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Guia de bellesa per al Nadal
Noves fórmules i textures per nodrir la pell,
neteja facial en profunditat que sempre té cura
del cutis i la línia Tez Perfecta per lluir un rostre
llis i sense imperfeccions. Tot el que has de tenir
al tocador per estar guapa aquest Nadal. 

La febre de l’or
El daurat s’apodera del Nadal; els perfums
i els cosmètics s’engalanen per celebrar les festes.
Afegeix-los a la llista de desitjos!

Nadal Glam
El sopar de la nit de Nadal, el dinar de Nadal,
la nit de Cap d’Any o el dia de Reis. Segueix
les pautes de la col·lecció Glam -edició limitada-
plena de personalitat i estil per enlluernar
aquestes festes. A punt? 

S u m a r i

24
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28

Poder de seducció
Esmalts d’ungles irresistibles, molt femenins.
Aromes úniques, molt masculines. Sempre en
clau party... En aquestes dates tot brilla!

Rock-and-roll
Poderós i femení. El look rocker segueix
sent tendència aquesta temporada i viurà 
el seu millor moment en les nits de festa.
 

Quelcom per regalar
Perfums i cosmètics per sorprendre:
la llista definitiva de regals beauty.

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 la 
comercialització. © El titular de la revista és MERCADONA, S.A.
Tots els drets queden reservats. Es prohibeix l’ús i/o la 
reproducció total o parcial de la revista, així com de les marques 
i/o logotips sense la seva autorització.
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de bellesa 
NADAL 

Noves fórmules i textures per nodrir la pell, 
neteja facial en profunditat que sempre té cura del cutis i la 

línia Tez Perfecta per lluir un rostre llis i sense imperfeccions. 
Tot el que has de tenir al tocador per estar guapa aquest Nadal.

Guia
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Bye bye
ARRUGUES

La clau 
REGENERAR

Protecció solar 
EL TEU MILLOR ALIAT

2

3

4

5

1

Renova el teu ritual de bellesa amb la 2. Crema Antiarrugues 
amb ceramides i àcid hialurònic. Hidrata, omple les arrugues i
suavitza la pell. T’agradarà per la seva textura lleugera, 
d’aplicació fàcil, i la perfecta combinació d’actius. L’àcid 
hialurònic és un dels ingredients més populars per frenar els 
primers senyals de l’envelliment; manté la pell en les millors 
condicions d’hidratació i elasticitat. Les ceramides actuen 
protegint la pell; restableixen la funció de barrera i eviten 
la penetració de substàncies externes, de manera que 
prevenen l’envelliment de la pell. També l’allisen i la suavitzen. 
Et sorprendrà la seva ampolla innovadora, amb 100 ml, i el 
pràctic dispensador que permet que t’apliquis només la crema 
que necessites. 3. L’Antiarrugues Pells Madures té ara un 
format més gran, nous actius i més filtres de protecció solar. 
Amb aquesta crema, obtindràs una cura facial global per 
combatre els senyals de l’edat: arrugues, taques i sequedat. 
Augmenta l’elasticitat de la pell, la redensifica, n’unifica el to i 
li aporta més hidratació, fermesa i lluminositat. 4. La Diamond 
Crema Facial Antiedat Sisbela Cosmetics també combat el 
pas del temps en la pell tot aportant-li fermesa, nutrició i llum.

Protegeix-te del sol i els seus 
efectes durant tot l’any, no només 
a l’estiu: 5. La Crema Facial Efecte 
Lífting FPS30 protegeix el rostre 
del fotoenvelliment mentre combat 
la pèrdua de fermesa i millora 
l’elasticitat. Dóna al teu cutis 
una aparença més jove i evita 
l’aparició de noves arrugues.

1. Crema Dragon’s Blood Beauté Mediterránea:  
emulsió facial per a tot tipus de pells que regenera,
nodreix i conté múltiples propietats antioxidants.
Està formulada amb un poderós extracte antioxidant 
i regenerador que s’obté de la saba vermella de 
l’arbre de la sang de drac, originari de l’Amazones. 
Lluiràs una pell suau, jove i amb més elasticitat.
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És temps d’estar 
PERFECTA

4

1

3

2

Tez Perfecta és la línia de productes imprescindibles per presumir de 
bona cara durant les festes de Nadal. Una solució pràctica per a aquests 
dies plens d’esdeveniments, reunions familiars, dinars i sopars.

