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El Secret
que guarda la perfumeria
aquest Nadal són les
col·leccions exclusives
inspirades en tu...

la perfumeria
EL SECRET

L’

objectiu era clar: que per Nadal poguéssiu disposar
dels millors regals en cosmètica, bellesa i fragàncies.
Vam començar escoltant-vos i, amb la recopilació de
les vostres idees, hem viatjat pel món per inspirar-nos
i localitzar els proveïdors adequats.
La selecció de matèries primeres excel·lents, de grans perfumistes
i de dissenyadors d’envasos ens ha guiat per aconseguir la
màxima qualitat en totes i cadascuna de les noves col·leccions:
My Soul, Blue Shine, My Moment, Extra Time...

1. Us escoltem
El primer pas és estar atents a les vostres necessitats abans
de donar forma a les col·leccions. Al Centre de Coinnovació
de Perfumeria ens hem reunit amb alguns de vosaltres per
demanar-vos què us agradaria trobar a les nostres botigues
per Nadal.

Proves cegues amb els nostres especialistes al Centre de Coinnovació.
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París

2. Viatgem a la recerca
de l’excel·lència
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Hem buscat arreu del món els
creadors i els perfumistes més
prestigiosos, que han triat les
matèries primeres per a aconseguir
la màxima qualitat.

Ilias Ermenidis, perfumista de Firmenich,
creador de la fragància My Soul for him.

“

Philippe Paparella-Paris, perfumista de Symrise,
creador de la fragància My Soul for her.

S’han fet moltes modificacions,
moltes reunions. Tanmateix, el
resultat final ha agradat tant
als nostres equips creatius com
als de Mercadona. Ha estat un
procés molt harmoniós; elaborem
sempre creacions realment bones
en col·laboració amb el client.

”
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3. Treballem amb
matèries primeres nobles
seleccionades en origen
El desenvolupament d’un perfum
comporta la coordinació d’un grup
de treball ampli, format per químics,
avaluadors i perfumistes. La figura de
l’avaluador és fonamental en el procés,
ja que acompanya el perfumista durant
el temps de creació i fa de nexe d’unió
entre la seva creativitat i el gust del
consumidor final.

Ilias Ermenidis, juntament amb l’avaluadora Ina Mexía a
les oficines de Firmenich Paris, testant els matisos de la
fragància My Soul for him.

La bergamota de Calàbria,
combinada amb el
pebre rosa i un toc de
lavanda, proporciona
les notes vibrants per
al cor de My Soul for him.
El fons d’aquest perfum
es compon de pàtxuli,
vetiver d’Haití, sàndal
i cedre ambre.

Philippe
Paparella i
l’avaluadora
Ilana Kahn
en ple procés
de creació de
la fragància
My Soul for her.

“
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Vaig elaborar un acord de flor
blanca sobre gessamí sambac.
També hi vaig afegir neroli,
una especialitat amb un matís
de flor de taronger molt intens
i persistent.

”
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4. Dissenyem
col·leccions que
perduren en el temps
EL SECRET

Ens vàreu inspirar amb els colors: el verd,
que ret homenatge al vesc i a l’arbre de
Nadal, i el daurat, que embolcalla de màgia
i espurnes aquestes festes tan especials.
Amb aquests tons hem creat un envàs
sofisticat, que amaga l’aroma de Nadal.
L’especialista en cosmètica esbossant el
disseny de la Paleta d’ombres My Soul.

Per guardar aquest secret,
vam fer diferents esbossos
per dissenyar envasos
únics per a les nostres
creacions.

Esbossos i gammes de color per al disseny dels envasos.
2019 NADAL

9

5. Compartim
amb vosaltres
el resultat final
Un cop creades les col·leccions,
la nostra satisfacció més gran és
compartir-les, conèixer les vostres
opinions i comprovar que, en efecte,
compleixen les expectatives.
Tots els productes els testen un perfil
ampli de persones, perquè sabem
que l’experiència dels nostres clients
representa la nostra saviesa i perquè el
que ens fa realment feliços és satisfer-ne
els desitjos.

