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BANY DE SOL
Prendre el sol s’ha considerat sempre com 
un hàbit saludable; en excés, però, pot crear 
problemes. Gaudeix-ne dels beneficis sense 
córrer riscos. Aquest estiu, triomfa la pell 
bronzejada i ben cuidada.

 
COS A LA VISTA
Abans de llançar-te a la platja, revisa i 
reinicialitza els teus hàbits de cura corporal. 
Tenim l’equip guanyador per hidratar la pell i 
mantenir la cel·lulitis a ratlla.
Què esperes per gaudir de l’estiu?

 
PUJA EL TO
Noves eines de bellesa, ulls i llavis en 
tons àcids o dolços, manicura a tot color i, 
al cabell, neotrenes. 
Suma’t al look d’aquest estiu.

 
ACONSEGUEIX L’EFECTE 
MULLAT GLOSSY
Gerani, rosa i lavanda. Els llavis i les 
ungles amb efecte glossy i en tons florals 
dispararan el termòmetre. Pren nota del que 
s’estila aquesta temporada!
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32

SWEET REBEL
Suau i atrevida, discreta i trencadora, dolça i 
reivindicativa... Així és la col·lecció d’edició 
limitada Sweet Rebel, creada especialment 
per a les dones a qui la subtilesa no els 
impedeix marcar la diferència.

 
MANICURA I PEDICURA
A TOT COLOR
Converteix les mans i els peus en els 
protagonistes de l’estació més calorosa 
de l’any. Aconsegueix-ho amb les cures 
necessàries i l’explosió de color de la 
col·lecció d’esmalts d’ungles New California.
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7 papaia, Eyeliner 
Resistent a l’Aigua, 
Màscara de pestanyes 
resistent a l’Aigua i 
Pólvores de Sol Exotic.
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BANY SOLde
Prendre el sol s’ha 
considerat sempre com 
un hàbit saludable; 
en excés, però, pot 
crear problemes. 
Gaudeix-ne dels 
beneficis sense 
córrer riscos. 
Aquest estiu, triomfa la
pell bronzejada 
i ben cuidada.
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(1) Llet Solar FPS30 / (2) Llet Solar FPS20 / (3) Llet Solar FPS50+ / (4) Esprai Solar FPS50+ / (5) Esprai Solar FPS30 / 
(6) Esprai Solar FPS15 / (7) Llet Solar especial pells sensibles FPS50+ / (8) Llet Solar especial pells sensibles FPS30 / 
(9) Oli Protector Accelerador del Bronzejat Tacte Sec FPS30 / (10) Llet Solar To Go especial pells sensibles FPS30 
(conté sis sobres individuals) / (11) Càpsules Solar amb betacarotè i zinc / (12) Crema Solar Antiedat Facial FPS50+ Color / 
(13) Fluid Solar Antiedat Facial FPS50+
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Nous SOTA EL SOL
Estàs preparada per 
rebre els primers rajos? Protegeix-te

la pell!
Llueix un bronzejat durador aportant 

antioxidants a les cèl·lules de la 
pell. Comença a prendre Càpsules 
Solar un parell de setmanes abans 
de l’exposició al sol. Afavoreixen 
un bronzejat uniforme i durador, 

i complementen l’efecte dels 
protectors solars.

L’objectiu és un bronzejat uniforme, lluminós i bonic; per 
aconseguir-lo, cal tenir en compte les pautes següents:

3 La pell ha d’estar lliure d’impureses i cèl·lules mortes; 
cal exfoliar-la un parell de setmanes abans de la primera 
exposició solar i un mes després de la darrera. Tanmateix 
no abusis de l’exfoliació, ja que deixa la pell fina i més 
exposada als rajos. Hidrata’t bé al matí i a la nit.

3 Una alimentació adequada ajuda a protegir i bloquejar els 
radicals lliures que acceleren el fotoenvelliment. Pren nota: la 
dieta ha de ser rica en betacarotens, omega-3 i antioxidants. 
Afegeix pastanagues, cítrics, fruita seca i verdures de fulles 
verdes al menú diari.
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3 Evita l’exposició 
en les hores centrals del dia.

