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EFECTE ESTIU
La guia que necessites per cuidar-te la pell abans 
d’anar a la platja. Depilació, un plus d’hidratació, 
cames sense cel·lulitis, bronzejat sense sol...
A punt per esprémer l’estiu?

ODA AL SOL
Oblida-te’n; el sol no és l’enemic. Només 
necessites la fotoprotecció adequada i tenir clares 
les directrius d’exposició per gaudir de l’astre rei, 
siguis on siguis. Pren nota i bronzeja’t sense riscos.  

ElEctro Soul
Arriba una nova estació i les tendències ens omplen 
de llum i colors intensos. La pell amb efecte no 
make up i el pentinat natural contrasten amb els 
ulls, els llavis i les ungles d’alt impacte en tons 
intensos, fins i tot neó. La col·lecció Electro Soul 
ho té tot; descobreix-la!

ART
Aquest estiu les ungles són el teu llenç; ja coneixes 
el poder que tenen per potenciar un look. Tons 
vibrants que transmeten emocions. T’atreveixes a 
omplir la manicura i pedicura de color?

SÍ AL COLOR
Les ganes de gaudir de l’estiu creixen alhora que es 
dispara el termòmetre. S’estila la pell bronzejada i el 
maquillatge i les ungles plens de color. A punt per al 
look de les vacances?
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La model porta:
esmalt d’ungles núm. 820 
coral segura col·lecció Art, i 
pintallavis Fijo Labios núm. 
09 taronja tropical.
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La guia
que necessites
per cuidar-te la pell

abans d’anar a la platja. 
Depilació, un plus 

d’hidratació, cames
 sense cel·lulitis, 

bronzejat sense sol...  
A punt per

esprémer l’estiu?
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APUNTS DE 
BELLESA
Esmalt d’ungles 
núm. 820 coral 
segura col·lecció 
Art i pintallavis 
Fijo Labios núm. 
10 rosa càlid



S

M

Sense pèl 
No deixis la depilació per a l’últim 
moment; no és recomanable prendre el 
sol el dia abans ni el mateix dia que et 
depiles, ja que la pell està envermellida i 
inflamada. L’àmplia gamma de productes 
de depilació Deliplus s’adapta a totes les 
necessitats. Tria el teu i llueix una pell suau 
i bonica durant tot l’estiu.

Cera calenta en pot, especial per a pell 
sensible, amb perfum de monoï. Elimina 
el pèl curt d’arrel. Tingues en compte 
que si l’escalfes massa al microones perd 
l’eficàcia. Cera Freda en Bandes Especial 
cara i petites zones, per a pell sensible. 
Les bandes són ràpides i fàcils d’usar; cal 
escalfar-les amb les mans abans de fer-les 
servir per aprofitar bé tot el producte.

Toc
magistral

Després de la depilació aplica 
sempre una crema hidratant: sentiràs 

alleujament i la pell es recuperarà amb 
més rapidesa. El Bàlsam postdepilació 

cuida la pell després de depilar-te. 
A més, conté ingredients per retardar 

el creixement del pèl.

DEPiLACió 
HomE
Ús corporal, 
especialment indicat 
per al pèl masculí; 
eficaç amb el pèl curt. 
Cera Freda en Bandes 
home, per a l’esquena 
i les cames. Amb oli 
d’argània i alvocat. 
I Crema Depilatòria 
home, amb retardant 
del creixement del pèl.

Morena en 3, 2, 1…
Tens por d’ensenyar la pell pàl·lida els primers dies d’estiu? 
Tenim la solució: exfolia’t bé la pell amb el Gel de dutxa exfoliant (1) 
i aplica-li després l’autobronzejador que triïs.
Recorda que cal deixar-lo assecar uns minuts abans de vestir-te. 
Pots triar entre la Llet corporal Autobronzejadora (2), que permet 
aconseguir el to màxim aproximadament tres hores després 
d’aplicar-la; les Tovalloletes Autobronzejadores (3), que actuen 
a les tres hores de l’aplicació i proporcionen un color que dura 
diversos dies i es va eliminant amb la dutxa; el Gel corporal efecte 
Bronzejat immediat (4), que s’elimina 
amb la primera dutxa, o la Hidratant 
corporal efecte Bronzejat (5), per donar 
un to de color a la pell de manera gradual 
o mantenir-lo durant tot l’any.