Volem saber si
el resultat és el
que esperàveu,
si l’aplicació de les
ombres us resulta
fàcil, si els pinzells
són útils com a eina
de maquillatge,
si els colors són
els adequats o si
reconeixes a l’instant
l’aroma que ens va
inspirar per crear
el teu perfum...

Els esmalts d’ungles My Soul busquen reflectir l’elegància
d’una festa sota la resplendor dels llums de Nadal. El pinzell
aplicador daurat és comodíssim per pintar-te les ungles tu
mateixa i els colors bordeus, vermell i glitter són un reflex
de les vostres peticions.
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Blue Shine for him
és un perfum de
concepte mediterrani
amb una aroma
duradora, que es
basa en notes olfactives
de fruites, florals
i afustades.

Extra Time és un
perfum urbà, com tu,
potent i jove. Per a ell
i per a ella i, sobretot,
per compartir-lo amb els
amics, perquè You really
need a day between
Saturday & Sunday.

Ens agrada molt que ens convideu a casa
vostra, que ens expliqueu com us apliqueu
els productes i quins efectes tenen a la vostra
pell, si us agrada la textura, si són efectius i
còmodes d’aplicar...

My Moment és el resultat
de moltes converses, estudis
comparatius i tendències d’ús.
És la resposta al temps de
relaxació que tots busquem
per crear el nostre moment
de bellesa.
2019 NADAL
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El glitter
envaeix els
looks de
maquillatge
d’aquestes festes.
MY SOUL,
una col·lecció
somiada per

enlluernar.
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Pintallavis pearl
núm. 01 vermell
metal·litzat
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Pintallavis
pearl núm.
02 bordeus
metal·litzat

EL SECRET

Paleta d’ombres
perlades

Aquesta col·lecció brillant amaga
secrets diversos:
Els dos labials pearl en vermell i bordeus
tenen una cobertura glitter que reparteix
els centelleigs de manera homogènia per
a una resplendor màxima.
L’il·luminador és de pólvores cuites amb
acabat lluminós, que el fan més resistent.
Aporta un aspecte llis i radiant.
Pel que fa als esmalts, el tap en facilita l’ús.
Atreveix-te a provar!

Pintallavis mat núm. 01
vermell clàssic

Esmalt
d’ungles núm.
905 glitter

Paleta
d’ombres
setinades

Pólvores
il·luminadores
pearl

Esmalt
d’ungles
núm. 903
bordeus
perlat
Esmalt d’ungles
núm. 904 vermell
perlat

Perfilador
de llavis
núm. 401
vermell mat

Perfilador
d’ulls núm. 301
negre amb
glitter daurat

2019 NADAL
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OLDEN
NIGHT
No cal que
sigui Nadal
per posar-te
un vestit brillant
i maquillar-te de
manera especial;
ho pots fer avui
mateix. És un bon
dia per celebrar!

BEAUTY TIP

Les Pólvores Il·luminadores
han estat creades per donar
llum al rostre i al cos. En aquest
cas, als pòmuls i a l’escot.
La millor opció és aplicar-les amb
una brotxa de pólvores o bé amb el
tou dels dits per treballar
els punts de llum.

La model porta: Paleta d’ombres perlades, Perfilador d’ulls núm. 301 negre amb glitter daurat, Pintallavis pearl
núm. 02 bordeus metal·litzat, Coloret núm. 03, Pólvores il·luminadores pearl, Màscara de pestanyes Longitud Xtrem,
Esmalt d’ungles núm. 903 bordeus perlat.

Let’s Celebrate!

la perfumeria
EL SECRET

Uns llavis vermell mat elegants,
una base de maquillatge ben
treballada i una mirada d’impacte.
Aquest Nadal, la premissa és
arriscar per guanyar.

La model porta:
Paleta d’ombres setinades,
Perfilador d’ulls núm. 301 negre amb
glitter daurat, Pintallavis mat núm.
01 vermell clàssic, Perfilador de llavis
núm. 401 vermell mat, Coloret núm.
03, Màscara de pestanyes Longitud
Xtrem, Esmalt d’ungles núm. 904
vermell perlat i núm. 905 glitter.

SABIES QUE...?

