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La model porta: Paleta 
d’ombres Diva, Perfilador de 
llavis Diva núm. 01 granat 
perlat, Pintallavis Diva núm. 
01 granat perlat metallic amb 
un toc al centre del llavi del 
Brillant Diva núm. 02 daurat 
i esmalt d’ungles Diva núm. 
793 daurat.

En portada

PrePara’t Per a 
aquestes festes
Arriba Nadal... Saps com preparar la pell 
per presumir de rostre, cos, mans i peus? 
Tenim els tractaments que necessites, els 
ingredients adequats i les últimes eines 
perquè el teu moment beauty sigui únic.
 

Jugant al NUDE 
El no make up segueix sent tendència. S’estilen les 
pells que semblen nues però no ho són. Setinada o 
mat, la pell d’aparença intacta arriba per quedar-se. 
Et presentem els productes bàsics.  
 

Desafiament masculí 
N’hi ha prou amb poc més de deu minuts i ser fidel 
al ritual de bellesa; és tot el que necessites per 
aconseguir una imatge impecable aquest Nadal.

 
DiVa, el maquillatge
Per al naDal
Ulls, llavis, ungles i cabells en clau de festa. 
Tres looks per brillar; aquí tens la guia
definitiva per estar perfecta. 
 

tot art 
Ha arribat l’hora de millorar les paletes de 
maquillatge. La línia Maquilla-T es reinventa aquest 
hivern amb dos estoigs plens de moda i color. 
 

a la teVa festa 
em Vaig colar
Aires glitter i colors festius vestiran les ungles 
abans que acabi l’any. Descobreix les joies de la 
col·lecció Le Petit Bijou i dona color a les ungles.
A punt per enlluernar?
 

caPricis De bellesa
Els perfums i els cosmètics més desitjables 
per regalar i encertar per Nadal.
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Arriba Nadal...
Saps com preparar la
pell per presumir de rostre, 
cos, mans i peus? 
Tenim els tractaments que 
necessites, els ingredients 
adequats i les últimes 
eines perquè el teu 
moment beauty
sigui únic.

 

PREPARA’T
per a aquestes
estesf
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RosTRE
Raspall
màgic 
Per a una neteja en profunditat, 
prova el Raspall Facial Elèctric 
rotatori, amb dues velocitats. 
És compacte, còmode i lleuger. 
Conté tres capçals diferents:

3 Un capçal suau, indicat per 
 netejar en profunditat 
 qualsevol tipus de pell.

3 Un segon capçal de silicona, 
indicat per a una neteja facial 
més profunda, amb exfoliació i 
massatge, que elimina totalment 
les restes de maquillatge, 

 la brutícia i les impureses.

3 I un tercer capçal de làtex, indicat 
per aplicar tractaments com ara 
cremes o sèrums. L’absorció és 
més efectiva i el tractament actua 
amb més intensitat. Després del 
seu massatge agradable, la pell 
queda més ferma i lluminosa. 

coNsELL DE BELLEsA
Durant la neteja, amb la pell 
humida, mou el raspall de baix a 
dalt, tot evitant el contorn dels ulls.
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És temps de celebrar; és temps de Nadal i volem estar radiants 
tot el dia. Si vols mantenir el maquillatge impecable, les 
prebases de la línia Tez Perfecta allisen i unifiquen la pell, 
i deixen un agradable tacte sedós. Són fàcils de fer servir: 
s’apliquen després del sèrum i de la crema habitual, i abans 
del maquillatge perquè es fixi bé i la pell estigui perfecta i 
il·luminada, en qualsevol moment del dia. Prebase facial 
perfeccionadora: el seu efecte és instantani i es pot usar fins 

i tot sense maquillatge; la pell queda impecable 
tot el dia. Prebase minimitzadora de porus: per a 
pells grasses o mixtes, minimitza els porus i matisa 

les zones amb brillantors; s’aplica 
amb un massatge suau abans del 
maquillatge per evitar l’aparició 
de brillantors. I no t’oblidis 
d’insistir en la zona T (front, nas 
i barbeta). Prebase parpelles: 
posa’n una petita quantitat amb 
el tou del dit sobre la parpella 
neta i, tot seguit, aplica l’ombra 
d’ulls; il·luminaràs i rejoveniràs 
la mirada. A més, les ombres es 
fixen i no s’esquerden.