1

2
3

4

5



8  ESTIU 2018

P
A l’estiu, amb les vacances a la vista, és quan 
més ens preocupem de lluir una pell bonica. 
Sovint ens centrem en el rostre i ens oblidem 
del cos, les mans i els peus. Tenim els productes 
definitius, els que la teva pell necessita per a 
aquesta època de l’any; són fàcils i còmodes 
d’usar, i ofereixen resultats immediats.

3 Hidra&Go! Descobreix un nou concepte 
d’hidratació amb aquesta llet corporal 
en esprai. Necessites hidratar-te la pell 
diàriament, però no tens temps? 

 Amb Hidra&Go! és ben fàcil: l’apliques, 
 fas un massatge i ja et pots vestir! 

Aquesta llet corporal penetra ràpidament 
en la pell; la hidrata i l’envolta d’una 
fragància fresca i vitalitzadora.

3 Sota la dutxa hidratant corporal, una 
manera pràctica de cuidar la pell cada dia 
gràcies a la seva fórmula enriquida amb
àcid hialurònic i mantega de karité, 
que hidrata i suavitza la pell. 

3 oli corporal hidratant amb àloe. És perfecte 
per hidratar el cos només sortir de la dutxa. 
S’aplica sobre la pell mullada i, tot seguit, 
s’eixuga amb la tovallola. La pell es veu 
resplendent, suau i hidratada.

Recorda
Exfolia abans d’hidratar

per aconseguir una pell suau, 
radiant i uniforme.

Pla 
d’hidratació

La model porta: esmalt d’ungles 
núm. 813 rosa alegre col·lecció Art i 
pintallavis Color Fix núm. 07 rosa coral
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La model porta: esmalt d’ungles 
núm. 820 coral segura col·lecció 
Art i pintallavis Color Fix núm. 08 
taronja flash
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3 Ampolles Cames Lleugeres. 
N’hi ha prou amb una ampolla al 
dia per millorar la circulació de les 
cames i la sensació de pesantor.

3 Sticks Drenapur amb 
groseller negre, dent de lleó i 
te verd. Prepara’l fred i pren-lo 
durant tot el dia com si fos un 
refresc.

Recorda
Per complementar 

aquests tractaments és 
important fer exercici 

regularment, seguir una 
dieta equilibrada i beure 

molta aigua.

3 Batuts Substitutius, perfectes 
per compensar els excessos de 
l’estiu. Substitueix dos sopars a 
la setmana per un deliciós batut 
de vainilla o xocolata.

La model porta: 
esmalt d’ungles 
núm. 54 gerd 
tropical i pintallavis 
Color Fix núm. 08 
taronja flash M  Mantingues la

silueta a ratlla
Ara més que mai no baixis 
la guàrdia; pren nota dels 
teus aliats.



PPeus fora de perill
Són els protagonistes de l’estiu. Estàs a punt per lluir-los? 
Cuida’ls i fes que destaquin. N’hi ha prou amb seguir una 
rutina senzilla de manera regular. Exfolia’ls una o dues 
vegades a la setmana, insistint especialment en els talons. 
L’Exfoliant Antidurícies per a peus amb partícules de pedra 
tosca redueix les durícies i les pells aspres, i potencia l’efecte 
de les cremes hidratants. Per exfoliar els peus és recomanable 
tenir-los humits, ja que la pell morta i seca absorbeix l’aigua 
i així és més fàcil de retirar. Després de la dutxa o el bany, 
eixuga’ls bé per evitar l’aparició de fongs. Hidrata’ls; un bon 
moment és abans d’anar a dormir. La Crema Reparadora 
de clivelles amb urea hidrata en profunditat els peus molt 
secs i n’alleuja la sensació de tibantor. Si necessites un 
tractament extra per a zones localitzades en què hi ha asprors 
i callositats, el Tractament específic durícies i callositats les 
estova i redueix.