Els perfiladors, de textura
cremosa, tenen un tap que
en posar-lo afila la punta
del llapis.

2019 NADAL

15

Y

UL

Autumn

Summer
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Winter

Spring

4 ESTACIONS DE COLOR

Deixa’t seduir pels colors de l’àmplia gamma
d’ombres My Soul i presumeix de looks de
maquillatge durant tot l’any.

L
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a Paleta conté vint ombres d’ulls d’acabat mat,
setinat i perlat, per maquillar-se durant les quatre
estacions de l’any, a banda d’un il·luminador facial i
d’un perfilador d’ulls duo de textura cremosa, en to
marró mitjà i negre intens. És ideal per emmarcar la
mirada, perfilar i difuminar fàcilment.

Que comenci l’espectacle!

Autumn Paleta 4 estacions amb ombres
Autumn, Perfilador d’ulls duo, Coloret
núm. 02, Pintallavis Creamy núm. 05
i Màscara Longitud Xtrem.

Summer Paleta
4 estacions amb
ombres Summer,
Perfilador d’ulls
duo, Coloret
núm. 02, Brillant
de llavis núm. 09
i Màscara de
pestanyes
Longitud Xtrem.

La paleta d’ombres de la col·lecció
My Soul està integrada en un cofre
misteriós que podràs fer servir com
a joier o box de maquillatge.
Es pot extreure perquè te la puguis
emportar i retocar-te en qualsevol
moment gràcies al seu mirall.
Té un disseny que s’inspira en la natura.
Un plus: a l’interior hi ha un fullet amb
diversos looks d’inspiració.

Winter Paleta
4 estacions amb
ombres Winter,
Perfilador d’ulls
duo, Coloret
núm. 02,
Pintallavis mat
My Soul núm. 01
vermell clàssic i
Màscara Longitud
Xtrem.

Spring Paleta 4 estacions amb
ombres Spring, Perfilador d’ulls
duo, Coloret núm. 02, Pintallavis
Creamy núm. 03 i Màscara
Longitud Xtrem.

2019 NADAL
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La model porta: Paleta
d’ombres perlades My Soul,
Perfilador d’ulls núm. 301
negre amb glitter daurat My
Soul, Pintallavis pearl My Soul
núm. 02 bordeus metal·litzat,
Perfilador de llavis vermell
mat My Soul, Coloret núm.
03, Pólvores il·luminadores
pearl My Soul, Màscara de
pestanyes Longitud Xtrem,
Esmalt d’ungles My Soul
núm. 903 bordeus perlat i
18
2019
núm.NADAL
905 glitter.
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Toc
invisible

EL

Quan fem servir brotxes
de qualitat el resultat
es nota a la pell gairebé a
l’instant. Pren nota d’una de
les eines més poderoses per
a un bon maquillatge.
1

Xut... El mànec de les brotxes és
de fusta, cosa que n’augmenta la
resistència en cas de cops i caigudes.
El toc professional? Els pinzells es
presenten en una bonica manta per
tenir-los a mà durant l’ús i perquè
te’ls puguis emportar a tot arreu.

2

3 4

A

quí tens algunes de les brotxes i pinzells
que no t’han de faltar al tocador, tot i que per
aplicar-te el corrector i l’il·luminador al rostre
també pots fer servir les mans.

1
3

4
2

La Manta per a pinzells de maquillatge My Soul
es compon del següent:

1 La brotxa de pólvores, amb un capçal més gran

per ajudar a difuminar perfectament al rostre tant
les pólvores soltes com les compactes.

2 La brotxa per al maquillatge, que té una forma
ideal per aplicar el producte al rostre.

3 El pinzell difuminador d’ombres, per maquillar
els ulls.

4 El pinzell d’ombra bisellat, que es fa servir
per marcar i perfilar la mirada.

2019 NADAL
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BLUE
SHINE
Notes olfactives florals, de
fruites i amb tocs afustats,
més intensitat i fixació del
perfum, dissenys únics...

20 NADAL 2019

Blue Shine s’ha
creat per brillar.

Blue Shine body
la perfumeria
Bath soap, gel de bany
EL SECRET
de la línia Blue Shine
que et refresca la pell,
body serum, que hidrata
i reconforta, i body scrub,
exfoliant corporal per a tota
classe de pells.

