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CURES EXTRES 
PER A L’ESTIU
Gairebé amb un peu a la platja, s’imposen 
noves regles per tenir cura del rostre i el 
cos, i gaudir dels primers raigs de sol. Estàs 
preparada per sentir l’aigua i el sol a la pell?

A prova de sol
Posa’t en guàrdia i protegeix-te la pell des 
del principi. I no només a la platja, també a 
la ciutat. Apostem per una pell bronzejada, 
hidratada i ben protegida. T’apuntes al repte?

Tropical Garden
Gaudeix del còctel de colors afruitats que et 
presentem, i endinsa’t en aquest exòtic jardí 
tropical ple de bellesa amb textures i tonalitats 
exquisides.

Mirada tecnicolor 
Fes una mescla de colors brillants i sofisticats 
per ressaltar els ulls i canviar el teu look. 
Morat, blau, turquesa, coure, verd... 
Descobreix la col·lecció Llapis Ombra llarga 
durada (edició limitada) i llueix una mirada 
electritzant!

4 Looks Fresh
Trena messy, cua efecte mullat, monyo 
aftersun i cua nus. Et proposem 4 looks de 
temporada, acompanyats d’un maquillatge 
suau i bronzejat, i accessoris per al cabell 
que donen un toc d’estil.

El poder de les ungles 
Colors intensos amb un acabat brillant, 
efecte gel. Descobreix la nova col·lecció 
d’esmalts Deliplus Color, només a la 
Perfumeria de Mercadona.

Renova el teu pla de bellesa
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Gairebé amb un peu a la platja, s’imposen 
noves regles per tenir cura del rostre i el cos 
Gairebé amb un peu a la platja, s’imposen 
noves regles per tenir cura del rostre i el cos 
Gairebé amb un peu a la platja, s’imposen 

mentre gaudeixes de l’aire lliure. 
noves regles per tenir cura del rostre i el cos 
mentre gaudeixes de l’aire lliure. 
noves regles per tenir cura del rostre i el cos 

Renova el teu 
pla de bellesa
CURES EXTRES 
PER A L’ESTIU

ESTÀS PREESTÀS PREESTÀS PR PARADA 
PER SENTIR L’AIGUA 
I EL SOL A LA PELL? CANVIA EL XIP
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Atenció:
hidratació amb color!
Tingues cura del teu rostre tot 
aportant-li hidratació, protecció 
solar, pell uniforme i color amb 
les BB Cream (en to fosc o 
clar). Esdevindran un producte 
essencial del teu ritual de 
bellesa diari.
Recorda que cal eliminar les 
cèl·lules mortes i exfoliar la pell 
del cutis almenys un cop a la 
setmana amb l’Exfoliant facial.

És important hidratar la pell diàriament en qualsevol estació 
de l’any, però especialment a l’estiu ja que el contacte amb 
el sol, el salnitre o el clor fa que la nostra dermis ens demani 
un extra per mantenir-se suau i hidratada. L’Oli corporal àloe 
repara i hidrata. Aprofita la dutxa per aplicar-lo sobre la pell 
mullada amb un massatge suau. Per a pells molt seques, la 
Nutritiva corporal amb oli d’oliva.

Per a tot tipus de pells, Crema amb àloe que 
hidrata, calma i repara la pell.

PER NODRIR  
àloe i oli d’oliva

Crema facial 

hidratant i 
Contorn d’ulls 

amb àloe
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Saps com s’han d’aplicar les cremes 
anticel·lulítiques? Amb la pell neta i 
exfoliada, un o dos cops a la setmana, 
amb el Gel de dutxa exfoliant 
corporal.
L’Esprai anticel·lulític reductor en 
oli sec Vanity Series augmenta la 
seva acció com més et mous. Fes-lo 
servir diàriament, sobretot quan facis 
esport. Per refrescar-te, alleujar la 
sensació de pesadesa a les cames i 
combatre el greix localitzat, tria el Gel 
anticel·lulític efecte fred. Cafeïna, oli 
de germen de blat, centella asiàtica i 
vitamina E són els potents ingredients 
que conté la Crema anticel·lulítica 
reductora (i refermant) Deliplus.