Revitalitzant 
refrescant per a peus 
i cames. Tria el format 
que més t’agradi, en 
gel o en esprai, per 
alleujar la pesantor 
i el cansament dels 
peus i les cames. 
Esdevindrà un dels teus 
imprescindibles per als 
mesos d’estiu; quan fa 
molta calor necessites 
una aportació de 
frescor que t’alleugi, 
et calmi i et revitalitzi.

És el moment de fer front 
a la temuda cel·lulitis. 
L’Anticel·lulític Gel efecte 
fred la combat: activa la 
microcirculació, millora el 
drenatge, refresca i referma 
la pell. Alleuja les molèsties 
circulatòries i les cames 
cansades. El Tractament 
Reductor intensiu nit, amb 
actius vegetals d’origen 
marí i un efecte calor suau, 
és perfecte per aplicar-lo 
abans d’anar-se’n al llit amb 
massatges circulars ascendents. 
Amb actius refermants 
i tonificants, l’emulsió 
fitoaromàtica Anticel·lulític 
Viseger Pharma ajuda a 
mantenir la cel·lulitis a ratlla 
durant tot l’any.

El teu aliat invisible? L’Stick Antirascades 
forma una pel·lícula invisible que no taca 

i protegeix els peus. Recorda aplicar-lo 
abans que es produeixin les rascades en 

zones problemàtiques, mai després, 
ni damunt de les ferides.

F SFrescor i 
lleugeresa

Stop cel·lulitis
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SIMPLY FLOWERS
COLLECTION
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Oblida-te’n; el sol 
no és l’enemic. 
Només necessites 
la fotoprotecció 
adequada i tenir 
clares les directrius 
d’exposició per 
gaudir de l’astre rei, 
siguis on siguis. Pren 
nota i bronzeja’t 
sense riscos. AL SOLODA

SIMPLY FLOWERS
COLLECTION
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La model porta 
el pintallavis Fijo 
Labios núm. 09 
taronja tropical



 Persones amb ulls i cabells clars, i pell molt 
blanca. La pell sempre es crema i mai no es 
bronzeja. El temps d’exposició que suporta 
aquest tipus de pell abans de cremar-se és de 
10 minuts. FPS 50+ protecció molt alta.

 Ulls blaus i marrons, cabell ros o pèl-roig, i 
pell blanca. La pell gairebé sempre es crema 
i de vegades es bronzeja. Temps d’exposició 
abans de cremar-se: 15-20 minuts. FPS 30-50+ 
protecció alta-molt alta. 

 Pell blanca que de vegades es crema i 
sovint es bronzeja. Temps d’exposició abans 
de cremar-se: 20-30 minuts. FPS 30-50+ 
protecció alta-molt alta.

 Ulls i cabells foscos. Pell blanca o poc 
torrada. És estrany que es cremi i sempre es 
bronzeja. Temps d’exposició abans de cremar-
se: 30 minuts. FPS 15-25 protecció mitjana.

 Pell morena. No es crema gairebé mai i el 
bronzejat és molt intens. Temps d’exposició 
abans de cremar-se: 30-45 minuts. FPS 15-25 
protecció mitjana. 

 Pell molt fosca o negra. Gairebé mai no es 
crema. Temps d’exposició abans de cremar-se: 
60 minuts. FPS 6-10 protecció baixa.

1
2
3456

Portem el protector solar a la bossa de 
la platja i això sembla que calma la 
nostra consciència, però l’utilitzem 

correctament? Un dels primers errors és no
fer servir l’índex de protecció adequat al 
nostre tipus de pell. 

El FPS o factor de protecció solar indica el temps màxim en 
minuts que una persona pot estar al sol sense cremar-se.

Llet 
Solar 
FPS 50+

Llet Solar 
FPS 30+

Accelerador 
del Bronzejat 
tacte sec 
FPS 30

Llet Solar 
FPS 
50+ pell 
sensible

Esprai Solar 
FPS 50+

Esprai Solar 
FPS 30+

Llet Solar to 
go FPS 30 
pells sensibles 
Sis sobres 
individuals.

Un altre dels errors és que acostumem a protegir-nos del sol 
només a l’estiu, és a dir, quan anem a la platja o la piscina. 
La radiació ultraviolada màxima és entre els mesos d’abril 
i setembre, a partir de les 12 hores i fins a les 16 hores. 
Per això, cal que fem servir protector solar durant tot l’any. 
També acostumem a posar poca quantitat de producte; vegeu 
l’explicació «Quant protector he d’utilitzar?» a la pàgina 19.

