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En portada
La model porta Pólvores de
Sol al rostre i també com a
ombra d’ulls, Coloret Coral,
Màscara de pestanyes
Water resistant, Brillant
de llavis núm. 09 i Esmalt
d’ungles Nutritiu + Color
núm. 873 coral.
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TIPS BAJO EL SOL
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Aprèn a bronzejar-te sense riscos, cuida’t la pell i desconnecta la ment.

TIPS
BAJO EL SOL
A punt per conquerir l’estiu?

2019 ESTIU
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l sol no és ni amic teu ni el teu enemic;
la millor opció és gaudir-ne dels beneficis
i evitar-ne els danys. Bronzejar-se sí, però
amb precaució. Les cremes amb factor de
protecció permeten que ens bronzegem
de manera saludable, sense cremar-nos, i
aconseguim un to més natural, durador i bonic.
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Consells sota el sol
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3 La primera norma: cal que et protegeixis durant
tot l’any, no només a la platja o a la piscina. Hem de
protegir la pell cada dia, quan sortim a passejar per
la ciutat, a prendre un cafè en una terrassa, quan fem
esport a l’aire lliure, a la muntanya...
3 És aconsellable aplicar una quantitat adequada de
protector, que cal repartir de manera uniforme pel
cos i el rostre mitja hora abans de sortir de casa.
Fluid Solar Facial
Antiedat FPS 50+

3 Torna a repetir l’aplicació cada dues hores.
3 Tria el FPS adequat al teu fototipus de pell.
3 Els teus aliats: barret, pareo, ulleres de sol...
3 Cal tenir en compte que encara que s’utilitzi un
protector resistent a l’aigua, s’ha de tornar a aplicar
quan se surt del mar o la piscina. Així ens assegurem
que la pell estigui protegida en tot moment.

Esprai Solar FPS 50+

3 Evita les hores centrals de sol. S’aconsella
l’exposició abans de les 12 i després de les 16 hores.
Cal bronzejar-se de manera gradual.
3 Presta atenció especial a les zones més sensibles,
com ara el nas, els llavis, les orelles, les espatlles, el
clatell i les empenyes.

Esprai Solar FPS 30

2 en 1
Protector
Labial i Crema
Solar FPS 30

Llet Solar FPS 30

Gel Facial
transparent
FPS 50+

Protector Solar
esprai transparent
FPS 50+
2019 ESTIU
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En format crema, fluid,
llet o oli. Tria la textura
del protector solar que
et sigui més còmoda,
la que vagi millor al teu
tipus de pell. I comença
a bronzejar-te.
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Esprai Solar FPS 15

Llet Solar FPS 20

Oli Solar Bronzejador
FPS 30 Toc Sec

RECORDA
Beu aigua amb freqüència
abans, durant i després de
l’exposició al sol.
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I despres- del
bany de sol?

Després de l’exposició és recomanable
una dutxa amb aigua tèbia o freda, evita
l’aigua calenta; resseca més la pell.
Tot seguit, aplica’t after sun per reparar,
calmar, refrescar i hidratar la pell.

After sun Reparador
perllonga el bronzejat
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After sun Gel
amb àloe

Suavitat i cura
per a les mans

SET D’ESTIU

la perfumeria

1

L’antídot contra
les altes temperatures?

Fragàncies úniques que transmeten
frescor i vitalitat.
2

3

4
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1. Acción 9.60 sport water home / 2. Vuela eau de toilette dona / 3. Como tú Viento eau de toilette home /
4. Simply Flowers Azahar eau de toilette dona / 5. Monogotas Manzana eau de toilette dona /
6. Woman 9.60 sport water dona / 7. Desafío Sport eau de toilette home.

