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CREA ESTIU
És temps de gaudir d’aquesta època de 
l’any tenint present el respecte a la pell i 
al sol. Crea estiu coneixent els productes 
que tindran cura de tu i dels més petits, i la 
millor manera d’aplicar-los. Prepara’t per 
a un bronzejat afavoridor i per a mantenir 
els cabells sans. A més, et donem els 
consells bàsics que et protegiran del sol.

COPA MENSTRUAL
Com es fa servir? Com es neteja?
Cada quant cal canviar-la?

QÜESTIÓ DE PELL
Aquest estiu, la cura de la pell ha 
esdevingut la protagonista autèntica de 
les nostres rutines beauty. És el moment 
de practicar l’autocura. Les claus: triar 
els productes adequats i molta actitud.
Ganes de cuidar-se!

ACTIVA LES MANS
Unes ungles i unes mans cuidades diuen molt d’una 
persona: són la nostra targeta de presentació. És per això 
que n’hem de prestar atenció a tots i cadascun dels detalls.

EFECTE SIRENA
Com una explosió de color en blau intens, coral radiant, 
rosa vibrant i empolvorat... La manicura d’aquest estiu 
desborda de brillantor i colorit. Suma’t a la tendència 
“efecte sirena” i presumeix d’ungles.

FRAGRANCE BAR
Tenir una essència pròpia aporta personalitat.
Si encara no saps quina és la teva, atreveix-te 
a crear un bar de fragàncies a casa.
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És temps de gaudir d’aquesta època de l’any tenint present el 
respecte a la pell i al sol. Crea estiu coneixent els productes 
que tindran cura de tu i dels més petits, i la millor manera

d’aplicar-los. Prepara’t per a un bronzejat afavoridor 
i per a mantenir els cabells sans. A més, et 

donem els consells bàsics que 
et protegiran del sol.

EstiuCREA
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Tan important és triar el protector 
adequat per a la pell com saber 
aplicar-lo correctament.

QUINA QUANTITAT 
DE PRODUCTE             
CAL APLICAR?

Depèn del tipus de protector i de 
la zona que s’ha de protegir. En 
el cas de la llet solar, s’aconse-

lla aplicar, com a mínim, 2 dits de crema 
a cada zona que es vol protegir del cos i 
1 dit de crema a la zona del rostre.

En el cas dels esprais, s’aconsella apli-
car de 12 a 15 polvoritzacions al cos se-
gons la zona que s’ha de protegir i, com 
a mínim, 6 al rostre.

Els aerosols s’apliquen directament so-
bre la pell de manera contínua, fins a 
cobrir cada zona del cos.

Tot seguit, s’ha d’estendre el producte 
amb la mà, fins que s’absorbeixi del tot. 
No s’ha de ruixar el rostre directament, 
sinó que s’ha d’aplicar el producte a 
les mans i estendre’l, evitant sempre el 
contorn dels ulls.

Els protectors solars de la Perfumeria 
de Mercadona estan formulats amb di-
ferents textures per a adaptar-se a les 
necessitats de tots els tipus de pell.

L’aplicació d’una menor quantitat de 
producte pot suposar una reducció 
significativa de la protecció.

Recorda

CONSELLS
D’APLICACIÓ
4 Aplica la quantitat adequada 
 de protector 30 minuts abans de 

l’exposició solar, de manera uniforme.

4 Presta atenció especialment al nas, 
 les orelles, les espatlles, la nuca 
 i les empenyes.

4 Torna a aplicar el producte cada 
 2 hores, sobretot a l’estiu, o quan 
 les condicions de la pell ho necessitin, 

després de banyar-te, suar o 
 eixugar-te amb la tovallola.

EstiuCREA
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Esprai Solar 
FPS 50+

Oli Solar 
Bronzejador 
FPS 30 Toc Sec

Stick Solar 
Transparent 
FPS 50+

Fluid Solar 
Facial Antiedat 
FPS 50+

Gel Solar 
Transparent Facial 
FPS 50+



la perfumeria

PER ALS MÉS PETITS…

L a pell dels nens és delicada i necessita una 
atenció extra. El més recomanable per a ells 
és optar per factors de protecció molt alta, 

productes resistents a l’aigua, d’aplicació fàcil i, 
sobretot, que tinguin cura de la pell. Després del 
bany, cal tornar a aplicar sempre el protector solar.