Un extra 
per a la pell
Khanya Hyaluronic Booster és un fluid 
concentrat de cura intensiva. La seva fórmula 
a base d’àcid hialurònic i PhytoCellTec aporta 
un aspecte fresc, radiant i descansat a les pells 
més exigents o deshidratades. L’àcid hialurònic 
hidrata les capes superiors de la pell, atrapa la 
humitat i aporta immediatament a la pell una 
aparença més llisa i fina. 
Incorpora àloe, que 
proporciona una bona 
i beneficiosa dosi 
d’hidratació, així com 
pantenol per fomentar 
el procés de regeneració 
de la pell. 

Còctel 
antiedat
crema facial Antiedat col·lagen + silanol, de textura 
rica i envoltant. És perfecta per lluitar contra els senyals de 
l’envelliment gràcies a l’acció dels seus potents actius: 
el col·lagen, considerat l’arquitecte de la pell pel seu gran poder 
refermant, aporta finor i fermesa; i el silanol, conegut com a silici 
orgànic, és el regenerador i reparador de la pell per excel·lència. 
I per rejovenir la mirada, els Pegats per a ulls d’hidrogel 
Exclusive cosmetics, l’Antiedat amb or o el de Regeneració 
intensiva amb àcid hialurònic. Aposta per una mirada sense 
bosses, ulleres ni senyals de cansament.

Prebases 
Tez Perfecta
les teves grans aliades



8  NADAL 2017

la perfumeria Cos
Addictiu
L’exfoliació permet eliminar les cèl·lules mortes; 
regenera la pell i li proporciona un aspecte més 
saludable. A més, la tonifica i la deixa suau i nodrida. 
L’Exfoliant corporal coffee, a base d’ingredients 
naturals, revitalitza la pell i en restaura l’elasticitat. 
Nodreix i exfolia en profunditat. 
Els efectes estimulants del cafè sobre la pell 
contribueixen a millorar la circulació i ajuden a 
eliminar toxines i greixos. Dues aromes per triar.

Dona un plus de bellesa 
a la pell; estarà més 
bonica en aquestes dates. 
Hidratant corporal 
efecte lluminositat: 
hidrata i aporta un suau 
efecte nacrat que realça 
el to de la pell.

a ratlla
Per combatre la cel·lulitis, és 
recomanable utilitzar cremes 
anticel·lulítiques durant tot 
l’any. I és important saber 
aplicar-les: cal estendre 
el producte de forma 
ascendent, fent un massatge 
a les cames i insistint en les 
zones on més s’acumula. 
L’Anticel·lulític viseger 
Pharma conté cafeïna, 
carnitina, extractes de brusc, 
fucus, te verd, centella 
asiàtica, maca..., ingredients 
refermants i tonificants.

Il·lumina

Cel·lulitis
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Rose Gold 
Et presentem l’estoig d’ungles Rose Gold, compost de 
Necesser i Esmalt d’ungles núm. 794 or rosa que, combinat 
amb el núm. 795 negre, et proporcionarà un look més sofisticat. 
I per segellar la manicura, l’Esmalt núm. 796 brillant. Però això 
no és tot: si busques una manicura elegant però alhora senzilla, 
utilitza les Decoracions adhesives tipus diamant.

mAns i PEus

Elimina amb suavitat la pell aspra i endurida dels 
peus amb l’ajuda de la Llima Pedicura Elèctrica 
Blushion. La planta dels peus i els talons 
recuperaran l’aspecte natural des del primer ús. 
Inclou dos capçals intercanviables; usa el més 
adequat per a la teva pell.

21

3

4

5

No t’oblidis d’aplicar la Base 
9 en 1 abans de pintar-te 
les ungles. És regeneradora, 
antioxidant, nutritiva, allisadora, 
antiedat, conté vitamina B5 i E, 
i a més protegeix i enforteix; 
9 propietats en 1 base.

RECORDA

CUIDA’T ELS PEUS

Les teves armes
És essencial cuidar les ungles amb productes suaus que no en danyin 
l’estructura. Pren nota i llueix una manicura i pedicura perfectes. 
1 Pastilles Efervescents Manicura emol·lient i hidratant / 2 Llima d’ungles 
3 Dissolvent Instantani amb rosa mosqueta i vitamina E / 4 Base 9 en 1 
vitaminada i allisadora / 5 Llima Pedicura Elèctrica Blushion
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Manicura 
francesa
Les Guies Manicura Francesa t’ajudaran a 
aconseguir unes ungles boniques. Tenen un manual 