3 Fes servir roba adequada, barrets 
d’ales amples, gorres i ulleres de sol 
homologades.

3 L’error: en general, s’usa poca 
fotoprotecció pel que fa a nombre 
d’aplicacions, quantitat i índex FPS. 
Això desencadena problemes, com ara 
cremades, taques, reaccions al·lèrgiques, 
envelliment prematur o arrugues.

3 Opta per factors de protecció alta o molt 
alta amb fórmules resistents a l’aigua i 

 a la suor, que actuen d’escut protector. 
 Et recomanem el Protector Solar Esprai 

Seesee 50+ i 30+.

3 L’envelliment cutani i l’exposició solar van 
units. Protegeix-te el rostre tot l’any, no 
només durant els mesos de calor; evitaràs 
arrugues, taques, sequedat i opacitat 
a la pell. Escull un fotoprotector amb 
ingredients naturals, com el Gel Invisible 
Solar Antiedat Facial FPS 50+ enriquit 
amb omega-3, 6 i 9, i extracte d’algues 
vermelles.

3 Repeteix l’aplicació del protector cada 
hora i mitja o dues hores en les zones més 
propenses a l’aparició de taques, com ara 
el contorn dels ulls, el nas, el front, el llavi 
superior o l’escot.

3 Ara hi ha fotoprotectors de textures 
múltiples; algunes, com les d’esprai, són 
molt còmodes a l’hora d’aplicar-les. Per al 
rostre es recomana la crema, que absorbeix 
i hidrata més. Les pells grasses han d’anar 
en compte: necessiten textures més fluides 
o lliures d’olis. En canvi, les cremes són més 
adequades per a les pells seques.

Els
Manaments
DE LA LLEI
DEL SOL
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Aftersun

Després d’un dia de platja, toca cuidar la 
pell: hidratar-la, reparar-la i calmar-la. És 
recomanable aplicar aftersun en lloc de 

la crema habitual, ja que està formulat per tornar 
a la pell el nivell d’hidratació òptim després de 
l’exposició solar i conté actius calmants.

L’Aftersun Reparador prolonga el bronzejat; 
està formulat especialment per afavorir que el to 
daurat dels rajos del sol duri més. Si prefereixes 
la sensació refrescant d’una textura de gel, opta 
pel Gel Aftersun amb àloe vera. L’àloe calma i 
ajuda a regenerar la pell.

Consell
Beauty
Fes servir aftersun sempre 
que exposis la pell al sol. 
Encara que no tinguis 
enrogiment ni coïssor, 
el to bronzejat indica un 
efecte del sol sobre la pell 
que cal reparar. Tindràs la 
pell més suau i elàstica,
i contribuiràs a prolongar 
un bronzejat bonic.
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Et recomanem la Llet Corporal Autobronzejadora, que 
dóna un to daurat a la pell. Pots aplicar-la tantes vegades 
com vulguis fins aconseguir el to que més t’agradi. S’aplica 
de manera uniforme, com una llet corporal, per aconseguir                        
un to homogeni.

El Gel Corporal Efecte Bronzejat Immediat il·lumina la pell 
i aporta un to bronzejat natural a l’instant. Si ja estàs morena, 
realça el color de la pell. S’aplica fent un massatge suau. 
L’efecte i la durada són similars als del maquillatge, de manera 
que cal fer servir aigua o el netejador habitual per retirar-lo.

Per a més comoditat, pots fer servir també les Tovalloletes 
Autobronzejadores.

Protegeix la pell dels més petits 
amb l’Esprai Solar Infantil 50+ i 
la Llet Solar Infantil 50+ mentre es 
diverteixen jugant a la sorra de la platja. 
Tots dos són resistents a l’aigua.

I després d’una tarda de jocs? Una 
bona dutxa i, per calmar la pell, la Loció 
Aftersun Nens, que a més hidrata i repara.

Si ets de les que fugen del sol
o el veuen poc perquè els 
toca passar l’estiu a l’oficina,
que això no sigui un impediment
per lluir color.

Espurnes DE SOL

Recorda
Renta’t bé les mans després de fer 

servir l’autobronzejador i espera uns 
minuts abans de vestir-te fins que 

s’hagi absorbit del tot.

