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Dies de sol
Pell daurada sí, però amb una estratègia clara: 
protecció i hidratació gairebé les 24 hores del dia. 
Evita els danys del sol a la pell i potencia’n els 
beneficis. No renunciïs a lluir un bronzejat sa; 
carrega’t de vitamina D i de vitalitat.

Tot per un cos 10
Aspirem a tenir una pell perfecta i cada corba al seu 
lloc. La constància és la teva aliada juntament amb 
dues claus de bellesa que cal repetir-se mentalment: 
la primera, la importància de l’exfoliació per a la pell, 
i la segona, cal guanyar la batalla a la cel·lulitis.

Cabells d’estiu 
Vols lluir un cabell perfecte durant tot el dia? 
La clau és saber com cuidar-lo.

Bon Voyage
Platja paradisíaca, ciutat cosmopolita o safari a la 
sabana? Et proposem tres looks amb estil per a tres 
destinacions de vacances.

Color UP
Nous codis de maquillatge per a aquest estiu. 
Intensitat marina a la mirada + colors afruitats 
a les ungles i els llavis. T’atreveixes?

S U M A R I
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Rose Quartz & Serenity
Els tons pastel dominen el 2016. La tendència 
s’inclina cap a una combinació perfecta de 
dos colors empolvorats que transmeten 
benestar i calma.

Als teus peus
Ha arribat l’hora de destapar-los. 
A la primavera prenem nota de la rutina que 
cal seguir per lluir una manicura perfecta; 
ara és el torn dels peus. Preparada?

Tropical 
Injecta energia i color a les teves ungles. Tons 
divertits per a la nova col·lecció d’esmalts 
Deliplus Color que farà pujar la temperatura.

Edita: MERCADONA S.A.
Polígon Industrial Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Liria, 5. 46988 Paterna / València
Realitza: Ediciones ELCA
Imprimeix: Jiménez Godoy
Dipòsit legal: TO-0789-2008

Els productes que apareixen en aquesta revista corresponen a 
l’assortiment estàndard de Mercadona. En ocasions, i per motius 
d’espai, pot ser que no trobi algun producte. Si us plau, consulti 
el nostre personal. Exemplar gratuït; se’n prohibeix la venda o 
comercialització. © El titular de la revista és MERCADONA, S.A. 
Queden reservats tots els drets. Es prohibeix l’ús i/o la reproducció 
total o parcial de la revista, així com de les marques i/o els logotips 
sense la seva autorització.
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Dies
SOLde

Pell daurada sí, 
però amb una estratègia clara:  

PROTECCIÓ I HIDRATACIÓ  
gairebé les 24 hores del dia. 

Evita els danys del sol a la pell 
i potencia’n els beneficis. 

No renunciïs a lluir un bronzejat sa; 
carrega’t de vitamina D i de vitalitat.
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Recorda que el rostre resta al 
descobert en qualsevol estació 
de l’any i pateix directament 
els efectes dels raigs de sol. 
Cal protegir-lo sempre per 
evitar el fotoenvelliment cutani, 
les taques i altres problemes.
La pell té memòria, per això 
cal tenir-ne cura. La línia de 
protecció Solcare ofereix 
solucions per a necessitats 
diferents.

 (1) Protector facial Antiedat 
FPS 50+. Protecció molt alta 
combinada amb una acció 
antiedat global. A més de 
combatre les arrugues, tracta 
i prevé les taques de la cara. 

(2) Fluid Protector facial 
Ràpida Absorció FPS 50+. 
Protecció molt alta amb 
textura lleugera. 

(3) Protector facial Zones 
Sensibles FPS 50+. Màxima 
protecció per a les zones més 
sensibles del rostre com el nas o 
el contorn dels ulls i dels llavis. 

(4) Stick Protector facial 
FPS 30. T’agradarà si busques 
una manera pràctica i còmoda 
de portar sempre a sobre el 
protector; te’l podràs aplicar 
en qualsevol moment.

