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Ombra Mat Stellar ELLA núm. 
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coure radiant, Llapis d’ulls 
ELLA textura gel núm. 101 
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En portada
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Aquestes festes rendeix-te a 
propòsits beauty senzills i en uns 
minuts estaràs a punt, amb la 
pell radiant. La guia de bellesa 
definitiva per a aquest Nadal. 

A les teves mans 
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ESSENCIAL: NETEJAR 
I DESMAQUILLAR
En aquestes dates ens maquillem més i 
per això cal tenir present la importància de 
desmaquillar-nos adequadament perquè la pell 
respiri i mantingui el nivell d’hidratació. Una 
pell neta és el primer pas contra els senyals de 
cansament i envelliment. 

Per tenir una pell bonica és essencial netejar-la 
en profunditat i si a més li aportes hidratació, 
millor. La Llet Netejadora Hidratant i el Tònic 
Facial Hidratant, un duo de bàsics que no han de 
faltar al teu tocador, desmaquillen i tonifiquen el rostre 
suaument i n’eliminen les restes de maquillatge i les 
impureses del dia, a més de calmar-lo i hidratar-lo.

Si el que prefereixes és un tot en un, opta per l’Aigua 
Netejadora Micel·lar, que et permet desmaquillar 
i netejar la pell en un sol gest, sense necessitat 
d’esbandir-la. Les seves micel·les actuen com a 
imants que arrosseguen les partícules de brutícia i de 
maquillatge. Neteja, desmaquilla, aporta suavitat i 
tonifica, de manera que és especialment recomanable 
per a pells sensibles. 

Per als ulls i els llavis, utilitza un producte específic que 
permet desmaquillar-los i que deixa una sensació de 
neteja i benestar: el Desmaquillador d’ulls i llavis. Amb 
la seva fórmula bifàsica, aconsegueix eliminar les restes 
de maquillatge, fins i tot dels més resistents com els 
waterproof.
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OBJECTIU: 
HIDRATAR I NODRIR
La neteja és fonamental i una hidratació 
adequada és imprescindible per potenciar 
la bellesa natural de la pell i que tingui un 
aspecte saludable i suculent. L’atrafegament de 
Nadal, la manca de son, els canvis en la dieta... 
poden fer que el rostre sembli cansat, amb 
la pell apagada. El Sèrum Lluminositat amb 
Vitamina C torna a la pell el plus de llum que 
necessita per estar radiant, tot gràcies a l’efecte 
regenerador i il·luminador de la vitamina 
C. Tot seguit, s’aplica la Crema Hidratant 
Equilibradora, que combina àcid hialurònic, 
vitamina E i altres actius per hidratar i allisar la 
pell. Conté un complex que regula l’excés de 
greix al rostre i contribueix a restablir l’equilibri 
de les pells normals o grasses. La seva fórmula 
inclou també filtres protectors FPS 10. RECORDA

La diferència entre 
el sèrum i la crema 

facial és que la 
crema protegeix la 
capa externa de la 
pell, mentre que el 
sèrum actua en la 
capa interna. Per 

això són productes 
complementaris que 
no substitueixen, sinó 

que reforcen. 
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LUXE A LA PELL
L’Oli Sec Secret de Bellesa aporta 
beneficis múltiples a la pell del rostre 
i del cos. Té una textura oliosa que 
és fàcil d’aplicar i no deixa sensació 
greixosa. L’oli sec deixa la pell llisa i 
lluminosa. Aplica’n una petita quantitat 
i estén-la amb suavitat; és tot el que 
necessites per nodrir el rostre i el cos.

TRUC
L’Oli Sec Secret 

de Bellesa també 
ajuda a suavitzar el 
cabell. Només cal 

aplicar-ne una mica 
a les puntes per 

nodrir-les i donar-
los brillantor. 
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UN CAPRICI 
PER A LA PELL 
La Crema hidratant per a 
rostre, mans i cos arriba ara 
en versió nadalenca, amb un 
perfum embriagador i una textura 
agradable que aporta hidratació 
i suavitat, per cuidar tot tipus 
de pells. Porta-la a la bossa 
per hidratar-te sempre que ho 
necessitis.