Un raig de
sol oh, oh...
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PER A LA CARA

No importa que no vagis 
a la platja o no tinguis 
vacances; el sol sempre 

hi és i en trajectes curts, quan 
camines pel carrer o condueixes 
pot afectar la pell del rostre. 
Evita possibles taques protegint-
te diàriament i durant tot l’any, 
sense excuses. La Crema Facial 
Efecte Lífting FPS30 combat 
la pèrdua de fermesa i millora 
l’elasticitat de la pell. Dóna 
al cutis un aspecte més jove i 
impedeix l’aparició d’arrugues.



la perfumeria

ESTIU 2017  11



Abans de llançar-
te a la platja, revisa 
i reinicialitza els 
teus hàbits de cura 
corporal. Tenim 
l’equip guanyador 
per hidratar la pell 
i mantenir la 
cel·lulitis a ratlla.
Què esperes 
per gaudir 
de l’estiu?

COS 
a la vista
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Pell 100% hidratada

A l’estiu, el protocol és clar: 
exfoliació, hidratació i bronzejat. 
Ens centrem en la hidratació,      

tant per dins com per fora.

3 Beu 2 litres d’aigua diaris, sobretot en 
èpoques de molta calor.

3 Fes un detox: neteja l’organisme abans 
de posar-te el banyador. El cos i la salut 
t’ho agrairan. Una cura en profunditat amb 
sucs de fruites i verdures alleugereix el cos, 
l’hidrata i el prepara.

3 Hidrata’t amb el nou Oli en Crema. 
Descobreix una manera diferent de nodrir i 
suavitzar la pell amb un nou producte que 
canvia de textura a mesura que s’aplica. 

L’Oli en Crema per al cos, Oriental o 
Flores Blancas, és un cosmètic innovador 
que primer té una textura de crema, però 
que es transforma en un oli sedós a mesura 
que l’apliques a la pell, mentre t’embolcalla 
amb la seva fragància agradable.

3 Si tens pressa, hidrata’t sota la dutxa.    
La Hidratant corporal sota la dutxa és una 
manera senzilla i pràctica de tenir cura de 
la pell cada dia. La seva fórmula enriquida 
amb àcid hialurònic i mantega de karité 
nodreix i suavitza la pell. Com es fa servir? 
Després de la dutxa, amb la pell mullada, 
aplica’t la hidratant per tot el cos amb 
un massatge suau, espera uns instants i 
esbandeix-la amb aigua abundant.

Amb tacte de seda
Els Olis en Crema per al cos hidraten 
i nodreixen gràcies a la combinació 
d’actius:

Oli d’arròs, que nodreix i suavitza 
gràcies al seu contingut en vitamina 
E, esqualà i àcid linoleic.

Glicerina, que hidrata intensament.

 1

2
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Dream team

Ha arribat l’hora; segur que ja tens el 
banyador i la roba d’estiu a punt. 
Compte! No deixis de fer servir els 

anticel·lulítics; l’operació biquini continua i la 
constància és fonamental per veure’n els efectes. 
Recorda que has de combinar-los sempre amb 
una dieta equilibrada i exercici físic.

Tenim l’equip guanyador per vèncer:

L’Anticel·lulítica Reductora Deliplus combina 
actius com la cafeïna, l’oli de germen de blat 
o la centella asiàtica, que ajuden a prevenir la 
cel·lulitis i milloren la pell de taronja.                 
Es recomana una aplicació diària amb un 
massatge suau, circular i ascendent, insistint    
en les zones més grasses. Al gimnàs o de 
viatge, ja no hi ha excuses, porta sempre 
l’Anticel·lulític Extreme Vanity Series.           
Té un format de sobre molt pràctic que permet 
portar-lo sempre al damunt i aplicar-te’l en 
qualsevol lloc. Gràcies a la seva textura fundent, 
s’estén i s’absorbeix fàcilment i ràpidament. 
El complex d’actius cellu-intelligence complex 
actua en l’àmbit cel·lular cremant el greix 
i impedint que es torni a acumular.

A la Perfumeria de Mercadona pots trobar 
també l’emulsió fitoaromàtica Anticel·lulític 
Viseger Pharma, amb actius refermants i 
tonificants. I a lluir cames aquest estiu!