1 2

3

4

Imprescindible  
durant tot l’any

Protegeix  
el rostre

La model 
porta el 
Pintallavis 
Bon Voyage
núm. 18.
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Ets de les que tenen poc temps per prendre el sol o de les que directament 
en fugen, però no renuncien a lluir una pell daurada i bronzejada?
El Gel corporal efecte Bronzejat immediat il·lumina la pell i 
la bronzeja a l’instant. Si ja estàs morena, et realça el bronzejat.
El seu efecte i durada són similars als d’un maquillatge. Per retirar-lo, 
el millor és utilitzar aigua i sabó. La Hidratant corporal efecte 
Bronzejat és una loció que proporciona un bonic to daurat de manera 
gradual; els efectes es veuen als tres o quatre dies de l’aplicació.

El daurat

Càpsules 
Solar Deliplus.
Ajuden a potenciar 
un bronzejat 
natural i durador.

RECORDA
Aquestes cremes  
NO CONTENEN 
FILTRES SOLARS.



Esprai solar Wet Skin FPS 30 (1), protecció 
alta i eficaç sobre la pell seca o mullada.

Crema solar protectora FPS 15 amb 
oli d’oliva (2). Lot Solcare que 

inclou Llet solar FPS 30 
+ complement (3).

Protecció 
CORPORAL

4 No utilitzis protectors solars de l’any passat; 
    un cop oberts poden perdre l’eficàcia.
4 Encara que estiguis bronzejada, 
    cal que et protegeixis dels raigs UV.
4 A més d’utilitzar cremes solars, fes servir 
 complements com ara ulleres de sol, barrets 
 i pareos; t’ajudaran a protegir millor la pell.

A punt per a
l’exposició al sol? 

1

2

3
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Ajuda a promoure 
la pèrdua de pes i la 

crema de greix

un Cos

10
Per
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Després de l’exposició al 
sol, el millor és utilitzar una 
crema postsolar o aftersun; 
estan específicament 
formulades amb actius 
calmants i reparadors que 
tornen a la pell el seu nivell 
d’hidratació. Aftersun 
Reparador prolonga el 
bronzejat, perquè et duri 
més el to morè a la pell. 
Si prefereixes reparar la 
pell amb una textura en 
gel, el Gel Aftersun amb 
àloe vera calma i hidrata, a 
banda de refrescar.

Per als 
més petits

Repara

Protecció alta per a 
la pell delicada dels 
nens: Esprai solar 
nens FPS 30.
Protecció molt alta: 
Esprai solar nens FPS 
50+, Crema solar 
facial nens FPS 50+ 
i Llet solar nens FPS 
50+.

L’Esprai solar nens FPS 50+ 
i l’FPS 30 tenen un divertit 

color verd, que desapareix amb 
un massatge suau i permet detectar 

d’un cop d’ull les zones de la pell 
que queden desprotegides.

NOVETAT
L’ESPRAI FPS50+ 

TÉ UN NOU 
APLICADOR
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Repara



Sent
l’estiu

Mans
Protegeixes el rostre i 
el cos del sol. Per què 
no fas el mateix amb 
les mans? La Crema 
de mans Antiedat 
antitaques amb FPS 6 
i vitamina E prevé les 
taques i l’envelliment 
prematur de la pell.

Llavis
El Reparador labial 
Dermik repara i 
hidrata els llavis 
exposats al sol, al 
salnitre, a la sequedat 
ambiental...

Rostre 
Protector facial 
amb color FPS 
50+, protecció molt 
alta per a tot tipus 
de pells que, a més, 
els dóna un bonic 
to bronzejat.

Pit
Crema de tractament 
específic Refermant de 
pits Vanity Series. 

Deixa que els RAIGS DE SOL t’acaronin la pell; desconnecta 
i gaudeix del bon temps. Descobreix tot el que necessites per 
sentir-te còmoda en l’època més càlida de l’any. 
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Abdomen 
Batuts gust de 
xocolata, vainilla o 
natilla de xocolata: 
els teus aliats per 
mantenir la línia.