Crema Solar Infantil FPS 50+, 
rostre i cos, especial pells 
sensibles i atòpiques

After sun 
Gel amb àloe 

Esprai Solar Infantil 
FPS 50+

AFTER SUN

D esprés d’un dia de sol és 
important fer servir after 
sun. Aplicat després de la 

dutxa, calma, hidrata i repara la pell, 
i ajuda a perllongar el bronzejat. 
Està especialment indicat pels seus 
beneficis extra: alleuja la sensació de 
cremor i torna a la pell el nivell òptim 
d’hidratació, a més de regenerar les 
cèl·lules danyades.

Si poses l’after sun a la nevera, en 
potenciaràs el poder refrescant quan te 
l’apliquis després d’una sessió de sol.

Truc

EstiuCREA
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N o hi ha res com un bon to 
de pell per a veure’s més 
afavorida i saludable. Els 

autobronzejadors ben aplicats poden 
ser la solució perfecta per a les qui no 
tenen temps de prendre el sol o per a 
les qui els costa posar-se morenes.

4 Recorda que els autobronzejadors 
no contenen filtres solars.

4 Exfolia la pell del rostre i del 
cos abans de fer servir els 
autobronzejadors; en potenciaràs 
l’efecte i aconseguiràs un to més 
lluminós i permanent.

4 Renta’t bé les mans després d’aplicar-
te el producte i espera que s’hagi 
absorbit abans de vestir-te.

4 Els primers resultats són visibles al 
cap de 2 hores.

4 Per a intensificar el to, cal repetir 
l’aplicació.

PROTECCIÓ 
BAIXA
Només per a pells molt 
bronzejades, l’Esprai 
Solar FPS 6 protecció 
baixa, d’aplicació fàcil, 
deixa una fragància 
agradable de coco 
que ens transporta 
directament a les 
vacances d’estiu.

Tovalloletes 
autobronz

Llet corporal 
autobronzejadora
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L a radiació ultraviolada fa mal sempre, no 
només a l’estiu. És cert que en aquesta 
època la radiació és més intensa, anem 

més destapats i ens solem exposar més hores.
No hi ha secrets: la clau per tenir una pell bonica, 
lluminosa, sense taques ni arrugues és cuidar-se 
i protegir-se del sol. El protector solar adequat, 
les hores indicades d’exposició, quina quantitat 
de producte cal aplicar i quines zones s’han de 
protegir són les pautes que cal seguir 
per no posar la pell en perill.

CONSELLS

30
50

20

4 Tria el FPS adequat tenint en 
compte el teu fototip de pell.

4 Els nens han 
de fer servir 
una protecció 
específica.

4 Limita el 
temps 
d’exposició al 
sol i evita la 
franja de 12 

 a 16 hores.

4 Protegeix-te també amb 
roba i complements 
adequats, utilitza peces 
de vestir clares, barret, 
pareo o ulleres de sol.

4 Després de 
l’exposició, aplica 
after sun per a 
reparar, calmar 

 i hidratar la pell.

4 Recorda’t de 
beure aigua amb 
freqüència.

4 Alguns medicaments 
poden provocar reaccions 
de fotosensibilitat. 
Consulta el teu metge.

SOLAR
PROTECCIÓ

4 A la platja 
 i a la piscina, 
 fes servir protector 

resistent a l’aigua.

Ens hem de protegir
del sol els 365 dies de l’any

4 Protegeix-te també 
quan facis esport o 
activitats a l’aire lliure, 
quan passegis o quan 
prenguis alguna cosa 
en una terrassa.

4 Dutxa’t amb aigua 
tèbia o freda per a 
evitar que la pell 

 es ressequi.



CABELLS
SANS
SOTA EL

SOL

la perfumeria EstiuCREA
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4 Queratina i arginina, proteïnes 
que ajuden a reforçar la fibra 
capil·lar.