MASSATGE 
anticel·lulític
És important aplicar 
la crema dues 
vegades al dia 
amb un massatge 
que comenci als 
turmells i pugi cap 
a l’abdomen, amb 
moviments circulars i 
exercint una lleugera 
pressió. A l’abdomen, 
cal fer cercles 
concèntrics per 
obtenir més eficàcia.
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3 El benefici principal de l’exfoliació corporal 
és l’eliminació de cèl·lules mortes de l’epidermis. 
D’aquesta manera, la pell s’oxigena i esdevé més 
receptiva a l’absorció dels principis actius que se li 
apliquen. Estimula la circulació i afavoreix el drenatge.

3 El moment ideal per fer aquest ritual de bellesa no 
existeix; és aquell en què es disposi de més temps. 
Després de l’exfoliació, és recomanable una bona 
hidratació amb un massatge suau que nodreixi i activi 
la microcirculació.

3 El lloc perfecte per aplicar l’exfoliant és la dutxa, 
ja que és millor aplicar-lo amb la pell humida fent un 
massatge, tot insistint en zones com els colzes o els 
genolls. Després, cal retirar les restes amb aigua tèbia 
i acabar amb un raig d’aigua freda per tonificar.

3 El massatge a l’hora d’aplicar l’exfoliant és una de les 
claus d’aquest moment beauty. Pren-ne nota! Moviments 
ascendents als braços i les cames; en cercles a l’abdomen, 
el pit, l’esquena i els glutis.

2017 ESTIU  15

Dream team

Per eliminar les cèl·lules mortes i les 
impureses de la pell, recorre a un 
exfoliant corporal. Tenim l’ingredient 
que la teva pell necessita per a tot l’estiu: 
les sals de la mar Morta. Suavitza’t 
i refresca’t la pell amb l’Exfoliant 
Corporal Mineral amb sals de la 
mar Morta. A més, aconseguiràs un 
bronzejat bonic i uniforme.

Consells
de Bellesa
per a una bona
exfoliació corporal

La model porta el labial Fijo Labios núm. 07 papaia.
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la perfumeriaAprofita l’arribada del
bon temps per adoptar

4 hàbits senzills de
vida saludable

És el moment d’introduir vegetals i 
fruites a la dieta. Amanides d’hortalisses 
o fruites, gaspatxos, cremes fredes de 
verdures, macedònies, sucs...

El capvespre o l’alba són els escenaris 
perfectes per fer una passejada per 
la platja. Amb 30 minuts al dia n’hi ha 
prou per posar-te en forma. També 
t’ajudarà a relaxar-te.  

Si no tens temps per sortir a caminar 
o fer esport, prescindeix de l’ascensor, 
ves caminant als llocs, baixa’t de 
l’autobús o el metro un parell de 
parades abans de la teva...

Posa la teva música preferida a casa i 
prova amb una taula d’exercicis fàcils. 
Segur que pots dedicar-hi com a 
mínim 30 minuts un parell de cops 
a la setmana. Alterna flexions, esquats 
i abdominals.

1
2

3

4

Que res no t’aturi 
aquest estiu! Oblida’t de la 

pesadesa de cames: pren les 
Ampolles Cames Lleugeres 

amb galzeran, que afavoreixen 
la circulació. Les Càpsules 

Detox ajuden a eliminar
les toxines de l’organisme,

 i això es reflecteix en
la salut de la pell.

La model porta el 
Pintallavis Floral 
núm. 01 taronja 
gerani.
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Puja
el to

Noves eines de bellesa, 
ulls i llavis en tons àcids o 

dolços, manicura a tot color 
i, al cabell, neotrenes.

Suma’t al 
look de l’estiu
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Les trenes estan de moda, no hi ha 
dubte. Tanmateix es reinventen i aquesta 
temporada arriben amb aires glam rock: 
una o dues trenes a la part superior del 
cap que s’uneixen en una cua central.

1

2

Cushionmania

Prova la nova Brotxa de Maquillatge 
Deliplus, un producte innovador de 
disseny ergonòmic que facilita l’aplicació 

del maquillatge de textura fluida, en crema o 
compacte. De fibra sintètica, té una funda 
de plàstic molt pràctica per poder desar-la 
al necesser sense tacar-lo. T’encantarà!