Cames
Oblida’t de la 
sensació de cames 
pesades millorant-ne 
la circulació amb les 
Ampolles Cames 
Lleugeres Deliplus.

Esquena
Mantingues la pell hidratada i 

protegida amb l’Esprai Solar FPS 
50+, amb àloe vera i vitamina E.

Cuixes
L’Anticel·lulític Extreme Vanity Series actua 
a nivell cel·lular cremant el greix i impedint 
que es torni a acumular. La pell es manté llisa, 
millora l’aspecte i guanya fermesa.

la perfumeria
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Aspirem a tenir una PELL 
PERFECTA i cada corba al seu 
lloc. La constància és la teva 
aliada juntament amb dues claus 
de bellesa que cal repetir-se 

mentalment: la primera, la 
importància de l’exfoliació 

per a la pell, i la segona, 
cal guanyar la batalla 

a la cel·lulitis.

1O

TOT
pEr UN
Cos



EL SECRET ÉS 
L’EXFOLIACIÓ
A l’estiu prenem el sol, ens banyem a la platja i a 
la piscina, i exposem més la nostra pell. És per això 
que cal exfoliar-la i hidratar-la amb regularitat.
Utilitza un parell de cops a la setmana el Gel de 
dutxa Exfoliant Deliplus (1). Retira les cèl·lules 
mortes i afavoreix l’efecte hidratant de les cremes 
que t’apliquis a continuació.
Fes una primera neteja en profunditat amb el Guant 
de crin Deliplus (2), l’aliat perfecte per combatre la 
cel·lulitis i aconseguir un bronzejat 10. Les esponges 
exfoliants Deliplus (disponibles en diversos colors) 
són el complement per a una exfoliació perfecta, amb 
què aconseguiràs una pell ferma i lliure d’impureses:

3 Per a una exfoliació suau, 
    l’Esponja flor (3): elimina 
    impureses de les zones del 
    cos que més ho necessiten.

3 Per a un píling mitjà, l’Esponja 
    massatge 2 unitats (4), amb doble 
    acció: exfolia i fa massatge per ajudar 
    a mantenir la fermesa de la pell.

3 Per a una exfoliació en profunditat, 
    l’Esponja píling (5) amb forma 
    ergonòmica que activa la circulació. 

3 2

5

4

1
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ADÉU CEL·LULITIS
L’operació biquini continua.
La constància és la base per 
aconseguir el que ens proposem. 
Continua aplicant-te les cremes 
anticel·lulítiques també a l’estiu, 
fes exercici cada dia i segueix una 
dieta equilibrada.
El nou Reductor Volums Rebels (1) 
redueix i tonifica la silueta. Allisa els 
cúmuls de greix en zones rebels com 
ara els glutis, les cuixes, els braços i 
l’abdomen, i  millora l’aspecte de la pell 
donant-li fermesa i hidratació. 
El seu aplicador massatge potencia l’efecte 
cremagreix del producte i en facilita 
l’acció drenant. Reforça la teva lluita 
diària contra el greix acumulat amb 
l’Esprai oli sec Anticel·lulític 
Reductor Vanity Series (2), 
que permet combatre la 
cel·lulitis durant les 24 hores 
del dia. El seu funcionament 
és senzill: com més et mous, 
més cremes.

Com a complement pren un Stick Drenapur (3) al dia, 
diluït en aigua, a base de dent de lleó, riber negre i bedoll; 
facilita l’eliminació de líquids.
L’Anticel·lulítica Reductora Deliplus (4) combina actius 
com la cafeïna, l’oli de germen de blat, la centella asiàtica 
i la vitamina E, que prevenen la cel·lulitis i milloren la pell 
de taronja. És recomanable aplicar-la diàriament amb un 
massatge circular suau, tot insistint en les zones en què es 
concentra més greix.