Si vols preparar la dermis per al 
fred de l’hivern i estar perfecta 
aquestes festes, la Crema 
Corporal Refermant Luxe Caviar
repara i nodreix en profunditat, 
combat l’envelliment i torna 
l’elasticitat a la pell.

I per a unes mans i unes ungles 
suaus i delicades, dona’ls una 
cura extra amb la Crema de 
Mans Nutritiva Regeneradora.
Gràcies a la seva fórmula 
enriquida amb oli de jojoba, 
mantega de karité i vitamina E, 
nodreix i repara la pell seca.

GESTOS 
QUE SUMEN
Les Hidratants Flash s’apliquen sobre 
el cutis net i es fa un massatge fins 
que s’absorbeixen totalment. La pell 
s’allisa i s’il·lumina a l’instant.

Les Làmines Antibrillantors Facials
eliminen les brillantors de la pell 
fàcilment, sense alterar el maquillatge. 
Són perfectes per dur-les a la bossa i 
retocar-te en qualsevol moment. 
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ALGUNA COSA 
PASSA AMB ELLS
Com les dones, ells també 
demanen cures específiques 
per a la pell. L’Oli Regenerador 
amb rosa mosqueta és l’aliat 
perfecte per fer front al fred de 
l’hivern, ja que amb la baixada de 
temperatures la pell necessita més 
nutrició. Es pot aplicar al rostre i a 
zones especialment seques, com 
ara els colzes, els genolls o la part 
exterior dels braços. Dona a la pell 
un aspecte revitalitzat.

La pell fina i delicada dels llavis 
també pateix, especialment a 
l’hivern. Per evitar la pèrdua 
d’hidratació, utilitza cada dia el 
Reparador Labial; et protegirà de 
la sequedat.

TRUC
Barreja unes gotes de 
l’Oli Regenerador amb 
la teva crema hidratant 

habitual i en potenciaràs 
l’efecte; la pell guanyarà 

en suavitat i nutrició.
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S’imposa l’esclat i 
el glitter, com si es 
tractés de pedres 
precioses autèntiques.
La manicura d’aquestes 
festes brillarà com mai.

Ungles
Joia
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Núm. 845Núm. 844Núm. 843

A la mà de l’esquerra, Esmalt d’ungles col·lecció ELLA 
núm. 844 vermell amb fantasia del núm. 845 cristalls 
trencats daurat; a les de la dreta, Esmalt núm. 843 bordeus 
amb fantasia del núm. 845 cristalls trencats daurat.So chic

A l’esquerra, Joc d’ungles Night Chic 
amb necesser, llima vidre, esmalt nude i esmalt glitter.
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Tocs de màgia i color a cada 
look: un maquillatge únic 
per a cada dona.
Perquè ELLA és la 
protagonista absoluta 
d’aquest Nadal. Party

14  NADAL 2018
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Vermell festa
Per a les nits més 
nadalenques, aposta 
per una mirada radiant, 
per un vermell als llavis 
i a les ungles, i per un 
tacte sedós i lluminós 
a la pell amb les 
Pólvores Il·luminadores 
perfumades ELLA.

TRUC
Dona llum a la pell 

aplicant les Pólvores 
Il·luminadores 
corporals ELLA 

després de la crema 
corporal habitual; 
obtindràs un toc 
irresistiblement 

lluminós.
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Smokey
daurat
Smokey
daurat
Smokey

Un clàssic que 
no falla mai: el 
maquillatge d’ulls 
fumat. Comença per 
perfilar la mirada i 
aplicar una ombra fosca 
per donar-li profunditat. 
Tot seguit, afegeix 
l’ombra color or. La 
clau és difuminar bé.
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TOC 
MAGISTRAL