Waterproof

summer look
Màscara de pestanyes Water Resistant + Eyeliner Waterproof
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INDISPENSABLES
FOR HIM

Seguir una

alimentació
equilibrada, fer
exercici i respectar
les hores de descans:

tres imprescindibles per
veure’ns i sentir-nos
bé. Si a més hi sumes
aquestes cures de bellesa,
el resultat serà perfecte.
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QUINA BONA CARA!
Per presumir d’un aspecte
radiant, és aconsellable
hidratar el rostre cada dia,
al matí i a la nit. La Crema
Antiarrugues Antiedat 9.60
aporta fermesa i nutrició. La
Crema Hidratant Protectora
9.60 protegeix i hidrata la
pell, i la deixa suau i llisa.
Conté filtres solars FPS 6 per
cuidar i protegir la pell.

COSA D’HOMES
QÜESTIÓ
DE COS

Amb actius vegetals, el Gel
Reductor d’Abdomen 9.60
referma i actua específicament
sobre l’acumulació de greix a
l’abdomen i al contorn de la
cintura. L’Esprai Desodorant
invisible Home minimitza les
taques a la roba.

Recupera la pell després de l’afaitada
amb els after shave. Ja sigui en gel, en
crema o en loció, tria el que s’adapti
millor al teu tipus de pell per hidratar-la
i tenir-ne cura. El Gel After Shave amb
extracte natural d’àloe hidrata i cuida. El
Bàlsam After Shave està especialment
indicat per a pells sensibles, amb
tendència a irritar-se. Conté extracte
ecològic de camamilla, i està enriquit
amb vitamina E, que alleuja i hidrata la
pell després de l’afaitada.
2019 ESTIU
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CANVI
DE RITME

Menys és més: la filosofia de bellesa que seguiràs aquest estiu.
Sigues feliç, cuida’t la pell i ofereix la millor versió de tu mateixa.
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UN GEST
SENZILL
L’Aigua d’avena, amb les seves
propietats calmants, proporciona
hidratació, frescor i benestar a
les pells sensibles i delicades.
Després d’una jornada de platja
o piscina, embolcalla’t la pell
amb una broma suau i fina que
refresca i calma tant el rostre
com el cos.

LIPS, LIPS!
Hidrata, nodreix i protegeix els llavis
de les altes temperatures i dels raigs
de sol. Porta sempre el Protector
Labial FPS 15 a la bossa.

BEAUTY TIP
Dutxa d’aigua freda
per al rostre i el cos:
un secret infal·lible
per estimular la
circulació i tenir un
bon to durant els
mesos de calor.
2019 ESTIU
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TOTS A L’UNA
L’objectiu és lluir una pell suau i hidratada, per això és essencial
cuidar-la especialment durant els mesos de calor. Exfolia-la almenys
una vegada a la setmana per mantenir el bronzejat durant més temps
i perquè en nodrir-la quedi radiant. Recomanem el Gel de bany
exfoliant suau i per netejar la pell, el Gel de bany Passion Fruit
o el Gel de bany Dermo Àloe Vera. A continuació, hidrata’t la
pell amb les cremes hidratants que pots trobar a la Perfumeria de
Mercadona. Tria sempre la que s’adapti millor a les teves necessitats.
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ACCIÓ 48H
Esprai desodorant
Invisible Dona.
Eficàcia i control
contra les taques.

2019 ESTIU
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EQUIP DE SUPORT
Recorda que l’operació biquini s’ha de fer tot l’any,
no només els mesos abans que arribi l’estiu. Aquí
tens alguns tractaments que et poden ajudar a cuidar
el cos i a mantenir la silueta, sempre que vagin
acompanyats d’una bona alimentació, d’exercici físic
diari i d’uns dos litres d’aigua al dia.
3 Sticks Drenapur, amb riber negre, dent de lleó
i te verd. Es pot preparar en fred i anar prenent
durant tot el dia, com si fos un refresc.
3 Top Silueta. Complement alimentari compost
d’extractes de diferents tipus de te i de llavors de
guaranà, que afavoreixen la pèrdua de pes i la crema
de greix. Mode d’ús: cada matí, dissol un stick en
500 ml d’aigua, remena i ja és a punt per prendre.
3 Lipo Reductor a base d’L-carnitina, guaranà
i pinya. El guaranà estimula la degradació de lípids.
Es recomana prendre’n una ampolla al matí i una
altra abans de dinar, directament o dissolta en un got
d’aigua. Per obtenir millors resultats, s’ha de prendre
abans de fer exercici físic.
3 Col·lagen gust llimona. Complement alimentari
a base de col·lagen, magnesi, àcid hialurònic
i vitamina C, que contribueix a la formació de
col·lagen per al funcionament normal dels ossos.
Afegeix-ne un cassó en un got d’aigua i remena
immediatament, sense deixar reposar la mescla.
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Crema solar
FPS 50+ amb color
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BE
GREEN