TOC
magistral
Aplica’l abans 

de fer esport o si 
surts a passejar; 
n’intensificaràs 

l’efecte. 

2

3

4

NOVETAT

1
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Cabells  
d’ESTIU 
Vols lluir un cabell perfecte 
durant tot el dia? La clau és 
saber com cuidar-lo.

La Tovallola Turbant 
eixugacabells ajuda 
a eliminar la humitat 
del cabell i potencia 
els tractaments 
capil·lars.

EL COMPLEMENT 

ONES SURFERES

Un look d’estiu que et pots fer 
fàcilment amb la Pinta Afro 
(disponible en diversos colors) 
i el Gel fixador fluid Arrissats.
La primera pentina i desembolica 
el cabell ondulat i arrissat 
mantenint-ne l’aparença natural; 
el segon dóna forma, aporta 
brillantor i elimina l’encrespament.
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EXPRÉS
PERFECCIONADOR 

PROTEGEIX-TE 

El cabell d’aspecte humit s’actualitza 
aquest estiu amb un estil més sofisticat. 
El cabell va engominat i pentinat 
cap enrere, deixat anar o recollit, 
però sempre fora de la cara.
El kit necessari per aconseguir-lo: 
Gel Fixador Extrafort i Pinta Gel 
(disponible en diversos colors).

Tens una cita imprevista? Ja sigui de 
treball o d’oci, recull-te el cabell amb 
agulles de forma senzilla, fixa’l i 
mantén-lo perfecte amb la Laca 
Extraforta. Dóna un toc d’estil 
amb un accessori per al cabell.

El Xampú i el 
Condicionador 
protector 
Exotic cuiden, 
desemboliquen 
i protegeixen el 
cabell del sol. 
El condicionador 
es pot utilitzar 
abans de 
l’exposició solar, 
tant en sec com 
en mullat.

TRENA
CUA 

Una de les tendències d’aquesta 
temporada, la cua trena, arriba en 
diferents versions: espiga, d’arrel, 
africana... Ens decantem per 
l’africana des de l’arrel i li afegim un 
parell d’accessoris per donar color.

MULLAT
Look EFECTE 

EL CABELL
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PLATjA 
PARADisíACA,

ciutat cosmopolita o,  
safari a la sabana?

Et proposem tres looks amb estil 
per a tres destinacions de vacances.
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El look

PARADISíACA
plaTja 

Aigües cristal·lines, sorra 
daurada i molt de sol.

Els dies de relax i 
desconnexió arrenquen en 
una destinació de somni. 

Gaudeix-los! 

La destinació

F

El maquillatge per a aquesta escapada 
té un toc exòtic. La mirada s’omple 
de color amb la Paleta d’ombres Bon 
Voyage núm. 02 (A), l’Eyeliner resistent 
a l’aigua Bon Voyage núm. 01 (B) per 
marcar la parpella superior i la Màscara 
de pestanyes Dramatic Volume (C). 
Als pòmuls, el Coloret Multicolor (D); a 
les ungles, l’Esmalt Tropical núm. 712 
magenta (I), i als llavis, el Brillant de 
Llavis Bon Voyage 
núm. 14 
maduixa (F).

B

E
C

A

D

En el necesser de 
maquillatge...
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El look 

La mirada protagonitza aquest look que combina 
l’ombra daurada i la bronze de la Paleta Bon Voyage 
núm. 02 (A), el Llapis llarga durada Bon Voyage 
núm. 05 blau intens (B) per marcar l’ull i la Màscara 
de pestanyes Volum 4Dimensions (C). Completen 
el maquillatge el Coloret Coral (D), el Pintallavis 
Cremós núm. 20 rosa quars pastel (I), el Brillant 
de Llavis Bon Voyage núm. 11 perla (F) i l’Esmalt 
Tropical núm. 718 rosa (G).