4 Nutrition plus i caviar, per 
aconseguir que els cabells 
estiguin hidratats i nodrits.

4 Silk extract i ambre, ingredients 
que donen suavitat als cabells.

4 Vitamina E, amb propietats 
antioxidants.

4 Àcid hialurònic, gran capacitat 
d’hidratació.

4 Filtre UV.

Per a què serveix?
Repara, nodreix i hidrata la fibra 
capil·lar. Aporta brillantor i força 
als cabells, i els deixa sedosos.

Aplicació
Condicionador instantani que es 
pot aplicar amb els cabells eixuts 
o humits.

Remedy Argan Oil 

Màscara sense esbandida 
amb oli d’argània i de 
jojoba, mantega de karité, 
queratina i filtre UV.

Per a què serveix?
Ajuda a recuperar l’aspecte 
suau i brillant dels cabells, 
a més de suavitzar-los i 
aportar-los un extra de 
nutrició.

Aplicació
Preferiblement des de la 
meitat fins a les puntes, 
amb els cabells humits, tot i 
que també es pot fer servir 
amb els cabells eixuts.

N o ens hem d’oblidar de 
protegir també els cabells. 
Els raigs del sol i la calor 

deshidraten els cabells, els debiliten 
i n’alteren el color. A més, la sal del 
mar i el clor de les piscines també 
els ressequen i els fan malbé. Així 
que pren nota i aquest estiu dona 
una bona dosi de protecció solar a 
la teva cabellera.

Per a què serveix?
Deixa els cabells brillants, suaus, condicionats, 
amb un acabat natural i amb moviment, 
controla l’encrespament, facilita la pentinada, 
conté filtre UV i actua com a protector tèrmic.

Aplicació
L’aplicació es pot adaptar segons les 
necessitats. Per a suavitzar els cabells, esclarir-
los fàcilment i potenciar-ne la brillantor, és 
millor aplicar el sèrum amb els cabells humits, 
dosificar de 2 a 4 pulsacions de producte a 
la mà i estendre’l des de la meitat fins a les 
puntes, evitant l’arrel. No cal esbandir. 
Per eliminar l’encrespament, aportar suavitat 
i realçar la lluminositat, cal aplicar el producte 
amb els cabells eixuts, dosificar-ne d’1 a 2 
pulsacions a la mà i estendre’l de la mateixa 
manera i sense esbandir.

Sèrum Be Radiant
Conté oli de camèlia, que potencia la brillantor natural 
dels cabells i fa que es vegin més bonics i sans.

Repair & Nutrition Instant Conditioner
Conté 8 agents reparadors:

la perfumeria



Copa 
Menstrual

Instruccions d’ús
Cal esterilitzar la copa abans de la primera 
aplicació. Com? Renta’t les mans. En un 
cassó fes bullir aigua suficient perquè 
cobreixi la copa. Quan l’aigua arrenqui el bull, 
submergeix-hi la copa durant 3-4 minuts.

Per a dones de menys 
de 25 anys que no han 
tingut fills per part 
vaginal.
Per a dones de més 
de 25 anys o que han 
tingut fills per part 
vaginal.

En 2 talles 

M

L

Proporciona 
fins a 12 h de 

protecció, sense
haver de canviar-la 

constantment.
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Utensili 
reutilitzable que 

recull el fluix 
menstrual.



Renta’t les mans 
i adopta una 
posició còmoda.

Introdueix la 
copa. Un cop 
dins, s’obrirà 
i s’adaptarà 
perfectament 
a la teva paret 
vaginal.

Per extreure la 
copa, pressiona’n 
la base, treu-la i 
buida-la.

Un cop acaba 
la menstruació i 
abans de guardar 
la copa fins al 
mes vinent, 
neteja-la amb 
aigua i sabó íntim,  
i per a una major 
esterilització 
submergeix-la en 
aigua bullent.

Cada vegada que la 
buidis és recomanable 
esbandir-la amb aigua 
tèbia i eixugar-la amb 
paper higiènic. Neteja-la 
amb sabó 
íntim o de 
pH neutre.