La textura en pólvores 
soltes de l’Ombra Radiant 
Stellar permet donar curs 
a la creativitat. Aplica un 
toc de llum al centre del 

llavi, ben perfilat 
i maquillat.  
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Drama Queen
Ha arribat el moment de fer un pas 
endavant amb el perfilador d’ulls. 
Atreveix-te: dibuixa amb 
l’eyeliner unes línies mestres 
fines a la cua de l’ull, dona 
vida a les pestanyes, 
enfosqueix els llavis 
i les ungles... 
I voilà!
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la perfumeria Pura màgia
Tant de dia com de nit, 
aconsegueix aquest 
maquillatge ple de llum i 
sofisticació, perfecte perquè 
enlluernis aquestes festes.  

18  NADAL 2018
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Pura màgia
1 Paleta Il·luminadors 
Maquilla-T / 2 Ombra Sec & 
Mullat núm. 06 /
3 Màscara de pestanyes Volum 
Adaptable ELLA / 4 Kit Celles /Kit Celles /Kit
5 Perfilador ELLA textura gel 
núm. 201 bordeus nit / 
6 Pintallavis Soft Mat ELLA 
núm. 02 bordeus / 7 Esmalt 
d’ungles ELLA núm. 844 
vermell i núm. 845 cristalls 
trencats daurat.

Vermell festa
1 Ombra Mat Stellar ELLA
núm. 02 negre centellejant /
2 Ombra Radiant Stellar ELLA
núm. 02 coure radiant / 3 Llapis
d’ulls ELLA textura gel núm. 101 
negre perlat / 4 Màscara de
pestanyes Volum Adaptable
ELLA / 5 Perfilador ELLA textura
gel núm. 202 vermell fosc / 
6 Pintallavis Soft Mat ELLA núm. 01 
vermell / 7 Esmalts ELLA núm. 843 
bordeus i núm. 845 cristalls trencats 
daurat / 8 Pólvores Il·luminadores 
corporals perfumades ELLA

Smokey daurat Smokey daurat Smokey
1 Llapis d’ulls ELLA textura gel núm. 
101 negre perlat / 2 Ombra Mat Stellar 
ELLA núm. 01 marró centellejant / 
3 Ombra Radiant Stellar ELLA núm. 01 
daurat radiant / 4 Màscara de 
pestanyes Volum Adaptable ELLA / 
5 Perfilador ELLA textura gel núm. 202 
vermell fosc / 6 Pintallavis Soft
Mat ELLA núm. 01 vermell / 
7 Esmalts ELLA núm. 844 
vermell i núm. 845 cristalls trencats 
daurat / 8 Pólvores Il·luminadores 
corporals perfumades ELLA

Drama Queen
1 Ombra Radiant Stellar núm. 02 
coure radiant / 2 Llapis d’ulls ELLA 
textura gel núm. 101 negre perlat / 
3 Màscara de pestanyes Volum 
Adaptable ELLA / 4 Perfilador 
ELLA textura gel núm. 201 bordeus 
nit / 5 Pintallavis Soft Mat ELLA 
núm. 02 bordeus / 6 Esmalts ELLA 
núm. 843 bordeus i núm. 845 
cristalls trencats daurat / 
7 Eyeliner Gel negre

11

22vermell i núm. 845 cristalls trencats 2vermell i núm. 845 cristalls trencats 
Pólvores Il·luminadores 2Pólvores Il·luminadores 
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(1) CO
L·LE

CCIÓ
OBJECTE DE

Ha arribat l’hora 
de renovar i venerar 
les paletes de 
maquillatge. 
D’edició limitada, 
esdevindran el teu 
nou objecte de desig. 

(2)
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J oc Maquillatge Full Look per a un 
maquillatge complet, que podràs 
dur a tot arreu. Conté estoig daurat 

portapaletes i dues paletes (rostre i 
correctors). 