1 2 3 4 5 6

Quin és el meu fototipus i 
quin FPS necessito?
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El nas, les orelles, les espatlles, 
el clatell i els empenyes són els 
que més pateixen. Repeteix 

sovint l’aplicació del protector en 
aquestes zones, sobretot els primers 
dies d’exposició. L’Stick Solar 
transparent FPS 50+ per a cara i cos 
té un format pràctic i és fàcil d’aplicar; 
és perfecte per a aquest tipus de 
zones. També és recomanable aplicar-
lo sobre cicatrius, tatuatges o taques 
a la pell on no és aconsellable rebre la 
intensitat dels raigs del sol. 
Prova el nou 2 en 1 Protector Labial i 
Crema Solar FPS 30, doble protecció 
del sol i el fred durant tot l’any.

Compte amb 
les zones més 
vulnerables

La recepta de l’èxit 
d’una pell bronzejada, 

lluminosa i sana?  
Protegeix-te no només a la platja o a la piscina, 

sinó durant tot l’any. Quan surts a passejar o 
a prendre un cafè a una terrassa, a la ciutat, a la 
muntanya, fins i tot quan practiques esports a 
l’aire lliure. No oblidis que la pell té memòria i 

la radiació solar és acumulativa. És per això que 
és tan important cuidar-se adequadament durant 

la infància i l’adolescència per prevenir.

Protector Labial 
FPS 15 hidrata, 
nodreix i protegeix 
els llavis del sol.

Llavis 
protegits
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És important utilitzar 
after sun després de 
l’exposició al sol. Allarga 

el bronzejat i hidrata la pell en 
profunditat, de manera que 
es manté elàstica i tonificada 
durant tot l’estiu. Els seus 
efectes van més enllà dels 
d’una crema hidratant: alleugen 
la sensació de cremor, tornen 
a la pell el nivell d’hidratació 
òptim i regeneren les cèl·lules 
danyades; a més, preparen la 
pell per a noves exposicions. 
L’After sun Reparador 
allarga el bronzejat està 
específicament formulat perquè 
puguis presumir d’aquest bonic 
to daurat durant més temps. 
Combina components per 
allargar el bronzejat i actius 
reparadors, calmants i vitamina 
E, que regenera la pell i prevé 
l’envelliment prematur. 
Si t’agrada la sensació 
refrescant d’una textura de 
gel tria l’After sun Gel amb 
àloe. Conté àloe per calmar i 
regenerar la pell, que queda 
hidratada i cuidada.

L’aliat 
perfecte

Tips de bellesa
3 Després de l’exposició al sol és recomanable una 

dutxa amb aigua tèbia o freda; és millor evitar l’aigua 
calenta ja que resseca la pell encara més.

3 Si la pell demana més hidratació cal aplicar l’after sun 
tantes vegades com calgui; a més, la refresca i calma.

3 Si poses l’after sun a la nevera en potenciaràs el poder 
refrescant quan te l’apliquis després d’un dia de sol.
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Recomanacions importants
temps d’exposició
Limita el temps 
d’exposició al sol i 
evita la franja de més 
radiació, entre les 11 i 
les 16 hores.

30 minuts abans de 
l’exposició al sol, aplica’t 
el protector de manera 
uniforme i abundant
fins que s’absorbeixi 
totalment; evita el contacte 
amb els teixits per eludir 
possibles taques.

Repeteix l’aplicació del 
protector solar cada 2 
hores o després del bany, 
sudoració o després 
d’eixugar-te amb la 
tovallola.

zones sensibles
Presta atenció a les 
zones més sensibles 
del cos (nas, orelles, 
espatlles, nuca i peus) 
i evita el contacte del 
producte amb els ulls.

Protegeix-te amb roba, 
barret i ulleres de sol.

nadons i nens
No es recomana 
exposar els menors 
de 3 anys ni al sol ni 
a la llum directa.

activitats a 
l’aire lliure
Extrema les 
precaucions 
sempre que 
facis activitats 
a l’aire lliure. 