Doblega la copa (es pot fer 
de dues maneres):

A – Pressiona els costats 
de la copa fins a ajuntar-
los i doblega per la meitat 
formant una U.

B - Col.loca un dit sobre 
la vora superior de la copa 
i pressiona cap a dins per 
formar un triangle.

hores després...

Col.locació

1

4 

7 

5 6

2 3 

12h
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A B

Pots fer 
servir 
la copa 
menstrual 
a la nit i 
mentre fas 
qualsevol 
esport.
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Aquest estiu, la cura de 
la pell ha esdevingut la 
protagonista autèntica de 
les nostres rutines beauty. 
És el moment de practicar 
l’autocura. Les claus: triar 
els productes adequats i 
molta actitud.
Ganes de cuidar-se!

QÜESTIÓ
DE PELL
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vui més que mai la 
higiene té un paper 
fonamental. La dutxa 
diària es torna més 
rellevant. Tanmateix no 
n’hem d’abusar  per 

no trencar la funció de barrera de la pell 
que ens protegeix dels agents externs. A 
l’hora de triar el gel de bany, hem de tenir 
en compte el nostre tipus de pell i les seves 
necessitats, l’aroma que més ens agrada i 
que millor ens fa sentir...

El Gel de bany aroma Coco et captivarà per 
la seva fragància intensa.

El Gel de bany Frutal, amb extractes de 
fruites cítriques de la Mediterrània, és suau 
i respectuós amb la pell, i li aporta una 
sensació d’hidratació i protecció durant la 
higiene diària.

CLEAN NOTES

A

Després de la dutxa, és essencial aplicar 
cremes hidratants que contrarestin la 
pèrdua d’aigua i lípids.
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EXFOLIACIÓ
l’estiu, ens tornem a destapar 
les cames, l’escot i els braços. És 
el moment de cuidar-los perquè 
es vegin perfectes. Seguir una 
dieta equilibrada, fer exercici 
físic diari per tonificar-nos i beure 
dos litres d’aigua són alguns dels 
consells que ja coneixem. Però, i 

si comencem a gaudir de tenir cura del nostre cos? 
El ritual de bellesa es pot convertir en el teu 
moment. Una pell cuidada i hidratada es manté 
més jove, sana i prevé millor la flacciditat. Una de 
les claus per tenir una pell envejable és exfoliar-la 
de manera periòdica, almenys un cop per setmana.

4 És recomanable eliminar les cèl·lules mortes de 
l’epidermis. D’aquesta manera, la pell està més 
receptiva per absorbir qualsevol principi actiu 
que se li apliqui.

4 Els exfoliants corporals ajuden a suavitzar la pell. 
Insisteix en els colzes, els genolls i els turmells.

4 No t’oblidis d’hidratar en profunditat; és un 
 pas bàsic per mantenir l’elasticitat, la finor 
 i la suavitat de la pell.

El Gel de bany 
Exfoliant Suau, amb 
llavors naturals de 
kiwi i albercoc, actua 
purificant i renovant 
la pell, de manera 
que ajuda a eliminar 
les cèl·lules mortes. 
Conté glicerina, que 
deixa la pell suau 
després de la dutxa.

L’Exfoliant Facial neteja, 
suavitza i ajuda a eliminar 
les cèl·lules mortes i altres 
impureses que resten 
lluminositat a la pell. 
Conté microgrànuls naturals 
d’albercoc que fan un 
efecte de píling suau, 
que intensifica el resultat 
de les cremes que 
s’apliquen a continuació.

INFAL·LIBLES

A
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Una pell deshidratada es veu mat, poc 
uniforme i sense llum. A més, es descama i 
fa més visibles problemes com la flacciditat, 
les estries, el greix acumulat, la cel·lulitis... 
Hidrata’t la pell cada dia perquè es vegi 
bonica, amb la fórmula i la textura que 
desitgis, però sobretot no et saltis 
aquest pas.

4 Aconsegueix una hidratació corporal 
completa i immediata. La Loció hydra & 
go és pràctica a l’hora d’aplicar-la sobre el 
cos gràcies al seu format en esprai. Deixa 
a la pell una fragància fresca i vitalista, 
perfecta per a l’estiu.