COSMOPOLITA
CIUTaT 

Hi ha destinacions per a tots els 
gustos. Els urbanites prefereixen 
descobrir ciutats plenes de cultura

 i encant, i perdre’s pels seus 
carrers interessants.

En el necesser de 
maquillatge... G

E

D

B
C

La destinació

A

F
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El look 

En aquest cas el maquillatge és més 
suau, en tons terra. La Paleta d’ombres 
Bon Voyage núm. 02 (A), l’Eyeliner 
resistent a l’aigua Bon Voyage núm. 
01 (B) i la Màscara de pestanyes Maxi 
Volum núm. 01 negra (C). El Coloret 
Multicolor (D) per donar llum als pòmuls, 
el Pintallavis Mat Bon Voyage núm. 17 
coral intens (I) i l’Esmalt Tropical núm. 
715 verd (F).

DE SAFARI? 
aNEM 

En el necesser de 
maquillatge...

B C

D

E F

Els animals salvatges, 
les planes extenses i el 

capvespre colorista de la 
sabana africana revifen el 
teu esperit més aventurer.

La destinació
A



Aconsegueix aquest maquillatge amb l’Ombra d’ulls llarga durada núm. 07 turquesa a la parpella mòbil i perfilant la part inferior de l’ull, 
i l’Ombra llarga durada núm. 08 blau mar, que combina a la perfecció amb el turquesa. Als llavis, el Pintallavis de la col·lecció UP núm. 
23 rosa neó; als pòmuls, el Coloret Pink núm. 02, i finalment, la Màscara de pestanyes Volum 4Dimensions.
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Aconsegueix aquest look tan estiuenc maquillant els ulls amb l’Ombra perlada núm. 01 blanca com a base, l’Ombra llarga durada 
núm. 07 turquesa com a eyeliner i el Llapis llarga durada Bon Voyage núm. 04 verd turquesa per  perfilar l’ull. Completen el 
maquillatge el Pintallavis col·lecció UP núm. 22 mango, el Coloret Pink núm. 02, la Màscara de pestanyes Volum 4Dimensions, 
i a les ungles, l’Esmalt efecte gel núm. 724 coral.

la perfumeria

NOUS 
CODIS DE 

MAQUILLATGE 
PER A AQUEST 

ESTIU 
INTENSITAT MARINA 

A LA MIRADA + 
COLORS  AFRUITATS 

A LES UNGLES I ELS LLAVIS.  
T’ATREVEIXES?



Vols aconseguir aquest maquillatge? Com a base, l’Ombra 
perlada núm. 01 blanca, l’Ombra llarga durada núm. 07 
turquesa a tota la parpella mòbil i l’Ombra llarga durada 
núm. 08 blau mar marcant la part inferior de l’ull, vorejant 
les pestanyes. Als llavis, el Pintallavis de la col·lecció UP 
núm. 20 gerd; als pòmuls, el Coloret núm. 01 rosa; a les 
pestanyes, la Màscara de pestanyes Volum 4Dimensions, 
i l’Esmalt efecte gel núm. 680.
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Ombra llarga durada núm. 07 turquesa / Coloret Pink núm. 02 / Ombra Perlada 
núm. 01 blanca / Pintallavis col·lecció UP núm. 22 mango / Llapis llarga durada 
Bon Voyage núm. 04 verd turquesa / Màscara de pestanyes Volum 4Dimensions /
Esmalt d’ungles efecte gel núm. 724 coral.

Ombra llarga durada núm. 08 blau mar / Ombra llarga durada núm. 07 turquesa
/ Coloret núm. 01 rosa / Ombra Perlada núm. 01 blanca / Pintallavis col·lecció
UP núm. 20 gerd / Màscara de pestanyes Volum 4Dimensions / Esmalt d’ungles 
efecte gel núm. 680 rosa.