Somiem? La col·lecció Blue Shine està inspirada en
la idea d’una escapada per la costa. La imatge de les
teulades blaves de Santorini, les rajoles de ceràmica
en tons blaus i grocs de la costa Amalfitana, les
camises de lli, les sandàlies de jute o la presència
poderosa del mar van estar presents en la creació
d’aquestes fragàncies, que traslladen l’esperit del
Mediterrani a un context urbà.

Blue Shine for him
Eau de parfum, after shave
i eau de parfum spray.

Blue Shine for her
Eau de parfum, body oil
i eau de parfum spray.

2019 NADAL
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My

moment
A punt per trobar el
teu moment i poder
donar a la pell del
rostre i del cos les
cures que necessita?
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Cuida, hidrata i perfuma. L’exfoliant
corporal amb pols micronitzada de
perla, enriquit amb oli de camèlia, conté
propietats hidratants i rejovenidores per
a la pell. S’aplica amb massatges circulars i
s’esbandeix amb aigua tèbia. Tot seguit, la
body lotion cremosa nodreix en profunditat.
I la broma o pillow spray, indicada per ruixar
el rostre, els cabells o el coixí.

Un programa cosmètic avançat
d’un mes que es basa en el
concepte de la cronocosmètica,
la ciència que tracta l’edat de
les cèl·lules cutànies tot aportant
concentrats actius per lluitar
contra els senyals visibles de l’envelliment.
Dos rituals: protecció i reparació de dia, i nutrició,
reparació i regeneració de nit.
RITUAL DE BELLESA AL MATÍ
PAS 1. Aplica el tònic sobre un cotó i passa’l
amb suavitat pel rostre, el coll i l’escot.
PAS 2. Aplica una dosi de crema sobre el rostre,
el coll i l’escot. Fes un massatge.
RITUAL DE BELLESA A LA NIT
PAS 1. Aplica el tònic sobre un cotó i passa’l
amb suavitat pel rostre, el coll i l’escot.
PAS 2. Aplica una dosi de crema sobre el rostre,
el coll i l’escot. Fes un massatge.
PAS 3. Comença la primera sessió amb el
comptagotes ACTIVE 1 COL·LAGEN cada dia,
durant una setmana. Posa 8 gotes de producte
al palmell de la mà i barreja’l amb la crema.
PAS 4. Aplica el producte sobre el rostre,
el coll i l’escot amb un massatge suau.
Continua el ritual les setmanes successives, tenint en compte
l’ordre numèric dels comptagotes ACTIVE. Utilitza’n un per setmana.

2019 NADAL
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L’art

DE REGALAR
Disposats a sorprendre i a viure el Nadal?
La millor selecció de cosmètica, bellesa i fragàncies.

la perfumeria

28 NADAL 2019

la perfumeria
Ella
Eau de parfum,
eau de parfum
20 ml i body
milk. Una idea:
pots reutilitzar
la caixa per...

Soplo Intense
Eau de toilette amb
saquet de roba, broma
perfumada i necesser.
La seva nota olfactiva és
floral empolvorada musky.

Descobreix
els nostres perfums
creats amb cura i
elaborats amb notes
aromàtiques
pensades per a tu
Capítulo Floral Bouquet
de Flores Blancas
Eau de toilette, gel
de bany i body milk.

Ikiru Femme
Eau de toilette, eau de
toilette 20 ml i gel escuma.

Clutch body mist
Body mist i saquet perfumador.
Un plus: guarda el saquet amb
la roba i tindràs les teves peces
favorites perfumades.

Soplo
Eau de toilette amb saquet de
roba, gel de bany i body milk.
2019 NADAL
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Regala
bellesa
Els nostres lots
de tractament
facial ajuden a
combatre els
senyals de l’edat
i regeneren
la pell durant
el dia i la nit.
Tria la combinació
perfecta
30 NADAL 2019
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Elección
Eau de parfum,
eau de parfum 20 ml
i crema hidratant.

Simply Flowers - Azahar
Eau de toilette, eau de toilette 20 ml
i crema de mans.