A ells, l’arribada de l’estiu 
també els obliga a cuidar-se 
més. El Gel exfoliant facial 
9.60 regenera la pell del 
rostre i la Crema hidratant 
protectora 9.60 nodreix 
i protegeix. Mentre el Gel 
reductor abdomen 9.60 
combat el greix localitzat 
a l’abdomen i al contorn 
de la cintura, la colònia 
Sport Water Acció 9.60 i el 
nou Desodorant 4Square 
Impulse ofereixen frescor i 
un perfum ideal per a l’estiu.

forMEN

combatre el greix localitzat, tria el 

la perfumeria Cel·lulitis 
SOTA CONTROLTRUC 

S’aconsella aplicar la 
crema amb un massatge 

circular pressionant la 
zona amb els artells 

per trencar els 
nòduls de greix.



la perfumeria

2015 ESTIU  9



la perfumeria

10  ESTIU 2015Esmalt d’ungles Efecte Gel núm. 670 coral



la perfumeria

2015 ESTIU  11

¡REFRESH!
Submergeix-te aquest estiu 

en la fragància increïble 
del nou Gel de dutxa 

fresc fantasia.

MansMansipeusipeusi

Prova el nou Sabó de mans Flor de 
Tarongina (edició limitada). I pren nota de 
la rutina d’estiu que et proposem per als 
peus: exfolia’ls un parell de vegades a la 
setmana, tot insistint en els talons, amb 
l’Exfoliant antidurícies per a peus Deliplus. 
Pots potenciar-ne l’efecte amb l’ajuda de la 
pedra tosca. Fes-te un massatge suau abans 
d’anar a dormir amb la Crema hidratant 
antisequedat per a peus. Quan acabi el 
dia, regala’t un moment aplicant-te el Gel 
refrescant revitalitzador per a peus i cames. 
Sentiràs un gran alleujament i una agradable 
sensació de frescor. Són només 5 minuts i ho 
agrairàs durant hores! Per completar, pren 
les Ampolles cames lleugeres. Protegeix-
te els peus de la suor amb el Desodorant 
antitranspirant per a peus. I finalment, porta 
sempre a la bossa l’Stick antirascades per a 
peus, el teu aliat invisible per acomiadar-te de 
les molestes rascades.

ELS PROTAGONISTES
DE L’ESTIU

Esmalt d’ungles Color 
Balloons núm. 672 verd
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POSA’T EN GUÀRDIA i protegeix-te la pell des del principi. 
I no només a la platja, també a la ciutat. Apostem 
per una pell bronzejada, hidratada i ben protegida. 
T’APUNTES AL REPTE?

A prova de SOL
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RECORDA
Per aconseguir un 

acabat perfecte amb els 
autobronzejadors, és 
aconsellable exfoliar i 

hidratar abans 
la pell.

Descobreix l’última tendència en 
protecció solar: els nous solars tacte sec 
s’absorbeixen immediatament sense deixar 
sensació greixosa a la pell. T’encantaran! 
Prova el nostre Esprai solar corporal 
transparent Tacte Sec FPS 50+.
Sabies que...? Els qui es protegeixen 
regularment el rostre dels raigs UV 
semblen quatre anys més joves de mitjana 
que els qui no ho fan. La línia Solcare 
facial ofereix protecció alta i molt alta, 
que ajuda a combatre el fotoenvelliment 
cutani. Així que, ja ho saps, protegeix-
te el rostre tot l’any i, especialment, a 
l’estiu. A la Perfumeria de Mercadona 
trobaràs el protector solar que s’adapta 
millor a les teves necessitats, ja sigui per 
a zones sensibles, per a una absorció 
ràpida, antiedat... I el Fluid facial FPS50+ 
ràpida absorció, per aplicar-te’l en 
qualsevol moment. Les càpsules Solar amb 
betacarotè i zinc preparen la pell per a 
l’exposició solar.

PROTECCIÓ HORES 24

Si ets de les qui fugen del sol, no t’amoïnis; pots 
aconseguir un bronzejat facial bonic amb les Tovalloletes 
autobronzejadores i, per al cos, el Gel corporal efecte 
bronzejat immediat que il·lumina la pell i permet obtenir 
un to natural a l’instant, i que s’elimina amb aigua i gel 
de bany. O bé pots hidratar-te i lluir un color bonic amb 
la Hidratant corporal efecte bronzejat. Aconseguiràs 
gradualment un to daurat natural molt afavoridor mentre 
hidrates i suavitzes la pell.