La Paleta Rostre i Ulls (1) conté pólvores 
facials matificants, pólvores facials efecte 
bronzejat, pólvores per a celles (unes 
clares i les altres fosques), colorets (rosa 
neó i natural), i ombres d’ulls (quatre tons 
brillants i metal·litzats, i dos mat).

La Paleta Correctors (2) conté set tons 
amb textura de crema. El blanc perlat 
dona volum i és ideal per marcar punts 
de llum; el to verd corregeix vermellors i 
imperfeccions acneiques; el lila corregeix 
tonalitats citrines o verdoses i il·lumina 
el maquillatge de nit; el beix corregeix 
qualsevol tipus d’imperfecció neutralitzant 
el color de la pell; el rosat il·lumina zones 
fosques; el beix fosc dona profunditat, i el 
groc corregeix ulleres violàcies.

Aplica’ls i esculpeix el rostre amb l’ajut del 
pinzell aplicador. Després difumina amb el 
tou dels dits.
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+ PALETA 
IL·LUMINADORS

PALETES DE 
MAQUILLATGE

La Paleta Il·luminadors 
conté cinc tons amb textura 
de pólvores-seda: llum 
xampany, llum irisada, llum 
perla, llum visó i llum coral.
Es ven per separat.
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No hi ha regles quan es 
tracta d’un maquillatge 
de festa. Així que agafa la 
paleta, atreveix-te a crear i 
presumeix d’ullassos aquest 
Nadal. Per aconseguir aquest 
look, maquilla’t els ulls amb 
les ombres metal·litzades 
gris espacial, verd maragda i 
llum beix de la Paleta Rostre 
i Ulls. Perfila’t la mirada 
amb l’Eyeliner Gel negre i 
aplica les pólvores facials i el 
coloret natural. A les ungles, 
l’Esmalt Alta Brillantor núm. 
18 suau peònia.

EN PLATA
MAQUILLATGE
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En aquesta època de 
festes nadalenques, els 
ulls i el rostre són el llenç 
ideal en què inspirar-se. 
Aconsegueix una mirada 
artística amb les ombres 
brillants i metal·litzades llum 
beix, teula metàl·lic, negre 
mat i albergínia mat. Alegra 
el rostre amb les pólvores 
facials i el coloret rosa neó 
de la Paleta Rostre i Ulls. 
Unifica i perfecciona el cutis 
amb la Paleta Correctors, i 
a les ungles aplica l’Esmalt 
Alta Brillantor núm. 52 
vermell lava.

ARTY
MAQUILLATGE
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TOC MAGISTRAL
No t’oblidis de netejar les 
brotxes de maquillatge. 

Per mantenir-les en bon estat 
és recomanable rentar-les 
amb sabó neutre i deixar-

les eixugar en posició 
horitzontal.

Sovint, la perfecció 
resideix en els petits 
detalls; en maquillatge, es 
tradueix en eines beauty. 
Actualitza les teves 
brotxes i el resultat brotxes i el resultat 
serà impecable.serà impecable.serà impecable.

PINKPINKPINKPINK
TOUCHTOUCHTOUCH

Joc pinzells Rose, compost de  compost de necesser i quatre 
brotxes de maquillatge de pèl sintètic: de pèl sintètic:

4 La brotxa de pólvores (1) s’utilitza tant per a pólvores La brotxa de pólvores (1) s’utilitza tant per a pólvores 
soltes com compactes. Cal aplicar-les uniformement soltes com compactes. Cal aplicar-les uniformement 
per tot el rostre per a un efecte natural. 

4 La brotxa de maquillatge (2) està indicada per a tot 
tipus de maquillatges, tant fluids com compactes. 
Permet aplicar la base utilitzant menys producte i 
aconseguir un acabat perfecte. 

4 El pinzell ombra bisellat (3) s’utilitza per marcar i 
perfilar la mirada.

4 El pinzell ombra (4) s’utilitza per difuminar les 
ombres d’ulls.

1 2

3
4



NADAL
VIUREEL



Idees per regalar i sorprendre, 
per cuidar i que et cuidin.  