L’últim capritx en cosmètica arriba de Corea. 
El cushion o coixinet s’usa sobretot per aplicar 
el maquillatge i el coloret, tot i que es pot 

utilitzar per a tots els productes que tinguin textura 
líquida, com ara algunes ombres d’ulls o labials. 
El cushion és un coixinet amarat de maquillatge o 
coloret i una esponja que s’humiteja quan es pressiona 
el coixinet. Permet utilitzar el producte de manera 
molt més precisa i còmoda, i aconseguir un acabat 
homogeni. Pots dur-lo a la bossa per retocar-te. És 
recarregable i inclou un mirall; l’eina perfecta per 
simplificar el ritual de maquillatge. Corregeix fàcilment 
les petites imperfeccions de la pell amb el Maquillatge 
Cushion Blushion FPS35+, fundent, natural i lleuger, 
amb tres tons per escollir. I dóna un toc de brillantor 

saludable als pòmuls amb el 
Coloret Cushion Blushion, 
fresc i lluminós, amb 
tres tons 
per escollir.

Make up
a cop de brotxa

3Pólvores
de SOL

Neotrena

Si vols donar un toc daurat, lluminós i bronzejat al 
rostre, utilitza les noves Pólvores de Sol Exotic. 
Et veuràs esplèndida. Barreja les dues tonalitats 

insistint en la part fosca o clara segons el teu color de 
pell. També les pots fer servir com a coloret.

TOC MAGISTRAL
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Per aconseguir aquest look 
maquilla’t amb l’Eyeliner 
Resistent a l’Aigua, la Màscara 
de pestanyes resistent a 
l’Aigua i el labial Fijo Labios 
núm. 07 papaia (1).

la perfumeria

4
Ja coneixes el labial Fijo Labios color 

i brillantor; ara el pots trobar en dos 
colors nous més estiuencs: (1) labial 

Fijo Labios núm. 07 papaia i (2) 08 rosa 
flaix. Mat o brillant, dos acabats en un 
mateix labial.

Llavis
àcids o dolços

El brillant 
ajuda a 

potenciar 
la bellesa 

dels llavis: 
n’incrementa 

el color i, 
alhora, crea un 
efecte volum 

notable.

1

2
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Recorda
El Condicionador
Protector Exotic

conté filtre UV per protegir del sol. 
A més, la seva fórmula suavitza, 

dóna brillantor i evita l’encrespament. 
S’aplica abans de l’exposició al sol, 

tant amb el cabell eixut com mullat. 
Fes-ho abans i després 

d’entrar a l’aigua.

5Protecció 
per als 
cabells 

Durant les vacances, els cabells 
pateixen multitud d’agressions: els 
rajos del sol, el salnitre del mar, 

el clor de la piscina... Protegeix-los amb 
el Xampú i el Condicionador Protector 
Exotic, i llueix uns cabells suaus i brillants.

la perfumeria
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Oblidem que el cuir cabellut també és 
pell i que hem de tenir-ne cura de la 
mateixa manera que ho fem amb el rostre 

i el cos. L’exfoliació capil·lar ajuda a retirar les 
cèl·lules mortes del cuir cabellut i l’excés de sèu. 
El Bàlsam Capil·lar Exfoliant és perfecte per a 
cabells grassos o amb caspa. Aporta sensació 
de frescor. S’aplica abans de rentar els cabells 
amb un massatge lleuger, que oxigena i activa 
la microcirculació, i deixa una cabellera radiant.

7Exfoliació
capil·lar

El Desodorant Invisible és ideal per a aquests 
mesos de calor: protegeix els teixits de l’aparició 
de taques blanques i grogues. Gaudeix del seu 

perfum delicat i envoltant, que t’acompanyarà en el 
teu dia a dia. Proporciona un control eficaç durant 48 
hores. Et sentiràs segura!

6Desodorant
invisible

SAPS...?
Quan cal exfoliar
el cuir cabellut
No és recomanable exfoliar-lo en excés, tal 
com passa amb l’exfoliació facial i corporal. 
Es pot fer una o dues vegades a la setmana, 
en funció del cuir cabellut.

la perfumeria
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FA OLOR 
DE VACANCES

L’estiu exigeix   unes 
fragàncies amb notes 
fresques que mitiguin 
la sensació de calor. Et 
recomanem la fragància 
femenina Sport Water 
9.60 Pure, el Body 
Spray de Citronel·la, 
i les eau de toilette 
Vuela, Melodía para 
una mujer o Picnic.