4 Completa cada dia el teu ritual de bellesa 
amb un massatge circular suau amb la 
Crema Gel Hidratant Aqua, de textura 
ultralleugera i d’absorció ràpida. Conté 
extractes naturals de te verd i aranja que 
aporten hidratació i frescor a la pell.

4 La Crema corporal Luminosidad hidrata 
i nodreix la pell, alhora que la deixa 
suau i setinada, amb un aspecte radiant. 
És perfecta per a tot tipus de pells. La 
seva fragància captivadora es queda 
impregnada a la pell després d’aplicar-la 
amb un massatge suau.

 100 % HIDRATACIÓ

Recorda’t d’exfoliar la pell 
abans d’aplicar-hi la crema per 
aconseguir un resultat uniforme 
i una pell nacrada envejable.

Toc magistral



20  ESTIU 2020

la perfumeriala perfumeria



la perfumeria

2020 ESTIU  21

SOS
CAMES PESADES?

A l’estiu augmenta la sensació de 
cansament i pesadesa a les cames. 
És un problema que afecta moltes 
dones, sobretot a les estacions més 
caloroses de l’any. Pren nota del que 
has de fer per a evitar-lo o minimitzar-lo, 
i presumeix de cames lleugeres.

1. Suma’t al corrent de les infusions        
i els tes: ajuden a depurar, a       
eliminar líquids i a cremar greixos.   
Et faran sentir més lleugera.

2. Utilitza cremes amb efecte fred, com 
ara l’Esprai Refrescant mentol peus 
i cames, un gran aliat quan fa molta 
calor i necessites una aportació 
extra de frescor que alleugi, calmi i 
revitalitzi. Aplica’l fent un massatge 
suau amb moviments ascendents.
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Aconseguir energia, lluminositat 
i un bon aspecte al rostre comença per 
una cerimònia acurada de neteja facial. 
És un pas imprescindible de purificació i 
relaxament, que hem de repetir cada nit 
i cada matí. La fórmula del Gel netejador 
a l’aigua està enriquida amb actius 
calmants i vitamina C, per la qual cosa 
aporta a la pell la cura que necessita per 
a deixar-la neta, a punt per aplicar-hi la 
crema hidratant.

ANTIAGING
No només volem lluitar contra les arrugues o tractar 
de prevenir-les; l’objectiu és alimentar la pell amb 
components que la cuidin i vetllin per la seva salut.

El tractament intensiu antiedat Prevent Age Skin 
Ampolles Proteoglicans combina els efectes potents 
d’un tractament cosmètic professional i els d’un sèrum, 
i aporta elasticitat i hidratació al rostre. La seva fórmula 
conté el següent:

4 Proteoglicans, actiu antiedat que s’ha demostrat que 
estimula la renovació cel·lular i promou la producció 
d’àcid hialurònic, de manera que millora la textura de 
la pell i atenua les arrugues.

4 Col·lagen, que augmenta la hidratació i l’elasticitat 
cutània.

4 Complex derivat de plantes, que potencia el factor 
natural de la hidratació de la pell.

L’aplicació és senzilla: cal dosificar 3 o 4 gotes i aplicar-
les de dia i/o de nit, fent un massatge sobre el rostre 
net i eixut, fins que el producte s’absorbeixi totalment. 

GESTOS DE BELLESA

La resta de l’ampolla s’ha d’utilitzar en les 
48 hores següents. Seguidament, s’aplica 
la Crema Facial Antiedat Revitalitzadora 
Reestructuradora Sisbela Cosmetics, que 
condiciona la pell, potencia els seus efectes 
i intensifica el poder regeneratiu. Fermesa, 
nutrició i lluminositat al rostre, el coll i 
l’escot, gràcies a la crema facial i a la Crema 
Coll-Escot Refermant & Nutritiva Sisbela 
Cosmetics. Insisteix en aquestes zones, que 
és on més es reflecteix el pas del temps.
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El teu necesser
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NOUS 
HÀBITS BEAUTY

La pell pateix i es resseca
al llarg del dia pels canvis 
climàtics i la contaminació,
per la qual cosa és important 
revitalitzar-la amb la broma facial 
Aigua d’avena, que aporta 
frescor i benestar a l’instant.