5

Si vols que el maquillatge es mantingui impecable 
durant tot el dia, les prebases de la línia Tez Perfecta 
són el producte indicat perquè allisen i unifiquen la 
pell, a banda de deixar un tacte sedós molt agradable. 
S’apliquen després del sèrum o la crema hidratant i 
abans del maquillatge perquè quedi ben fixat i la 
pell es vegi radiant en qualsevol moment. 
1. Prebase facial perfeccionadora. Dissimula 
les imperfeccions del rostre i potencia l’efecte 
del maquillatge. Pots utilitzar-la fins i tot sense 
maquillatge. Aconseguiràs una pell 10!
2. Prebase minimitzadora de porus. Si tens la pell 
grassa o mixta, aquesta és la teva prebase perquè el 
seu efecte se centra a minimitzar els porus i matisar 
les zones amb brillantors. Aplica-la amb un massatge 
suau abans del maquillatge i evitaràs les brillantors. 
Insisteix especialment en la zona T: front, nas i barbeta.
3. Prebase parpelles. Si preparem el rostre perquè el 
maquillatge es fixi millor i la pell estigui més lluminosa, 
per què no ho fem també amb les parpelles? És ben 

senzill: només cal aplicar una petita quantitat de la 
prebase sobre la parpella neta amb el tou del dit, 
fins que s’absorbeixi completament.
Tot seguit pots fer servir l’ombra d’ulls habitual. 
A més d’il·luminar la parpella i rejovenir la mirada, 
les ombres es fixen millor i no s’esquerden.
4. Hidratants Flash. Acaba una llarga jornada de 
treball i tens una reunió familiar o el sopar d’empresa. 
Amb un gest senzill, la teva pell s’allisarà a l’instant 
abans d’aplicar els cosmètics habituals: hidratant, 
prebase i maquillatge. Només cal aplicar-la sobre 
el cutis net i fer un massatge fins que s’absorbeixi 
del tot. De seguida notaràs com la pell s’allisa i 
s’il·lumina.
5. Làmines antibrillantors. Emporta-te-les a tot 
arreu perquè en aquestes dates segur que tens 
compromisos a totes hores. Amb aquestes làmines 
tan pràctiques podràs retocar-te en qualsevol 
moment sense alterar el maquillatge. Elimina 
les brillantors de la pell amb un gest senzill!
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Pell d’hivern
PELL DE FESTA

21

Consells pràctics per 
protegir-la del fred: 
escurça el temps de 
la dutxa o el bany; fes 
servir aigua temperada 
en lloc de calenta; evita 
eixugar-te fregant la pell 
amb la tovallola, fes-
ho amb tocs suaus que 
absorbeixin la humitat, i 
hidrata’t el cos cada dia, 
especialment les zones 
més seques, com ara 
els colzes o els genolls. 
Si t’apliques la crema 
hidratant corporal a 
l’hora d’anar a dormir 
afavoriràs la reparació 
nocturna de la pell seca.
1. Oli corporal hidratant 
perfumat amb una 
fragància agradable.
2. Mantega corporal: 
nodreix intensament 
la pell tot aportant-
li la hidratació que 
necessita en aquesta 
època de l’any en què 
es deshidrata amb més 
facilitat. Embolica’t amb 
el seu perfum delicat 
i aplica-la suaument 
per tot el cos. És el teu 
moment de relax!
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Mirada FLASH

1

2

Sense bosses, ni ulleres, ni 
senyals de cansament. Prepara 
el contorn dels ulls per als 
dies de festa. Els Pegats per 
a ulls d’hidrogel Exclusive 
Cosmetics per a home i dona 
es presenten en dues versions:
1. antiedat a base d’or, o
2. regeneració intensiva amb 
àcid hialurònic. 
Quina prefereixes?
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No vagis mai a dormir sense desmaquillar-
te, ni t’apliquis mai un tractament facial 
sense tenir la pell neta: és el gran secret 
d’una pell bonica i cuidada.
Per Nadal et maquilles més del que ho fas 
habitualment; és important retirar després 
les restes de maquillatge perquè la pell 
estigui neta i impol·luta. Amb la nova línia 
de neteja facial Deliplus t’ho posem fàcil.
1. Desmaquillador d’ulls. 
La seva agradable textura en gel permet 
eliminar el maquillatge de les pestanyes 
i les parpelles amb suavitat, i deixa una 
sensació de netedat i benestar a la pell.
2. Desmaquillador d’ulls i llavis. 
Elimina sense agredir el maquillatge de les 
parpelles, les pestanyes i els llavis, fins i tot 
els maquillatges més intensos i resistents 
a l’aigua. Gràcies a la seva fórmula bifàsica 
és molt eficaç no només per eliminar el 
maquillatge, sinó també per suavitzar i 
hidratar la delicada zona dels ulls i els 
llavis, sense deixar sensació greixosa.
3. Llet netejadora hidratant. Neteja i 
desmaquilla suaument el rostre eliminant 