8 Fragàncies
d’estiu

La Màscara Transparent 
pentina les pestanya, 
alhora que els aporta 

densitat i una brillantor 
encantadora amb efecte mullat. 
La textura de gel transparent 
sense color potencia i respecta 
el to natural de les pestanyes. 
És unisex i també es pot fer 
servir com a fixador de celles.

9 VOILÀ! Pestanyes
i celles perfectes

Exfoliació
capil·lar
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efecte mullat
Glossy

Gerani, rosa i lavanda. Els llavis 
i les ungles amb efecte glossy 

i en tons florals dispararan 
el termòmetre. Pren nota 
del que s’estila aquesta 

temporada!
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Look 1
Els colors intensos injecten la 
Col·lecció Floral (edició limitada). 
Com a teló de fons, un maquillatge 
lluminós, seguit d’uns llavis en morat 
lavanda i un toc de color als pòmuls 
per aconseguir l’aspecte saludable 
que totes envegem... Per acabar, 
perfila els ulls i dóna color i volum a 
les pestanyes amb fórmules resistents 
a l’aigua. Pintallavis Floral núm. 03 
morat lavanda, Coloret Multicolor 
Floral, Esmalt d’ungles Floral núm. 
680 rosa efecte gel, Eyeliner i 
Màscara de pestanyes resistent 
a l’Aigua.
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Look 1
Pintallavis Floral núm. 03 
morat lavanda / Coloret 
Multicolor Floral / Esmalt 
d’ungles Floral núm. 680 
rosa, efecte gel / Eyeliner 
Resistent a l’Aigua / 
Màscara de Pestanyes 
Resistent a l’Aigua.

Look 2
Coloret Multicolor Floral / Esmalt d’ungles Floral núm. 752 coral, efecte 
gel / Pintallavis Col·lecció Floral núm. 01 taronja gerani / Eyeliner 
Resistent a l’Aigua / Màscara de Pestanyes Resistent a l’Aigua.

RECORDA
Per aconseguir una manicura 
perfecta, brillant i duradora, no 
t’oblidis de fer servir el top coat 
núm. 662 brillantor.

la perfumeria
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Look 2
Un toc àcid als llavis i les ungles, 
juntament amb un rostre suaument 
bronzejat: el maquillatge perfecte 
per als dies d’estiu. Pintallavis 
Floral núm. 01 taronja gerani, 
Coloret Multicolor Floral, Esmalt 
d’ungles Floral núm. 752 coral 
efecte gel, Eyeliner i Màscara de 
pestanyes resistent a l’Aigua.

TENDÈNCIA 

Llavis glossy
Els pintallavis Floral són a 
mig camí entre un brillant 
de llavis i un labial; 
proporcionen el millor 
de cada un d’aquests 
productes. Amb la 
seva textura de gel, els 
llavis queden suaus, 
confortables i hidratats 
amb un efecte brillant 
com el cristall, glossy, 
molt vistós.

2017 ESTIU  27
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Sweet 
REbEL

Suau i atrevida, discreta 
i trencadora, dolça i 
reivindicativa... Així 

és la col·lecció d’edició 
limitada Sweet Rebel, 

creada especialment 
per a les dones a qui 

la subtilesa no els 
impedeix marcar la 

diferència.



la perfumeria

ESTIU 2017  29

Blue  JeaNS
Aconsegueix una mirada intensa, lluminosa i duradora 

amb les ombres en crema de llarga durada Sweet Rebel. 
Comença aplicant una petita quantitat de producte i 

afegeix-ne més en funció de la intensitat de color que vulguis. 
Marca una mitja lluna a la parpella mòbil amb (1) l’Ombra 
en crema llarga durada Sweet Rebel núm. 05 blau jeans.          
Tot seguit, perfila la parpella inferior i l’extrem de l’ull amb        
el (2) Llapis Sweet Rebel textura gel llarga durada núm. 102 
verd turquesa. 

A les pestanyes, la (3) Màscara Longitud Xtrem Sweet Rebel 
núm. 03 malva per donar al look un atractiu especial i més 
lluminositat. Amb aquests ulls d’aires pop en tons blavosos, els 
llavis compensen el look amb el (4) Pintallavis Cremós núm. 01 
rosa clar; als pòmuls, el (5) Coloret Multicolor, i a les ungles, 
(6) l’Esmalt d’ungles color núm. 752 coral efecte gel de la 
Col·lecció Floral.TRUC

Et sols tacar quan 
t’apliques la màscara de 

pestanyes? No et preocupis; 
deixa assecar la taca durant 

un parell de minuts i després 
frega-la amb un bastonet de 
cotó; no en quedarà ni rastre 

i el teu maquillatge 
estarà perfecte.