UN PLUS
Saps què pot fer l’àcid hialurònic 
per la teva pell?
El Booster Àcid Hialurònic 
Concentrat actua com un 
tractament intensiu professional 
per fer a casa.
La seva fórmula aporta un aspecte 
fresc, radiant i descansat a les 
pells més exigents i necessitades 
d’hidratació.
Un altre dels principis actius 
d’aquest booster és el PhytoCellTec 
TM, que es basa en les cèl·lules 
mare de la poma. Amb un ús 
regular, atenua les arrugues. 
Les molècules pesades de l’àcid 
hialurònic hidraten les capes 
superiors de la pell, capten la 
humitat i contribueixen a tenir un 
aspecte més estirat i llis. L’àloe 
proporciona hidratació i el pantenol 
fomenta el procés de regeneració 
de la pell. S’aplica amb la pell neta, 
abans de la crema facial habitual.
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RITUAL 
DE CURA
FACIAL
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For men
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4  La Crema Antiarrugues Antiedat 
9.60 aporta hidratació i nutrició 
intensiva, i torna a la pell la seva 
fermesa i elasticitat natural. 
Rica en oli de rosa mosqueta i 
vitamines E i F, estimula l’activitat 
cel·lular, de manera que ajuda a 
regenerar la pell. A més, conté 
filtres protectors que en prevenen 
l’envelliment prematur.

4  L’Exfoliant Men Care Vital ajuda a 
estimular la regeneració natural de la pell. 
És aconsellable fer-lo servir de dues a tres 
vegades per setmana, preferiblement abans 
de l’afaitada. La seva textura de gel amb 
carbó actiu microencapsulat i les seves 
partícules exfoliants de roca volcànica 
contribueixen a eliminar les impureses i 
cèl·lules mortes, purifiquen i depuren la pell. 

er a ells també és important seguir els 
passos de rutina diària de cura de la pell: 
primer neteja, una o dues vegades a la 
setmana exfoliació i, per descomptat, 
hidratació. Tots aquests passos són 
imprescindibles per a evitar arrugues 
profundes, taques i imperfeccions a la 
pell, tibantor, vermellors... Prova la nostra 
selecció de cosmètica masculina i fes 
front a l’estiu amb bona cara.

Aplica’t sempre la crema 
hidratant al coll, que sol 
ser el gran oblidat.

Recorda

P
4  El Gel Netejador Facial 

9.60 elimina la brutícia diària 
i l’excés de greix, refresca i 
revitalitza la pell, i la deixa 
preparada per a l’afaitada o 
per aplicar-hi el tractament 
hidratant habitual.



ACTIVA
LES MANS

Unes ungles i unes mans cuidades diuen molt d’una persona: 
són la nostra targeta de presentació. És per això que n’hem 

de prestar atenció a tots i cadascun dels detalls.
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LLIMAR
Tria la llima que et sigui més pràctica. 
Per evitar que les ungles es trenquin 
o s’estellin, és aconsellable llimar des 
dels laterals cap al centre de manera 
continuada, amb moviments suaus 
i sempre en la mateixa direcció.

Saps quin és el teu estil d’ungles?
4 Les ungles quadrades són per a dits 

llargs, ja que aquesta forma les escurça 
visualment.

4 Les ungles rodones estilitzen més i són 
menys propenses a trencar-se.

4 Les ungles ovalades o ametllades, 
 la forma que està de moda actualment, 

estilitzen els dits totalment. Cal tenir les 
ungles una mica llargues per aconseguir 
aquesta forma.

i tens clares les regles bàsiques, fer-te
la manicura a casa pot ser un pla senzill 
i amb resultats excel·lents.