d’ús ben senzill: primer s’ha d’aplicar una 
base per protegir les ungles i col·locar la 
guia a la punta remarcant-ne la vora; tot 
seguit cal aplicar un parell de capes de 
l’esmalt i deixar-les assecar; després s’ha 
de retirar la guia amb cura i aplicar una o 
dues capes d’esmalt de Manicura Francesa 
a tota l’ungla; es deixa assecar i, per acabar, 
s’aplica el brillant. Voilà!
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la perfumeria Ungles postisses
Perd la por a les Ungles postisses 
d’una vegada. Són fàcils d’aplicar 
i el resultat és bonic i natural. Saps 
com cal posar-les? Primer tria els 
tips que s’adaptin a les teves ungles: 
si no s’ajusten, opta per uns més 
grans i llima’n els laterals. Aplica 
cola a l’interior del tip i pressiona’l 
sobre l’ungla durant uns deu segons. 
Per retirar els tips és recomanable 
fer servir dissolvent amb acetona: 
s’humitegen els laterals de l’ungla 

postissa i s’aixequen amb l’ajuda d’un bastonet de 
taronger. Si queden restes de cola a les ungles, 
retira-les amb un cotó amarat en dissolvent amb 
acetona. Després pinta-les amb el color de moda. 

Les Barretes i els Batuts 
substitutius del menjar

(amb sabors diversos 
per escollir) t’ajudaran 

a controlar el pes.

I per compensar els excessos... 
La model porta el Pintallavis Cremós núm. 09 vermell foc.
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Jugant al NUDE

1  Crema Hidratant Matificant
Absorbeix el sèu, controla les brillantors del rostre i és el 
punt de partida ideal per al maquillatge. Qualsevol tipus 
de pell necessita una cura especial per restablir l’equilibri 
entre l’aigua, l’oli i els factors d’humitat. Els olis vegetals 
que componen aquesta crema equilibren el dèficit de lípids 
de manera natural i deixen una sensació excel·lent a la pell. 
Les ceramides milloren l’elasticitat i fermesa de la pell, 
i contraresten la pèrdua d’humitat. 

2  Maquillatge i corrector Fijo & cubriente
El nou corrector comparteix característiques amb el seu 
homòleg en maquillatge. Aconsegueix una gran cobertura 
i fixació sense perdre confort... És resistent, cobreix 
imperfeccions i aporta color i lluminositat. Perfecciona la pell 
ocultant defectes i proporcionant una aparença més llisa. 

S’aplica directament sobre les zones que vulguis corregir, 
com ara ulleres, ales del nas i petites imperfeccions. 
S’estén amb tocs lleugers amb el tou del dit.  

3  Pólvores Matificants Universals
Tenen un to blanc que queda completament invisible 
i perfectament uniforme després d’aplicar-les. Pell 
lleugera amb un acabat radiant i saludable gràcies a la 
seva textura, que filtra la llum. Eliminen les brillantors, 
minimitzen el porus i deixen la pell vellutada. Difuminen les 
imperfeccions. Són ideals per a qualsevol to i tipus de pell. 
S’apliquen després del maquillatge.

4  Làmines Antibrillantors Facials Tez Perfecta
Eliminen les brillantors sense alterar el maquillatge. 
Matisen la pell. 

1

2

3

4

El no make up segueix sent tendència. S’estilen les pells que semblen nues 
però no ho són. Setinada o mat, la pell d’aparença intacta arriba 

per quedar-se i aquests són els seus productes bàsics.
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dEsAfiAmEnT
mAsCuLÍ

N’hi ha prou amb poc més de deu minuts i ser fidel al ritual de bellesa. 
És tot el que necessites per aconseguir una imatge

impecable aquest Nadal.

la perfumeria
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Hidratació a dojo
La crema Hidratant Protectora 9.60 (A) 
amb vitamina E protegeix la pell dels filtres 
solars, nodreix i prevé l’envelliment prematur. 
No et centris només en el rostre; les mans 
estan exposades al fred de l’hivern i clamen 
que també en tinguis cura. La crema de Mans 
Ultrahidratant (B) nodreix, repara i protegeix la 
pell de la sequedat i les agressions 
externes.

El més buscat
El Gel Reductor d’Abdomen 9.60 
(C) s’aplica amb moviments circulars, 
fent un massatge a les zones on 
s’acumula el greix, com l’abdomen 
i la cintura, fins que s’absorbeixi 
totalment. No hi pensis només quan 
arriba l’estiu! És millor utilitzar-lo 
tot l’any per estar perfecte quan et 
posis el banyador. 