EL PODER D’UN bronzejat

NOVETAT
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PER ALS 

menuts
més 

CABELL RISCsense 
Vols que el cabell 
et brilli sota el sol? 
Cuida’l més en aquesta 
època de l’any. Et 
recomanem el Xampú i el 
Condicionador protector 
Exotic amb filtre UV, 
per a cabells normals 
exposats al sol.

 i el 
Condicionador protector 

Després de l’exposició solar, hidrata’t 
bé la pell i aporta-li un extra d’actius 
calmants i reparadors. Comença a 
tenir-ne cura ja a la dutxa amb el 
Gel de bany aftersun. I després de 
l’aigua, escull la textura refrescant 
del Gel aftersun amb àloe o bé 
la textura en crema de l’Aftersun 
hidratant amb oli d’oliva que et 
donarà un plus de nutrició 
a la pell.

aftersun(

ABELL sense sense 

NOVETAT

La pell dels nens és més 
delicada i necessita protecció 
i cures específiques. La nova 
Crema solar facial nens FPS 
50+ els protegeix el rostre 
dels raigs del sol no només a 
la platja, sinó també al parc o 
quan fan esport a l’aire lliure. 
Recorda que a la Perfumeria de 
Mercadona pots trobar tota una 
línia de protecció solar en esprai 
o crema especial per a nens.
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RISC
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Gaudeix del CÒCTEL DE COLORS AFRUITATS 
que et presentem, i endinsa’t en aquest exòtic jardí tropical 
ple de bellesa amb textures i tonalitats exquisides.

Aconsegueix el look 
aplicant l’Ombra mat 
núm. 11 a la parpella 
mòbil, el Perfilador 
llarga durada morat 
per perfilar l’ull, la 
Màscara de pestanyes 
Maxi Volum marró i, als 
pòmuls, el Coloret duo 
Tropical Garden núm. 
01 moca-cirera.
Als llavis, el Pintallavis 
Tropical Garden 
núm. 01 gerd 
multireflexos i el 
Brillant Tropical 
Garden núm. 13 
violeta.

Tropical
GARDEN
Tropical
GARDEN
Tropical

Sota l’ombra 
DE LES PALMERES
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Aconsegueix el look amb l’Ombra núm. 09 com a base i l’Ombra llarga durada núm. 04 ben difuminada 
per tota la parpella mòbil. A les pestanyes, la Màscara Volum 4Dimensions. Als pòmuls, el Coloret duo 
Tropical Garden núm. 02 mango-albercoc i, als llavis, el Perfilador taronja Tropical Garden, el Pintallavis 
Tropical Garden núm. 03 coral soft i per donar volum, el Brillant Tropical Garden núm. 11 perla.

Els colors dels pintallavis 
i els brillants de llavis 
Tropical Garden permeten 
obtenir looks contraposats 
en color i intensitat. Amb 
el pintallavis coral i el 
brillant perla, obtindrem 
un maquillatge més 
subtil, mentre que amb el 
pintallavis gerd i el brillant 
violeta aconseguirem un 
look més exòtic, amb una 
gran potència de color. 
Prova de barrejar sense 
por els labials i els brillants 
de tonalitats similars 
i oposades, com per 
exemple el pintallavis gerd 
i el coral soft. Aconseguiràs 
una mescla original de 
textures i tonalitats, amb un 
efecte únic i de tendència.

Toc
magistral

Bellesa càlida
SERENITAT AL ROSTRE

RECORDA
Els dos tons del coloret duo 
Tropical Garden es poden 

utilitzar per separat o junts. 
Els dos colors es barregen i 
el resultat és un color únic. 

Aplica’ls sempre amb brotxa 
de coloret o brotxa de 

pólvores per a un 
acabat perfecte.
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Llavis 
BICOLOR

Bellesa càlida
SERENITAT AL ROSTRE

Sota l’ombra
DE LES PALMERES

Pintallavis Tropical Garden núm. 01 gerd 
multireflexos a la part exterior i Pintallavis 
Tropical Garden núm. 03 coral soft a 
l’interior.