Tria un FPS 
adequat al teu 
fototipus de pell.

hidratació 
Beu aigua amb freqüència 
i hidrata’t la pell després 
d’exposar-te al sol.

Alguns 
medicaments 
poden provocar 
reaccions de 
fotosensibilitat.
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Banyar-se, jugar, anar amb bicicleta... 
Sempre s’ha de tenir cura de la pell 
delicada dels nens. Llet i Esprai Solar 
infantil 50+. Crema Solar pells sensibles 
i atòpiques, i Esprai Solar infantil 50+. 
I després de l’exposició al sol? Calma, 
repara i hidrata la pell amb la Loció After 
sun nens, que els proporciona alleujament 
immediat gràcies als actius calmants com 
l’àloe, la mimosa i la calèndula. Per als més 
petits opta sempre per factors de protecció 
molt alta, productes resistents a l’aigua, de 
fàcil aplicació i que tinguin molta cura 
de la seva pell.

Diversió     sota el sol 

2018 ESTIU  19

QUANT 
PROTECTOR 

HE D’UTILITzAR?

Per respectar el nivell 
de protecció solar és 

recomanable aplicar les 
quantitats de producte 

indicades. Si es redueix la 
dosi, el nivell de protecció 

disminueix.

Per a la zona de la cara...

 Per a les altres zones...

Un dit de 
crema

... dos dits 
de crema 
per zona

... o sis 
polvoritzacions 
d’esprai o 
aerosol.

... o dotze 
polvoritzacions 
d’esprai o 
aerosol.
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Arriba una nova estació i les tendències ens omplen de llum i 
colors intensos. La pell amb efecte no make up i el pentinat natural 
contrasten amb els ulls, els llavis i les ungles d’alt impacte en 
tons intensos, fins i tot neó. La col·lecció Electro Soul ho té tot; 

descobreix-la!

ElEctro
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ElEctrIc SummEr
Aconsegueix un look d’impacte aquest estiu amb 
una mirada en verd elèctric amb l’Eyeliner núm. 02, 
el Llapis d’ulls núm. 105 i la Màscara de pestanyes 
núm. 02. Els llavis sucosos amb el brillant d’efecte 
gloss per a un toc flash de color: Brillant de Llavis 
núm. 01 coral i a les ungles, l’Esmalt núm. 832 
taronja neó; tot de la col·lecció Electro Soul.

Eyeliner núm. 02 
verd elèctric

Llapis d’ulls 
núm. 105 verd 
elèctric

màscara de 
pestanyes 
núm. 02 
verd elèctric

Brillant 
de llavis 
núm. 01 
coral

Esmalt núm. 832 
taronja neó
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PInk
attractIon
El secret per aconseguir un 
maquillatge a l’última? La mirada 
s’emmarca i es defineix amb precisió 
i color amb l’Eyeliner núm. 01, el 
Llapis d’ulls núm. 104 i la Màscara 
de pestanyes núm. 01; tots en blau 
elèctric. Als llavis, el Brillant núm. 02 
violeta i un toc de neó a les ungles 
amb l’Esmalt núm. 831 rosa. 

Eyeliner núm. 
01 blau elèctric

Llapis 
d’ulls núm. 
104 blau 
elèctric

màscara de pestanyes 
núm. 01 blau elèctric

Brillant de llavis 
núm. 02 violeta

Esmalt núm. 831 
rosa neó
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Ja coneixes el poder que 
tenen per potenciar un look. 

Tons vibrants que transmeten 
emocions. T’atreveixes a 

omplir la manicura i 
pedicura de color?

ART
LES UNGLES 

SóN EL TEU LLENç

AqUEST
ESTiU

La model porta:
esmalt núm. 815 groc 

divertida i núm. 816 blanc 
positiva, de la col·lecció Art 

(edició limitada).
Als llavis, el pintallavis 

Cremosa núm. 09 vermell foc



qUiN
CoLoR!
Vols una manipedi perfecta? 
Pinta’t les ungles amb un dels 
tons de la temporada. Mans i 
peus amb l’Esmalt núm. 818 
verd salvatge de la Col·lecció 
Art i als llavis, el pintallavis 
Cremosa núm. 09 vermell foc. 

la perfumeria
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BELLES
ARTS
Els blaus en gairebé 
totes les seves tonalitats 
completen els looks més 
estiuencs. Esmalt núm. 
817 blau lliure col·lecció 
Art i pintallavis Fijo 
Labios núm. 10 rosa càlid.