Ombra llarga durada núm. 08 blau mar / Ombra llarga durada núm. 07 
turquesa / Pintallavis col·lecció UP núm. 23 rosa neó / Coloret Pink núm. 02 / 
Màscara de pestanyes Volum 4Dimensions.

la perfumeria
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Rose
qUARTz
&SErENITy

Els tons pastel dominen 
el 2016. La tendència 

s’inclina cap a una 
combinació perfecta de 
dos colors empolvorats 

que transmeten 
benestar i calma.

Pintallavis Cremós 
núm. 20 rosa quars 
pastel.Esmalt d’ungles 

Rose quartz.

Esmalt d’ungles 
Serenity.

MAQUILLATGE 
TENDÈNCIA

Dos colors molt 
versàtils amb què 
podràs aconseguir 
un look audaç, amb 
ombra d’ulls fumada 
i efecte degradat a 
les ungles, perfecte 
per als dies d’estiu.
O bé pots optar per 
un maquillatge més 
senzill, romàntic i 
natural.

L’efecte degradat 
s’aconsegueix 
amb una esponja 
de maquillatge. 
Com?
Pinzellem 
l’esponja amb 
els dos colors 
i l’apliquem 
directament sobre 
l’ungla amb tocs 
suaus. Cal repetir 
aquesta acció 
com a mínim un 
parell de vegades 
a cada ungla per 
aconseguir una 
major cobertura. 
Finalment 
eliminem les vores 
amb acetona. Ombra Sec i Mullat 

núm. 13 quartz + 
Serenity.
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Aconsegueix aquest maquillatge amb l’Ombra d’ulls 
Sec i Mullat núm. 13 quartz + serenity, la Màscara 
de pestanyes Volum 4Dimensions, el Coloret Pink 
núm. 02, el Pintallavis Cremós núm. 20 rosa quars 
pastel i l’Esmalt d’ungles Serenity.
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{Ha arribat l’hora de 
destapar-los. A la 
primavera prenem 
nota de la rutina 
que cal seguir per 
lluir una manicura 
perfecta; ara és el 
torn dels peus. 
Preparada?

PEUS
Alsteus

la perfumeria

La model porta l’Esmalt d’ungles Tropical núm. 719.
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Talla, llima 
i cuida les 
ungles.

2

Exfolia. Una o dues vegades a la 
setmana, tot insistint en els talons. 
Usa l’Exfoliant antidurícies (A); 
potencia’n l’efecte amb la pedra tosca.

1

Hidrata. 
La Crema 
Hidratant 
antisequedat (C) 
els nodreix 
i suavitza.

3

4 Tracta. La Crema 
reparadora de clivelles 
(D) hidrata en profunditat 
els peus molt secs amb 
durícies i clivelles. Un extra 
per a les zones conflictives: 
el Tractament específic 
durícies i callositats (E); 
les estova i les redueix.

LA SOLUCIÓ 
PERFECTA
L’Stick Antirascades 
s’aplica abans d’estrenar 
sabates o quan has de 
caminar moltes hores 
i estàs segura que les 
sandàlies et faran mal.

4pEUS
IMPECABLES

EN
PASSOS

C

B

E

Oblida’t de la 
suor i de les 
males olors. 
Desodorant 
Antitranspirant 
per a peus.

A

D

EL TEU 
ALIAT 
INVISIBLE
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La model va maquillada amb l’Ombra llarga 
durada Núm. 07 turquesa, l’Ombra Mat 
núm. 13 crema, la Màscara de pestanyes 
Volum 4Dimensions negra, el Pintallavis 
Cremós núm. 20 rosa quars pastel i 
l’Esmalt d’ungles Tropical núm. 716 
aiguamarina.

Injecta energia i color a 
les teves ungles.  

Tons divertits per a la nova col·lecció 
d’esmalts Deliplus Color que farà

pujar la temperatura.

(TROPICAL)
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Esmalt Tropical 
núm. 714 blau + 
decoracions per 

a les ungles.

Esmalt Tropical 
núm. 717 groc + 

decoracions per a 
les ungles.

Per un estiu ple de color!la perfumeria
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