A B

C
D

F

I

E

G

H

J

K

L

M

A. Màscara de pestanyes Maxi Volum marró / B. Perfilador llarga durada morat / C. Ombra mat núm. 11 /
D. Pintallavis Tropical Garden núm. 01 gerd multireflexos / E. Coloret duo Tropical Garden núm. 01 moca-cirera /
F. Brillant Tropical Garden núm. 13 violeta / G. Màscara Volum 4Dimensions / H. Ombra llarga durada núm. 04 /
I. Brillant Tropical Garden núm. 11 perla / J. Ombra núm. 09 / K. Pintallavis Tropical Garden núm. 03 coral soft /
L. Coloret duo Tropical Garden núm. 02 mango-albercoc / M. Perfilador taronja Tropical Garden
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Fes una mescla de colors brillants i sofisticats 
per ressaltar els ulls i canviar el teu look. Morat, 
blau, turquesa, coure, verd... Descobreix la 
col·lecció Llapis Ombra llarga durada (edició 
limitada) i llueix una mirada electritzant!

Mirada 
TECNICOLOR
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Look pàgina esquerra: Ombra llarga durada 
núm. 02 a la parpella superior, Ombra llarga 
durada núm. 04 a la parpella mòbil, Llapis 
llarga durada blau clar al lacrimal i Llapis 
llarga durada morat marcant la parpella 
inferior. Màscara de pestanyes Xtrem, 
Coloret rosa núm. 01, Pintallavis cremós 
núm. 13, Brillant Tropical Garden núm. 11 i 
Esmalt d’ungles Efecte Setinat núm. 656.

Perfila tot l’ull amb 
el Llapis llarga 
durada morat. Aplica 
posteriorment la 
Màscara Maxi Volum 
marró, el Coloret rosa 
núm. 01 i el Brillant de 
llavis núm. 08.llavis núm. 08.

RECORDA
Cal tancar correctament 

els llapis i les ombres llarga 
durada per evitar que 

s’assequin. Simplement 
fes pressió sobre el tap 

fins que escoltis un 
clic lleuger.

LADY, LADY!

MÉS  
INTENSITAT 

núm. 02

núm. 04
núm. 11
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Aplicar les Ombres núm. 03 
i núm. 05 de llarga durada a 
la parpella mòbil. Fer un petit 
toc a l’arc de la parpella mòbil 
amb l’Ombra llarga durada 
núm. 04; perfilar la parpella 
inferior amb el Llapis llarga 
durada turquesa. Per acabar, 
et recomanem que apliquis la 
Màscara Xtrem, el Coloret 
coral núm. 04 i el Perfilador 
de llavis Tropical Garden 
taronja, juntament amb el 
Brillant Tropical Garden núm. 
11 i l’Esmalt d’ungles Efecte 
Setinat núm. 654.

Vols ressaltar el 
color dels llavis i 
aconseguir que el 
brillant duri més 
temps? Maquilla’ls 
amb el Perfilador 
Tropical Garden 
taronja com si fos un labial i aplica’ls un toc del Brillant Tropical Garden núm. 11.

Toc 
magistral

Joc  de
TONS

núm. 05 núm. 03 núm. 04

núm. 11
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Ombra llarga durada núm. 01 
difuminada sobre la parpella mòbil, 
Ombra llarga durada núm. 05 al 
centre de la parpella per donar llum, 
Llapis llarga durada blau clar per 
perfilar la parpella inferior. Màscara 
de pestanyes Volum 4Dimensions, 
Coloret duo Tropical Garden núm. 02 
mango-albercoc i Pintallavis 
cremós núm. 01.

Aplica-les directament 

sobre la parpella i, si 

ho vols, difumina-les 

amb el tou dels 

dits o amb un 

pinzell d’ombres.

(Aquest procés s’ha 

de fer just quan 

apliquis l’ombra, 

perquè s’asseca i 

es fixa ràpidament).