1

quadrades

ametllades

ovalades

rodones

S

Llima metàl·lica

Tallaungles
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Bastonets de 
taronger

Es recomana empènyer 
les cutícules amb l’ajut 
d’un bastonet de taronger, 
més que no pas tallar-les. 
Només s’han de retallar les 
que sobresurten en excés.

30  ESTIU 2020

POLIR
El pas següent és polir la superfície de 
l’ungla amb una llima polidora suau per 
fer-la porosa i que les capes d’esmalt 
s’hi adhereixin millor.

2

TRACTAR CUTÍCULES
Aplica el llevacutícules per a estovar-les. 
Hidrata-les durant deu minuts amb les pastilles 
efervescents i després renta’t les mans amb aigua 
i sabó. Tractar les cutícules és un dels passos 
fonamentals de la manicura.

3

Gel llevacutícules Pastilles efervescents manicura

Llima 
polidora
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Gotes assecants

PROTEGIR 
I ENFORTIR
Un cop polida i preparada 
l’ungla, convé desgreixar-
la amb alcohol o acetona 
pura; cal netejar i eliminar 
qualsevol residu que hi pugui 
quedar. Gràcies a aquest gest, 
l’esmalt durarà més temps. A 
continuació, s’aplica la Base 
9 en 1, que protegeix l’ungla 
natural i ajuda que l’esmalt s’hi 
adhereixi millor.

4

ESMALTAR
Si vols, dona color a les ungles aplicant dues capes 
fines d’esmalt per intensificar-ne el to. Per acabar, 
el Gel Brillant asseca ràpid les segella.

5

Base 9 en 1 
Vitaminada i 
Allisadora 

Enduridor

Gel Brillant 
asseca ràpid

Per esmaltar de manera òptima només calen tres 
moviments de pinzell: el primer, al centre de l’ungla, 
des de la cutícula cap amunt, i els altres dos, als costats. 
Recorda que com menys toquis l’ungla amb el pinzell, 
millor resultat obtindràs.
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NODRIR I HIDRATAR
Finalment, per a una manicura 
perfecta, nodreix les ungles i les 
cutícules diàriament amb l’Oli 
vitamínic; aconseguiràs aportar més 
elasticitat i es trencaran menys. Una 
de les causes possibles que fa que 
les ungles es trenquin és la manca 
d’hidratació. També cal que t’hidratis 
les mans amb la crema que millor 
s’adapti a les teves necessitats. La 
crema d’Àloe hidrata i calma tot 
tipus de pells i la Crema Antitaques 
prevé les taques gràcies al FPS 20.

6

Oli vitamínic

Àloe Antitaques

CREMA DE MANS

RECORDA
Cal mantenir sempre una 
higiene correcta de mans, 
amb aigua i sabó o amb 
gel hidroalcohòlic.
A continuació, aplica crema 
hidratant de mans per a 
protegir la pell i evitar-ne 
la deshidratació.
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Com una explosió de color en blau intens, coral radiant, rosa vibrant 
i empolvorat... La manicura d’aquest estiu desborda de brillantor i colorit. 

Suma’t a la tendència “efecte sirena” i presumeix d’ungles.

Col·lecció Summer Glitter, 5 tons vius d’esmalts d’ungles i oli bifàsic amb aroma de síndria.

SIRENA
Efecte
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Fragrance
BAR

E l sentit de 
l’olfacte està 
connectat
amb el cervell, 

a la zona on es generen 
els records.

Determinades olors ens 
fan connectar amb el 
passat. Et descobrim 
fragàncies que et faran 
sentir única.

Tenir una essència pròpia aporta personalitat. 
Si encara no saps quina és la teva, 

atreveix-te a crear un bar de fragàncies a casa. 
Prova-les segons com et sentis o et vulguis 

sentir cada dia; et teletransportaran a 
l’estiu més emotiu de la teva vida.

Monogotas, una selecció 
d’acords únics i deliciosos 
que ens permet triar una 
fragància diferent cada 
dia, segons com et sentis. 
La mora és energètica, la 
vainilla ajuda a
calmar la ment, el 
coco és font de pau i 
harmonia, i finalment, 
la poma estimula i dona 
positivitat.
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SOPLO
Una carícia delicada a la pell