Busca el to que més
t’afavoreixi i aplica’l
a les parpelles i
les pestanyes per
obtenir un look
únic en què els
ulls esdevenen
els autèntics
protagonistes.

Blau, verd i to coure en versió metàl·lica.
Explosió de brillantor i color a la mirada.
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BLUE SUMMER
Només cal un perfilador d’ulls i una ombra metal·litzada del mateix to per crear aquest
efecte fumat que totes desitgem. La textura de les ombres Eye Lovers deixa una làmina
metàl·lica sobre la parpella, que aporta un color cremós i intens.
2019 ESTIU
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TOC
MAGISTRAL
Definició i brillantor
a les pestanyes. Les
màscares Eye Lovers
s’apliquen des de
l’arrel fins a les puntes
per aconseguir un
acabat perfecte.
També es poden fer
servir com a reflex de
la màscara habitual,
aplicant color només
24
ESTIU 2019
a les
puntes.

COURE INTENS

Llavis nude que passen a un segon pla per deixar brillar
la mirada. Aquest look en tonalitats coure metal·litzades
és ideal per a les llargues nits d’estiu.

BE GREEN

BLUE SUMMER

Maquillatge Hydra-confort núm. 03
beix mitjà (1) / Ombra d’ulls mat
núm. 13 crema (2) / Ombra d’ulls Eye
Lovers núm. 01 verd metàl·lic (3) /
Perfilador ulls Eye Lovers núm. 105
verd (4) / Màscara de pestanyes Eye
Lovers núm. 01 verd metàl·lic (5) /
Coloret núm. 03 daurat (6) /
Pintallavis Color Fix núm. 01
rosa terra (7).

1

COURE INTENS

Maquillatge Hydra-confort núm. 03
beix mitjà (1) / Ombra d’ulls Eye
Lovers núm. 02 blau metàl·lic (8) /
Ombra d’ulls Eye Lovers núm. 03
color coure metàl·lic (14) / Perfilador
ulls Eye Lovers núm. 104 blau (9) /
Màscara de pestanyes Eye Lovers
núm. 02 blau metàl·lic (10) / Coloret
núm. 03 daurat (6) / Pintallavis Color
Fix núm. 02 rosa suau (11) / Esmalt
d’ungles Nutritiu + Color núm. 881
blau perlat (12).

Maquillatge Hydra-confort núm. 03
beix mitjà (1) / Ombra d’ulls Eye Lovers
núm. 03 color coure metàl·lic (14) /
Perfilador ulls Eye Lovers núm. 106
color coure (15) / Màscara de pestanyes
Eye Lovers núm. 03 color coure
metàl·lic (13) / Pólvores de sol (16) /
brillant de llavis núm. 09 (17).
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MANI-PEDI
A LA CARTA
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i vols lluir una manicura i
una pedicura impecables
no et limitis a esmaltar.
Llima, poleix, hidrata i
tracta les cutícules, dona
color, segella i aplica brillantor.
Passos previs que has de seguir
per cuidar-te les ungles abans
de donar-los color.
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PAUTES
PER A UNES

UNGLES
PERFECTES

1

Llima les ungles sempre en la
mateixa direcció per evitar que
es trenquin o s’estellin.
Llima polidora
d’ungles

2

Llima fibra
de vidre

3

Poleix-les fins que
quedin llises i uniformes.

Tracta les cutícules. Aplica-hi
al voltant el Gel Llevacutícules
i deixa’l actuar durant 1 minut.
A continuació, renta’t les
mans amb aigua i sabó, i retira
les cutícules amb l’ajuda dels
Bastonets de taronger
i del Tallacutícules, si cal.