Irresistible 
sesgo eau de toilette (D) és 
una fragància fresca i elegant, 
innovadora i amb molta personalitat. 
El Desodorant Invisible (I) en esprai 
et protegeix de la suor i contra 
l’aparició de taques.

Cabell 10
Gel Fixador extrafort for men 
(F), fixació per al cabell 
amb una definició màxima. 
Modela el cabell i aconsegueix 
un acabat a mida.

A

B

C

D

F

123

4

E
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El maquillatge per a aquest Nadal

diVA
Ulls, llavis, ungles i cabells en clau de festa  

Tres looks per brillar 
Aquí tens la guia definitiva per estar perfecta

Metallic
Uns llavis escarlata poden anar 
acompanyats d’uns Smokey eyes en 
gris i malva. Als llavis, el Perfilador 
Diva núm. 01 granat perlat, el 
Pintallavis Diva núm. 01 granat 
perlat metallic i per donar volum 
apliquem el Brillant Diva núm. 01 
blanc a tot el llavi o només al centre. 
La mirada queda fumada en gris i 
malva de la Paleta d’ombres Diva. 
Per donar-li profunditat, marquem 
el lacrimal i l’interior de l’ull amb 
el Perfilador d’ulls 24h waterproof 
núm. 01 negre. L’esmalt d’ungles 
Diva núm. 792 blau nit tanca amb 
brillantor aquest look nadalenc.
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diVA
Un look especial
Inspirat en les grans dives de Hollywood dels cinquanta.
El cabell, marcat amb unes ones suaus, es recull i es corona 
amb dues diademes, que també pots trobar a la perfumeria 
de Mercadona. Com el pentinat, el maquillatge irradia 
llum, la mirada queda perfilada amb el Perfilador d’ulls 
llarga durada núm. 02 marró. A la parpella mòbil, barregem 
bronze i marró de la Paleta d’ombres Diva, i voregem l’ull 
amb l’ombra daurada de la mateixa paleta per donar més 
lluminositat al rostre. La Màscara Maxi Volum núm. 01 
negre dona densitat a les pestanyes. Als llavis, el Perfilador 
Diva núm. 02 marró perlat i el Pintallavis Diva núm. 02 
marró perlat Metallic. Als pòmuls, el Coloret Coral. 
Les Pólvores Il·luminadores Diva aporten esclats 
metal·litzats als braços i l’escot. I a les ungles, l’Esmalt 
Diva núm. 792 blau nit per presumir de manicura.



Night Disco
Per a la nit de cap d’any aposta per un look 
Disco i balla fins a la matinada. Si vols brillar, 
recull-te el cabell en un monyo i aplica les 
decoracions per al cabell en un dels laterals.
Per hipnotitzar amb la mirada, combina sobre la 
parpella mòbil les ombres blaves de la Paleta Diva 
i marca la part inferior de l’ull amb la daurada. 
Als llavis, el Perfilador Diva núm. 02 marró perlat, 
el Pintallavis Diva núm. 02 marró perlat metallic 
i el Brillant Diva núm. 01 blanc.
És recomanable aplicar el brillant amb l’ajuda d’un 
pinzell. I a les ungles, l’Esmalt Diva núm. 793 daurat. 
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1. Perfilador d’ulls llarga durada núm. 02 marró / 2. Perfilador d’ulls 24h waterproof núm. 01 negre / 
3. Perfilador de llavis Diva núm. 01 granat perlat / 4. Perfilador de llavis Diva núm. 02 marró perlat / 
5. Pintallavis Diva núm. 01 granat perlat metallic / 6. Brillant de llavis Diva núm. 01 blanc / 7. Brillant de 
llavis Diva núm. 02 daurat / 8. Coloret Coral / 9. Esprai brillantor diamant / 10. Màscara Maxi Volum núm. 
01 negre / 11. Corrector Fijo & cubriente núm. 04 beix natural / 12. Pólvores Il·luminadores Diva / 
13. Pintallavis Diva núm. 02 marró perlat metallic / 14. Esmalt núm. 662 top coat / 15. Esmalt Diva núm. 
793 daurat / 16. Esmalt Diva núm. 792 blau nit / 17. Paleta d’ombres Diva / 18. Decoracions per al cabell.

9
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2
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4
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Totart
Ha arribat l’hora de millorar les 
paletes de maquillatge. 
La línia Maquilla-T es reinventa aquest 
hivern amb dos estoigs plens de 
moda i color.
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MAsTeR KIT 
DE MaqUIllatgE
La paleta de maquillatge per excel·lència. 
El seu disseny elegant i la seva versatilitat 
la fan única. Té quatre paletes a l’interior 
que es poden portar juntes o separades per 
utilitzar la que necessitis en cada moment. 