BLAU
SOTA
L’ENCANT DEL

núm. 01 núm. 05

Ombres 
llarga durada
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4Looks 
Fresh

Trena messy, cua efecte mullat, monyo 
aftersun i cua nus. Et proposem 4 looks 
de temporada, acompanyats d’un 
maquillatge suau i bronzejat, i accessoris 
per al cabell que donen un toc d’estil.
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Després d’una llarga 
jornada de sol i platja, el 
cabell et demana a crits 
protecció i hidratació.
Aplica’t a tot el cabell el 
Condicionador protector 
Exotic, que conté filtre UV 
i un perfum deliciós, i 
recull-lo en un monyo 
graciós afegint algun 
accessori del cabell per 
donar color.

Per aconseguir el look, aplica’t sobre el cabell humit 
productes de fixació Deliplus que trobaràs a la 
Perfumeria de Mercadona. De l’arrel a les puntes, 
treballa bé el cabell floc a floc. Així aconseguiràs 
que l’efecte mullat es prolongui durant més hores 
a tot el teu cabell. I el maquillatge? Molt natural 
i bronzejat amb les Pólvores de sol, un dels 
productes imprescindibles al teu necesser, i a les 
pestanyes, la Màscara transparent.

Looks 
Fresh

Condicionador protector Condicionador protector 
 que conté filtre UV  que conté filtre UV 

graciós afegint algun 
accessori del cabell per 

Per aconseguir el 
productes de fixació Deliplus que trobaràs a la 
Perfumeria de Mercadona. De l’arrel a les puntes, 
treballa bé el cabell floc a floc. Així aconseguiràs 
que l’efecte mullat es prolongui durant més hores 
a tot el teu cabell. I el maquillatge? Molt natural 
i bronzejat amb les 
productes imprescindibles al teu necesser, i a les 
pestanyes, la 

MONYO
AFTERSUN

CUA EFECTE MULLAT
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Com s’aconsegueix? Primer fes-te una cua mitjana, 
afluixa una mica la goma i obre-la per la meitat. 
Després passa la cua per dins i afegeix un accessori 
en versió estival. Per mantenir la brillantor dels cabells, 
utilitza les màscares hidratants Deliplus del mig a les 
puntes, sobretot a l’estiu.
Enrogeix-te els pòmuls amb el Coloret coral núm. 04 i 
acoloreix els llavis amb el Pintallavis cremós núm. 16.

Cua NUS
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la perfumeria

Aconsegueix aquest look 
informal fent-te una trena 
lateral amb uns flocs i, 
posteriorment, recollint 
tots els cabells en una cua 
mitjana-baixa, però deixant 
el pentinat solt o desfet, 
gens polit. Recorda que 
l’estiu castiga més els cabells. 
No t’oblidis de cuidar-los 
amb el Xampú per a cabells 
secs i fets malbé Deliplus.

Trena  
messy
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La model llueix la nova col·lecció 
Color Balloons, l’Ombra llarga durada 
núm. 05 crema i el Pintallavis mat 
núm. 04 coral amb un toc de Brillant 
de llavis transparent.
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A

B

C

DE

F

G

H

A núm. 679 cirera
B núm. 675 rosa
C núm. 673 préssec
D núm. 678 vermell
E núm. 677 coral
F núm. 674 gris
G núm. 672 verd
H núm. 676 fúcsia

balloonsCOLOR
Préssec, coral, cirera, fúcsia o verd. 
Aquest estiu aposta per TONS VIBRANTS a les ungles.

ESMALTS 
Color Balloons
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Colors intensos
amb un acabat brillant, 
EFECTE GEL. CTE GEL. C
Descobreix la
nova col·lecció d’esmalts 
DELIPLUS COLOR,COLOR,C  només a 
la Perfumeria de Mercadona.Perfumeria de Mercadona.P

Coral. A les ungles, l’Esmalt Efecte Gel núm. 670; als llavis, el Pintallavis cremós núm. 10 i el Pintallavis Tropical Garden núm. 03.

El poder de les 
UNGLES
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Vermell. Esmalt d’ungles Efecte Gel núm. 661.



Granat.
Esmalt d’ungles 
efecte gel 
núm. 660.

núm. 670  coral

núm. 660  granat

núm. 671  rosa

núm. 661  vermell

núm. 659  malva

núm. 662  top coat

RECORDA
Per a un acabat Efecte Gel, 
aplica dues capes uniformes 
de color, deixa-les assecar 
bé i acaba amb una capa 

del top coat.
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