4
Protegeix i enforteix les
ungles amb la Base 9
en 1 Vitaminada
i Allisadora.
2019
2019ESTIU
ESTIU
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5

Dona’ls color amb el teu to
favorit. Aplica dues capes
d’esmalt per intensificar el
color i segellar les ungles.

6

Esmalt d’ungles Nutritiu +
Color núm. 877 rosa

El Gel Brillant
Eixugada Ràpida
ajuda a eixugar i
segellar l’esmalt,
i perllongar-ne la
durada.

7

Nodreix les ungles i les
cutícules amb l’Oli Vitamínic.
Per acabar, hidrata’t les mans
i els peus amb les cremes que
pots trobar a la Perfumeria
de Mercadona. Tria la que
s’adapti millor a les teves
necessitats.

IMPRESCINDIBLES
Gotes
Assecants

Raspador
per a les
durícies dels
peus

Tallaungles de peus

Separador
per als dits
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Tisora d’ungles

Pastilles efervescents manicura

MÀSCARA DE PESTANYES METÀL·LICA

LLAPIS D’ULLS METÀL·LIC

OMBRA D’ULLS
METÀL·LICA

Color
CÒCTEL DE

Gotes
Assecants

Arriba la temporada més
calorosa de l’any i toca apujar
el to. Revisa la teva manicura:

color en estat pur, glitter
i presumeix d’ungles.

HAPPY hour

A la pàgina de l’esquerra,
Brillant de llavis núm. 10
i Esmalt d’ungles Nutritiu
+ Color núm. 873 coral.
En aquesta pàgina, Esmalt
d’ungles Nutritiu + Color
núm. 875 verd.
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BRINDIS

al sol
Brillant de llavis núm.
11, Esmalts d’ungles
Nutritiu + Color núm.
884 blanc perlat i núm.
879 glitter.

32 ESTIU 2019

la perfumeria

SO fresh!
Esmalt d’ungles Nutritiu +
Color núm. 882 maduixa perlat.

2019
2019ESTIU
ESTIU
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KIT BELLESA

viatges
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Tenim tot el que necessites
per sobreviure a l’estiu i a
les escapades atractives.

A punt per sortir
volant?

Tovalloletes Desodorants
Protecció, suavitat i frescor.
Gel Netejador Mans
sense esbandida
Higiene i frescor;
tingues les mans
netes tot el dia.

Llet Solar FPS
50+ format viatge
Protegeix-te la pell
siguis on siguis.

Llàgrimes Hidratants
Hidratació ràpida i natural per
a ulls secs a causa de factors
ambientals. Col·liri ocular en
format monodosi, perfecte per
dur-lo sempre a sobre.

Escuma Netejadora
i Crema Hidratant O’Lysee
Amb extracte d’àloe i nenúfar,
especialment indicades per hidratar i
reconfortar les pells seques i sensibles.
Llueix una pell perfecta també durant les
vacances. Com? Netejant-la cada dia en
profunditat, hidratant-la i nodrint-la.
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Stick
Antirascades
per a peus
El teu còmplice
invisible,
protegeix
els peus de
butllofes i
rascades.

TRAVEL LIST
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petits

Superman eau
de toilette
Colònia corporal
Minnie Mouse

Dentifrici gel
infantil Justice
League

És temps d’estiu, de diversió i d’aventures
a l’aire lliure per gaudir amb els més
petits de casa.

Raspalls
dentals
Henry El
Monstre Feliç
i Vampirina

Alleujament
Picades
roll-on
Refresca i
calma la pell
després de
les picades
d’insectes,
meduses o
ortigues.

Llet Solar i Crema
Solar Infantil FPS 50+

Catapum
stick d’àrnica
Suavitza i
reconforta la pell.
Loció After
sun nens
Conté àloe,
mimosa i
calèndula,
ingredients
essencials per
calmar, hidratar
i reparar la pell
dels nens.
2019 ESTIU
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after sun
MANGO & TIARÉ