Sisbela Tractament
Regenerador Refermant
Crema antienvelliment, que
revitalitza i reestructura, sèrum
potenciador i crema coll i
escot, que referma i nodreix.

24K Gold Progress
Crema facial protectora de
dia, crema multireparadora
de nit i contorn d’ulls.
2019 NADAL
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Bulgarian Rose
Oli corporal, gel
de dutxa i exfoliant.

9.60 Woman
Eau de toilette, gel
de bany i body milk.

Saquet de bany My Soul
Gel de bany,
crema corporal
i sals de bany.
Intense
Femme
Eau de
toilette.
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Mousse mans
Mousse netejadora
de mans, que no cal
esbandir, i mousse
hidratant, que
hidrata i suavitza
les mans.

3
Sweet Beauty Set
Eau de toilette i lip balm,
que hidrata i protegeix
els llavis amb una agradable
nota olfactiva floral i de
fruites gourmand.

la perfumeria

Beauty Magic Box
Contorn d’ulls,
potenciador
facial, oli corporal
perfumat, escuma
de bany, sèrum
de mans, exfoliant
per als llavis, gel
netejador de mans
sense esbandida
i fragància.

detalls amb
estil que
guarden
sorpreses
beauty a
l’interior

2019 NADAL
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Misty Wood
Esencia Vital
Eau de toilette, gel de bany,
desodorant i after shave.

Notes afustades, cítriques,
aquàtiques i fresques.
Un perfum per a cada
personalitat

Intense
Homme
Eau de
toilette.
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Ikiru Homme
Eau de toilette,
eau de toilette
20 ml i gel
escuma.

Vido Hombre
Crema facial hidratant,
sèrum antiedat
i contorn d’ulls.

la perfumeria

9.60 Man
Eau de toilette,
desodorant i gel
xampú.

Mr. Perfect
Eau de toilette
i gel de dutxa.

Él
Eau de parfum,
eau de parfum
20 ml i gel
xampú.

Sesgo
Eau de toilette, eau de toilette
20 ml i gel xampú.

Enciende for him
Eau de toilette,
eau de toilette 20 ml
i gel xampú.

Capítulo
Marino – Notas
Oceánicas
Eau de toilette,
gel de bany
i after shave.
2019 NADAL
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Ho vull!

Com que aquest any s’han portat
bé, aquí tens la nostra proposta
especial de regals de Nadal per
als més petits de casa.

Fancy Nancy Clancy
Eau de toilette, tiara, clauer
pompó i adhesius.

Gaudeix
dels seus
somriures

Frozen II necesser
Eau de toilette, xampú, gel de
bany, loció corporal i necesser.

Bob Esponja
Eau de toilette
i gel de dutxa.
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Quan obrin els regals
descobriran els seus
personatges favorits en
diferents formats beauty kids

Frozen II
Eau de toilette,
2 brillants de llavis
i ombra d’ulls duo.

la perfumeria

Hulk
Eau de toilette, gel de dutxa i clauer.

Guardianes de la Galaxia
Eau de toilette, gel de bany
i estoig metàl·lic.
LOL Surprise
Beauty Set
Clauer pompó,
brillant de
llavis, mirall,
lligacues,
raspall per
als cabells
i esmalts
d’ungles.

LOL Surprise
Eau de toilette
i gel de dutxa.
Eau My Unicorn
Eau de toilette
i gel de bany
figura.

Eau My Unicorn
Eau de toilette,
crema corporal
i perfum pen.
2019 NADAL
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Les nostres fragàncies ara també en miniatura

La teva essència preferida sempre amb tu

COMOTÚ PLATA. Eau de toilette masculina, eau de toilette mini i crema multifunció. COMOTÚ ORO. Eau de toilette femenina, eau de
toilette mini i tres espelmes. OUD NOIR. Eau de parfum, eau de parfum mini i necesser. ROSE NUDE. Eau de parfum i eau de parfum mini.
COMOTÚ FUERZA. Eau de toilette, eau de toilette mini i gel. COMOTÚ AMOR. Eau de toilette, eau de toilette mini i body milk.

Mini

EN VERSIÓ