les restes de maquillatge i les 
impureses de la pell. A banda de 
netejar i suavitzar la pell, la hidrata 
i la calma gràcies a la seva fórmula 
enriquida amb actius hidratants 
apta per a tot tipus de pells.
Aplica-la sobre el rostre i el coll amb 
lleugers moviments circulars i retira-la, 
posteriorment, amb un disc de cotó.
4. Tònic facial hidratant. La seva 
fórmula inclou actius calmants, 
hidratants i antioxidants que aporten 
al rostre un plus de frescor. Utilitza’l 
dues vegades al dia per completar 
la neteja, amb un disc de cotó amarat 
i evitant el contorn dels ulls.
S’aplica després de la llet netejadora 
hidratant per completar el ritual 
de neteja.

El dia després...
PELL IMPOL·LUTA

1 2 3 4
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ORLa febre de l’
El daurat s’apodera del Nadal,
els perfums i els cosmètics 
s’engalanen per celebrar les festes. 
Afegeix-los a la llista de desitjos!

1. Necesser / 2. Pintallavis mat núm. 20 / 3. Pinzell il·luminador / 4. Codizia eau de parfum / 5. Pólvores 
il·luminadores corporals col·lecció Glam / 6. Esmalt d’ungles efecte gel col·lecció Glam núm. 738 glitter daurat / 
7. Regenerador cel·lular concentrat intensiu antiedat Gold Progress / 8. Crema nutritiva regeneradora corporal 
Gold Progress / 9. Pólvores translúcides / 10. Crema facial de dia Gold Progress.
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NADAL GLAM

Look final

Monyo 
desfet

1

4

2

NIT DE NADAL
Aposta per un clàssic renovat: 
llavis vermells + mirada d’impacte.
 

El sopar de la nit de Nadal, el dinar de Nadal, la nit de Cap d’Any o
el dia de Reis. Segueix les pautes de la col·lecció Glam -edició limitada-

plena de personalitat i estil per enlluernar aquestes festes. A PUNT?

3
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Llavi vermell

Glamur  
a les ungles

5

10

8

7

6

9

Aconsegueix una 
manicura elegant 
amb l’esmalt vermell 
i el daurat efecte gel 
col·lecció Glam (aplica’n 
dues capes). Dibuixa 
la línia divisòria amb 
un esmalt negre, amb 
l’ajuda d’un bastonet 
de taronger. Per acabar, 
aplica decoracions per 
a les ungles i utilitza el 
Top coat per aconseguir 
un resultat sublim.

  1. Paleta d’ulls Glam.
  2. Perfilador d’ulls llarga 
      durada Glam núm. 08 blau nit.
  3. Perfilador d’ulls llarga durada 
      Glam núm. 10 blanc.
  4. Laca forta.
  5. Màscara Maxi Volum negra.
  6. Esmalt d’ungles efecte gel 
      Glam núm. 661 vermell.
  7. Esmalt d’ungles efecte gel 
      Glam núm. 738 glitter daurat.
  8. Top coat efecte gel.
  9. Bàlsam glitter Glam núm. 
       01 vermell sparkling.
10. Pintallavis Glam 
       núm. 01 vermell.

Afegeix un toc del Bàlsam 
glitter vermell sparkling al 
centre del llavi per donar-li 
llum i un toc sofisticat.
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NADAL 
Un maquillatge festiu per al dia. La clau? La lluminositat.
A la pell, els ulls, els llavis, les ungles i, fins i tot, els cabells.

Look final

1

2

Recollit 
retorçat

3

TOC 
MAGISTRAL

El maquillatge té llum i la mirada és 
més natural, en tons terra, perquè 
destaquin els llavis en color granat. 