Les ganes de gaudir de l’estiu creixen alhora que es dispara el 
termòmetre. S’estila la pell bronzejada i el maquillatge i les ungles 

plens de color. A punt per al look de les vacances?

Sí al color

La model porta: 
esmalt d’ungles 

núm. 54 gerd 
tropical i pintallavis 

Color Fix núm. 08 
taronja flash
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Pintallavis Color Fix

Dos nous colors dels pintallavis de 
llarga durada Color Fix: núm. 07 
rosa coral i núm. 08 taronja flash. 
Els llavis adquireixen un acabat mat 
i sedós, d’efecte vellutat, i un color 
profund i durador per oblidar-se de 
retocar-los durant hores.

1

ombra llarga durada - Edició limitada

Saps com aplicar-la?
El format en llapis permet aplicar-la 
directament sobre la parpella, amb un 
resultat de color intens. Per a un resultat 
més lleuger, es pot difuminar amb el tou 
dels dits o amb un pinzell d’ombres.

La revolució
del color
Verd, blau, rosa i taronja, per què no? 
Tons cridaners per a maquillatges 
agosarats. Ha arribat l’hora de deixar 
córrer la fantasia: juga amb l’energia 
cromàtica, els blocs de color, les textures 
múltiples... La clau és en l’atreviment i 
l’actitud. 

La model porta: ombra d’ulls llarga 
durada núm. 12 blau plata i núm. 
13 verd daurat; als llavis, pintallavis 
Color Fix núm. 07 rosa coral
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Tip de bellesa
Per a una durada correcta del pintallavis Fijo Labios, és 
recomanable deixar assecar el color durant uns instants 
abans d’aplicar-hi el brillant. Al llarg del dia, es poden 
fer tants retocs de brillant com es vulgui. 
Per desmaquillar-se de manera còmoda i suau 
s’aconsella fer servir productes bifàsics o específics 
per a desmaquillar cosmètics d’alta fixació.

2
Dos nous tons del pintallavis Fijo Labios: núm. 10 rosa 
càlid i núm. 09 taronja tropical. El duo Fijo Labios té dos 
tipus d’aplicador i dues textures diferents. El primer, un 
aplicador d’esponja i textura cremosa per donar color; 
el segon, un aplicador amb pinzell i textura de gel per 
donar brillantor.

Petons de maduixa 
TrèS chic
El color d’aquesta fruita esdevé el protagonista 
dels dies d’estiu. Els llavis i les ungles lluiran 
la seva millor versió amb aquest toc retro. 
I per rematar el look, el rostre ha d’estar 
lleugerament bronzejat.

Esmalt d’ungles 
núm. 39 dolça 
maduixa

La model porta: 
pintallavis Fijo 
Labios núm. 09 
taronja tropical

La model 
porta: 
pintallavis Fijo 
Labios núm. 
10 rosa càlid
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Cuida i 
protegeix la pell
Protecció 48 h plus per als més exigents. 
Eficàcia i control tot el dia. 
Desodorants Protecció Plus per a ella 
i per a ell, en esprai i de bola.3

4
La vida en rosa
Un dels colors més versàtils i 
dolços. Avui més que mai deixa’t 
portar per les seves vibracions 
positives. 

Pren nota:
Esmalt d’ungles núm. 18 
suau peònia. 
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Estiu en
mode ON
Si vols gaudir al màxim de les 
vacances inclou al necesser 
els productes adequats per 
cuidar la cabellera. Protecció, 
hidratació, cura..., però també 
tractament, textura o fixació. 

Xampú i Condicionador 
protector Exotic.

Escuma Ones flexibles, l’últim 
pas del pentinat que modela i 
aporta fixació duradora. Conté 
provitamina B5 i filtre UV que 
fa que les ones es vegin més 
naturals i amb moviment.



LA NOVA GAMMA DE CREMES CORPORALS

Deliciosa temptació