1 2 4 5

6

3
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Doble
EYELINER
A l’estiu portem maquillatges més colorits 

i originals. Si vols aconseguir aquest 
look comença perfilant els ulls amb (1) 

l’Ombra en crema llarga durada Sweet Rebel 
núm. 04 verd lluminós. A continuació, utilitza 
com un eyeliner (2) l’Ombra en crema llarga 
durada Sweet Rebel núm. 06 rosa pastel.     
El doble eyeliner és la clau d’aquest look:         
li aporta força i lluminositat.

Després marca la parpella interior amb el 
(3) Llapis Sweet Rebel textura gel llarga 
durada núm. 103 malva fosc i, tot seguit, 
aplica la (4) Màscara de pestanyes Longitud 
Xtrem Sweet Rebel núm. 04 verd metàl·lic.              
El resultat és un maquillatge viu i, alhora, subtil. 
Els llavis es maquillen amb el (5) Pintallavis 
Cremós núm. 10 i els pòmuls,  amb el (6) 
Coloret Multicolor. En aquest look, les     
ungles contrasten en groc amb (7) l’Esmalt 
New California núm. 755 groc.

TOC
MAGISTRAL
per a uns ulls 
ben perfilats
El pinzell perfilador és 
l’eina que necessites per 
definir la línia i l’amplada 
del traç a la perfecció.

1
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Els llapis
d’ulls

Sweet Rebel
són resistents a l’aigua i 

destaquen per la seva textura 
de gel de llarga durada: fins 

a 16 hores. Colofó final 
per a un look estiuenc 

ple de color.
Cal maquineta.

2 3

4

6

7
5

CONSELL
Per la fórmula de llarga durada que tenen 

els productes d’aquesta col·lecció és 
recomanable desmaquillar-se 

amb un producte bifàsic.
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COLORA tot

Converteix les 
mans i els peus en 
els protagonistes 
de l’estació més 
calorosa de l’any. 
Aconsegueix-
ho amb les cures 
necessàries i 
l’explosió de color 
de la col·lecció 

d’esmalts 
d’ungles New 
California

A les mans, Esmalts d’ungles 
New California núm. 755 groc, 
773 blau, 757 verd, 707 gerd i 
772 greenery (el color de l’any). 
Als peus, Esmalt d’ungles New 
California núm. 760 vermell 
intens. (1) Dissolvent d’esmalt 
sense acetona / (2) Dissolvent 
d’esmalt amb acetona / (3) 
Crema de mans Herbologist Flor 
de Japón / (4) Llima d’ungles /        
(5) Eliminador de durícies /            
(6) Exfoliant antidurícies per a 
peus / (7) Crema reparadora de 
clivelles per a peus.

1

2

3

4

5

6

7
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A les mans i als peus, Esmalt d’ungles New California núm. 757 verd. (1) Màscara de pestanyes Transparent / 
(2) Brotxa retràctil per a pólvores disponible en rosa i verd / (3) Enduridor / (4) Crema facial Hydraplus FPS15 
Atlantia / (5) Raspall Ungles / (6) Esmalt d’ungles New California núm. 757 verd / (7) Llevacutícules.

1

2

3

4

5

6

7



(1) A les mans i als peus, Esmalt d’ungles New California núm. 703 coral / (2) Gel Refrescant 
Revitalitzador per a peus i cames / (3) Stick Antirascades per a peus / (4) Base Allisadora /           
(5) Enduridor / (6) Dissolvent d’esmalt instantani mans amb rosa mosqueta i vitamina E /              
(7) Base vitaminada 5 en 1 / (8) Llima d’ungles / (9) Gel brillant / (10) Gotes assecants.
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Toc 
magistral

Per aconseguir unes ungles 
envejables és recomanable 

aplicar una capa de Gel 
Brillant Deliplus, que 

protegeix l’esmalt. D’aquesta 
manera, duren més temps 

perfectes i brillants.

8
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