Per la nit pots retocar-los i potenciar-
los amb les partícules de purpurina 

del bàlsam glitter de la mateixa 
col·lecció. El seu resultat brillant 
i la textura en gel t’enamoraran!
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  1. Paleta d’ulls Glam.
  2. Ombra d’ulls llarga
    durada Glam 
    núm. 10 visó.
  3. Accessoris 
    per als cabells.
  4. Màscara 
    Maxi Volum negra.
  5. Pintallavis Glam
    núm. 02 grana.
  6. Decoracions per a
    les ungles Glam.
  7. Bàlsam glitter Glam
    núm. 02 blanc or.
  8. Top coat efecte gel.
  9. Esmalt d’ungles
    efecte gel Glam
    núm. 660 granat.
10. Esprai brillantor
    diamant per als
    cabells.
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CAP D’ANY
Més glitter, ulls fumats i cabellera d’infart. 3, 2, 1... Què comenci la festa!

Look final

432

1

Aquest pentinat tan 
afavoridor està indicat, 
sobretot, per aportar volum 
als cabells fins i llisos. 
Aconsegueix el màxim 
volum assecant la cabellera 
cap per avall i ruixant-la 
amb laca.

Long Bob 
amb volum
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Mirades metàl·liques i ombres 
fumades: la combinació perfecta 
per a aquest Nadal.

Espurnes daurades

7 8 9

La clau del labial vermell és encertar el 
que t’afavoreix més. La col·lecció Glam 
en té dos d’acabat vellutat, en vermell 
o en granat. Tu decideixes! El mateix 
maquillatge amb diferent labial i esmalt 
d’ungles.

VERMELL   1. Paleta d’ulls Glam.
  2. Ombra d’ulls llarga
      durada Glam núm. 09
      or platinat.
  3. Màscara Maxi Volum.
  4. Pintallavis Glam núm.
      02 grana.
  5. Bàlsam glitter Glam
      núm. 02 blanc or.
  6. Esmalt d’ungles 
      efecte gel Glam 
      núm. 661 vermell.
  7. Esmalt efecte gel Glam
      núm. 738 glitter daurat.
  8. Esmalt d’ungles efecte
      gel Glam 
      núm. 660 granat.
  9. Top coat efecte gel.
10. Laca extraforta.
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PODER DE 

SEDUCCIÓ
Esmalts d’ungles irresistibles, molt 

femenins. Aromes úniques, molt 
masculines. Sempre en clau party... 
En aquestes dates de l’any tot brilla!

Ell
Gesto eau de toilette (1), 
per a homes elegants amb 
gran personalitat.

Ella
Esmalt d’ungles 
efecte gel 
col·lecció Glam 
núm. 660 granat 
(3). Top coat 
efecte gel (7).
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Comotú Fuerza eau 
de toilette (2), per 
a homes aventurers, 
amants de la llibertat.

Ella
Esmalt d’ungles efecte 
gel núm. 661 vermell 
(4) + decoracions per a 
les ungles (5), a tots els 
dits tret de l’anular, que 
va pintat amb l’Esmalt 
efecte gel núm. 738 
glitter daurat (6).
Tot de la col·lecció 
Glam. Per acabar, Top 
coat efecte gel (7).

1

3 4 5 76

2
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Ell
Acción 9.60 
sport water, 
una fragància 
enèrgica i vital.

Ella
L’estoig DUO 
es compon de 
necesser, plantilles 
i decoracions 
adhesives, Esmalt 
d’ungles núm. 739 
glitter i Esmalt 
núm. 740 negre.
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and roll
Poderós i femení. El look rocker 
segueix sent tendència aquesta 
temporada i viurà el seu millor 

moment en les nits de festa.
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OR I NEGRE
La combinació que no falla mai. Ungles 
joia, ulls de gata, pestanyes postisses i llavis 
suculents. Vols aconseguir el maquillatge 
dramàtic d’aquestes dues pàgines?
Ombra d’ulls perlada núm. 09, Kajal negre 
per perfilar l’interior de l’ull i Eyeliner  gel 
llarga durada per fora. Màscara de pestanyes 
Rock&Volume, pintallavis mat núm. 19 vi i, 
a les ungles, Esmalt núm. 740 negre de 
l’estoig DUO + decoracions col·lecció Glam.

2016 NADAL  25
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Posa a prova el teu esperit rocker 
amb aquest maquillatge. Ombra 

d’ulls perlada núm. 03 gris, ombra 
d’ulls perlada núm. 09 beix, Eyeliner 

gel llarga durada per perfilar la 
mirada, pestanyes postisses i 

màscara Rock&Volume. Als llavis, 
el pintallavis mat núm. 20 morat 

i, a les ungles, l’Esmalt efecte gel 
col·lecció Glam núm. 660 granat.

