat digunakan setelah make up!

Ditambah fungsi untuk menyamarkan garis 
halus dan mencerahkan!

Mudah kapanpun dan di mana pun!

Atomy Sun Stick 



Klasifikasi Keterangan

Nama Produk

Bahan Utama

Berat

Atomy Sunstick

Sea Daffodil Extract,
Alpha-Bisabolol, Tocopheryl Acetate

15g

SPF50+
PA++++

Menyamarkan
Garis Halus

Pencerah



Tingkat perlindungan tertinggi
di Korea SPF 50+ PA++++

Hands-free Roll On!
Mudah dibawa dan digunakan

Tidak terasa lengket & berminyak, 
membuat kulit lembut dan lembap
dari dalam

Sunstick semi transparan
yang ringan dan lembut
di kulit.

Efek perlindungan dan 
menenangkan

Tanpa
Bercak Putih

SPF50+
PA++++



Perlindungan kulit dari Sinar UV yang kuat

Dengan tingkat perlindungan yang tinggi melalui SPF 50+ 
PA+++ melindungi kulit dari sinar UV yang kuat

Mudah dibawa dan digunakan

Mudah dibawa dan digunakan kapan pun di mana pun

Roll on yang higienis ketika digunakan

Menjaga kelembutan dan kelembapan dalam waktu yang lama, 
tidak berminyak dan tanpa rasa lengket

Serbuk berpori dalam jumlah banyak menyebar secara merata hingga ke bagian
dalam untuk menangkap sebum dan menjaga kulit tetap lembap, lembut, dan halus
tak berminyak untuk waktu yang lama.

Amide complex yang ramah di kulit meningkatkan daya rekat

Untuk menciptakan membran evaporasi kelembapan

Serbuk Berpori

Menangkap sebum dari kulit
untuk menjaga kelembapan
dalam waktu lama

Kelembapan

Kecerahan

Rasa Lengket

Transparasi

Matte fit

Clear

Ketahanan



Menenangkan kulit dan efek serum dengan bahan 
kosmetik alami

Sun Stick Semi Transparan tanpa bercak putih dan rasa 
lengket

Bahan Sandlily meningkatkan kekuatan pelembap dan membantu
mencerahkan

Bahan defensil menenangkan dan meredakan iritasi kulit

Sun Stick semi transparan tanpa bercak putih, rasa gatal atau
menggumpal untuk penggunaan yang ringan dan lembut

Efektif untuk digunakan di wajah dan badan

Echium Plantagineum
Seed Oil

Cardiospermum
Halicacabum

Flower/Seed/Vine

Sunflower
Seed

☆BEFORE ★AFTER

☆Merk Lainnya ★Atomy Sunstick



Porous Type Capillary Action menyerap minyak dalam jumlah besar

* Mattifying actives : SILICA

Sensorial Modification Optical Effects Absorption, Release

Mencegah rasa lengket

Meningkatkan penggunaan
yang menyenangkan

Efek Soft Focusing

Efek Blurring

Menyerap sebum & minyak

Mencegah kulit kering dengan
mengeluarkan minyak emolien



Bahan-bahan Efektif

*Seluruh informasi yang diberikan untuk tujuan pendidikan saja.



Bahan: Sea daffodil extract

Efek Pelembap yang baik Efek Mengurangi
Bintik Hitam

control

Sand lily extract

Kadar Kelembapan (%) Efek pencerahan bintik
Gelap setelah 84 hari

Pengurangan bintik
hitam setelah 84 hari

Hasil dari penggunaan Ekstrak Sand

Lily sebanyak 1.5% menghasilkan rata-

rata 12.1% sampai 61.5% mengurangi

bintik hitam.

Hasil dari penggunaan Ekstrak Sand Lily 
mengurangi bintik hitam secara signifikan

42 hari penggunaan: Rata-rata 18.9%-63.4%
84 hari penggunaan: Rata-rata 24.8&- 61.1%

Hasil Pelembap kulit dari 3% kandungan ekstrak

Sand lily terbukti memberikan efek pelembap

yang cukup besar. Dapat digunakan sebagai

kosmetik yang melembapkan.

*Seluruh informasi yang diberikan untuk tujuan pendidikan saja.



Bahan-bahan: Aequium echium plantagineum seed oil,
Balloon plant/leaf/vine extract, unsaponifiable sunflower seed oil

Melindungi kulit yang iritasi
Anti inflamasi yang kuat dari asam steraidonic
(omega 3 – asam lemak) melindungi kulit

Efektif melawan gatal dan alergi ruam
kulit dan melindungi kulit sensitif

Komponen tanpa saponin dari biji bunga matahari
yang menyediakan nutrisi seperti fitosterol, 
tokoferol dan squalene

Meredakan iritasi kulit dengan cepat

Membantu kulit melawan bahan kimia

Mengurangi iritasi dan kemerahan

DEFENSIL mengaktifkan mikro sirkulasi
yang secara efektif cepat memulihkan
kulit dari kemerahan

Rata-rata mengurangi tingkat sensitifitas
kulit yang mengungkapkan Defensil
mengurangi sensitifitas dari iritasi.

*Seluruh informasi yang diberikan untuk tujuan pendidikan saja.



애터미헤모힘
ATOMY HEMOHIM

Atomy Color Food Vitamin C



애터미헤모힘
ATOMY HEMOHIM