3 Paleta rostre: 2 pólvores facials, 2 colorets i brotxa.

3 Paleta llavis: 8 labials situats a la part superior 
 i 8 brillants d’acabat gloss per utilitzar sols o 
 barrejats amb qualsevol to de llavis. 
 Crea múltiples combinacions!

3 Paleta ulls: 18 tons d’ombres en diferents acabats 
 -mat, setinat i perlat- de textura en pols i ús en sec; 
 a més inclou pinzell amb aplicador doble d’esponja.

3 Paleta correctors: 4 tons de correctors 
 i pinzell aplicador.

Conté: 

3 4 pólvores facials per esculpir, 
bronzejar, donar volum i llum al rostre

3 2 tons de coloret

3 Pinzell doble amb aplicador de pèl 
per a petits retocs

3 Mirall

palEta RostRE
Per perfeccionar el cutis en qualsevol moment 
del dia. Té un disseny i una mida ideals per 
portar-la sempre a sobre. Ús en sec. 

{

Toc magistral
Saps com fer servir els correctors? 
El verd cobreix vermellors, com ara 
granets o capil·lars; el groc s’utilitza com a 
corrector-il·luminador, i el beix, el clàssic que 
més coneixem, tapa ulleres i il·lumina el rostre.
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Culte al vermell
El color estrella de Nadal; aquesta vegada dona un toc 
glitter a una de les teves ungles. El look final t’encantarà!
Esmalt d’ungles Le Petit Bijou núm. 821 vermell + núm. 823 glitter. 
I als llavis, el Pintallavis cremós núm. 09 vermell foc.

estaa la teva f
Aires glitter i colors festius vestiran
les ungles abans que acabi l’any. 
Descobreix les joies de la col·lecció 
Le Petit Bijou i dona color a les ungles. 
A punt per enlluernar?

Em vaig colar
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Esclat porpra
La gamma porpra és una altra incondicional de Nadal 
que combina a la perfecció amb daurats o platejats. 
Esmalt d’ungles Le Petit Bijou núm. 822 lila. 
Pintallavis cremós núm. 09 vermell foc als llavis.
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bCAPRiCis
ellesade

Els perfums i els cosmètics 
més desitjables per 
regalar i encertar 

per Nadal
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REGALs PER A ELLEs

9.60 WoMAN. Eau de toilette, 
desodorant en esprai sense gas,
llet corporal i gel de bany.

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

Rose Nude. Eau de parfum, 
llet corporal, gel de bany i
desodorant en esprai sense gas.
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Necessers, de models i mides diferents per triar.

Beauty cocktail 
Flor de Mayo
Crema de mans, 
fragància Big Red Love 
i complement.

Beauty cocktail 
Flor de Mayo
Crema de mans, 
fragància Big Gold 
Love i complement.

24K Gold 
Progress 
Crema or de 
dia 50 ml i 
crema or de 
nit, ara també 
de 50 ml.

REGALs PER A ELLEs
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Goldenboy 
4square 
Gel-xampú, 
desodorant 
body spray,
eau de toilette 
i bàlsam 
after shave.

cool Wood 
Esencia vital 
Eau de toilette,
gel de bany,
after shave 
i desodorant
en esprai 
sense gas.

Acción 9.60. Sport water, fixador, gel-xampú i desodorant en 
esprai sense gas.

comotú Fuerza 
Eau de toilette, gel de bany i xampú.

vído Home. Crema facial 
hidratant 24h, sèrum antiedat 

i contorn d’ulls de bola.

REGALs PER A ELLs

Enciende for him
Eau de toilette, esprai 
corporal i necesser.

Beauty cocktail Flor de Mayo. Gel de 
dutxa, fragància Big mio i complement.



eaudetoilette+xampú+geldebany  eaudetoilette+lociócorporal+geldebany
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la perfumeria

Necessers de 
personatges 
infantils.

GRU 3, el meu dolent 
preferit Eau de toilette 
i gel de dutxa.

Prodigiosa
Joc de bany i perfum.

cars
Eau de toilette 
i gel de dutxa.

My Little Pony
Joc de manicura.

Agnes, el meu dolent preferit
Eau de toilette 
i gel de dutxa.

Accessoris infantils per al cabell
Pinces, agulles, turbant i diademes.

Necessers infantils 
Gorjuss. Models 
i mides diferents 
per triar.

PER ALs mÉs PETiTs