COM UNA 
ESTRELLA DEL ROCK

26  NADAL 2016

Saps com es posen 
les pestanyes postisses?

Primer les has de mesurar respecte a les 
teves pestanyes i retallar-les si cal. Aplica goma 
d’enganxar a la línia de les pestanyes postisses i 

deixa-la actuar uns 30 segons. Després col·loca-les 
des de la part central cap als extrems. I ja estan 

a punt per maquillar; aplica màscara perquè 
quedin més naturals. No t’oblidis de preparar 
les teves pestanyes amb l’Arrissador Deliplus 

abans de col·locar les postisses!
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Look 2 (pàgina 26): 
Ombra d’ulls perlada núm. 03 gris (7), Ombra 
d’ulls perlada núm. 09 beix (1), Eyeliner gel 
llarga durada per perfilar la mirada (3), pestanyes 
postisses (8) i Màscara Rock&Volume (4). Als 
llavis, el pintallavis mat núm. 20 morat (9) i, a les 
ungles, l’Esmalt efecte gel col·lecció Glam núm. 
660 granat (10).

Look 1 (pàgines 24 i 25): 
Ombra d’ulls perlada núm. 09 beix (1), 
Kajal negre per perfilar l’interior de l’ull (2) i 
Eyeliner gel llarga durada per fora (3). 
Màscara de pestanyes Rock&Volume (4), 
pintallavis mat núm. 19 vi (5) i, a les ungles, 
Esmalt núm. 740 negre de l’estoig DUO + 
decoracions col·lecció Glam (6).

EL KIT ROCKER 
Pren nota del que necessites per aconseguir els looks 

més trencadors de l’hivern. T’apuntes a un rock-and-roll?

Rock & 
Volume
Pestanyes 
d’infart amb la 
nova màscara 
Rock&Volume. 
Màxim volum en 
un sol gest. 

Elegància i rebel·lia
El poder del color granat, vi o 
bordeus. Aquest Nadal vesteix 
les ungles i els llavis amb un 
dels tons més elegants i 
rebels de la paleta. 

2

3
1

4

6
7

8

910

Llavis 
saturats
Colorit i acabat 
molt mat per a 
uns llavis bonics.

5
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QUELCOM PER 
REGALAR

Perfums i cosmètics per sorprendre: 
la llista de regals beauty definitiva.
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Maquílla-T. Estoig de maquillatge.

Maquílla-T. Estoig de 
maquillatge especial ulls.

Pólvores de sol 
i Màscara de 
pestanyes Maxi 
Volum.

REGALAR 
QUELCOM PER A elles

Necessers. 
Diferents 
models i 
mides a triar. 
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Rose Nude. Eau de parfum, body milk, 
gel de bany i desodorant.

Comotú Amor. Eau de toilette, gel de bany, 
body milk i desodorant.

9.60 Woman. Sport water, desodorant, 
body milk i gel de bany.

Antiedat 
Col·lagen 
+ Silanol. 
Redescobreix 
la bellesa de la 
teva pell. Crema 
facial i contorn 
d’ulls.

Luz de Flor. Eau de 
toilette fraîche, gel de 
bany, llet corporal i 
desodorant.

Sabó de 
mans 
Caprichos 
i Passión.

Elección. Eau de parfum, loció corporal, 
gel de bany i eau de parfum mini.

Antiedad Colágeno + Silanol. Redescubre la 
belleza de tu piel. Crema facial y contorno de ojos. 
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Cool Wood Bosque Místico. Eau de toilette, 
gel de bany, bàlsam after shave i desodorant.

Acción 9.60. Sport water, fixador,
gel-xampú i desodorant.

Comotú Fuerza. Eau de toilette, gel de bany, 
bàlsam after shave i desodorant.

Enciende for him. Eau de toilette, gel de bany, 
gel fixador i desodorant.

Gesto. Eau de toilette, after shave, 
gel de bany i desodorant.

Goldenboy 4Square. Gel-xampú, desodorant 
body spray, eau de toilette i bàlsam after shave.

REGALAR 
QUELCOM PER A ells
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Peppa Pig. 
Eau de toilette i complement.

Batman vs Superman. Fragància i complement.

Gemeliers. Eau de toilette for girls + body milk.

REGALAR 
QUELCOM PER ALS MÉS petits

PER ALS QUI NO SÓN TAN petits

Peanuts. Eau de toilette i complement.