A punt per complir
la llista de desitjos?
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9.60 Woman. Eau de toilette, desodorant en esprai sense 
gas, body milk i gel de bany.body milk i gel de bany.body milk

Soplo.Soplo. Eau de toiletteEau de toilette amb bosseta de roba,  amb bosseta de roba, 
body milk i gel de bany.body milk i gel de bany.body milk

Capítulo Oriental. Capítulo Oriental. Eau de toilette,Eau de toilette, gel de bany i  gel de bany i body milk.body milk.

24K Gold Progress. Tractament intensiu amb partícules d’or.
Crema facial protectora de 
dia, crema multireparadora 
de nit i contorn d’ulls. 

Elección. Eau de parfum, eau de parfum petita i body milk.

Simply Flowers. Eau de toilette,
eau de toilette petita i crema de mans.

Ikiru Femme. Eau de toilette i perfumador amb dues recàrregues. 

Rose Nude.Rose Nude.
Eau de parfumEau de parfum i 
miniatura de la miniatura de la 
fragància.fragància.

Regals
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Secretos de India. Crema de mans i cos, gel de 
dutxa, esponja flor i sabó de tocador Flores de Asia.dutxa, esponja flor i sabó de tocador Flores de Asia.

¡Sólo para ti! Gel netejador 
de mans sense esbandida i 
crema de mans. 

Secretos de India. Sabó de tocador, 
llet hidratant, gel de dutxa Flores de 
Asia i esponja flor. 

Comotú amor. Comotú amor. 
Eau de toilette,Eau de toilette, gel 
de bany i de bany i body milk. 

Secretos de India 
Mandarin & Rose.

Sal de bany,
sabó de tocador, 

eau de toilette,
gel dutxa, crema 

de mans i cos.
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Necessers, de models i mides 
diferents per triar.

Femme Gold & Pink. Eau de toilette petita. 
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Enredados. Eau de Eau de 
toilette, extensions de  extensions de 

cabell, accessoris de cabell, accessoris de 
cabell i mirall.cabell i mirall.

2018 NADAL  3131

Mickey & Minnie. Necesser amb 
eau de toilette i joc de bany.

Spider-Man Marvel.
Eau de toilette i
gel xampú. 

Eau My 
Unicorn.
Eau de toilette,
brillant de llavis 
i moneder.

Transformers.
Eau de toilette,
gel de dutxa i 
capsa de metall.

Vampirina.
Eau de toilette i 

joc de manicura.

Ben10.Ben10.
Eau de toilette i  i 
spinner, clauer. clauer.

Black Panther Marvel.
Colònia fresca i gel xampú. 

Enchantimals. Eau de toilette
i joc de manicura. 

Regals per als més petits

d

d

d

f

f

f
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Cool Wood Bosque 
Místico. Eau de 
toilette, desodorant 
sense gas, gel de 
bany i after shave.

Sesgo. Eau de toilette, gel xampú
i crema d’afaitada. Ikiru Homme. Eau de toilette i perfumador amb dues recàrregues.

102 Hotel Venezia. Eau de toilette, gel xampú i after shave.

Necessers, de
models i mides 
diferents per triar. 

32  NADAL 2018

Comotú 
fuerza. Eau 
de toilette,
gel de bany i 
desodorant.

Regals
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2018 NADAL  33102 Hotel Venezia. Eau de toilette, gel xampú i after shave. 

9.60 para hombre. Desodorant en esprai sense 
gas, gel de bany, crema hidratant i necesser.

Enciende for him. Eau de toilette, 
gel xampú i necesser. 

Acción 9.60. Eau de toilette, fixador, gel 
xampú i desodorant en esprai sense gas.

Homme. Eau 
de toilette 
petita. 

Capítulo Amaderado. Eau de toilette, 
gel de bany i after shave. 



COL·LECCIÓ
EDICIÓ LIMITADA








