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Comença el
compte enrere
La rutina de bellesa 
per a les estacions 
més càlides 

Tons rosats delicats 
per seduir aquesta temporada

Els llavis 
capten totes 
les mirades: 
pren nota del 
color de moda!

Lliçó 
de color

Primavera
dolça

Primavera
dolça



la perfumería

2  PRIMAVERA 2015



06 PREPARADA?
       COMENÇA EL COMPTE ENRERE

Amb els canvis d’estació, la pell necessita 
cures addicionals per mantenir-se hidratada i 
lluminosa. Triar els productes adequats i seguir 
una rutina de bellesa senzilla són les claus per 
veure’t i sentir-te bé amb l’arribada del bon 
temps.

14 ESPECIAL BELLESA “FOR MEN”
Tractaments per cuidar la pell, depilació, aromes 
contemporànies... Tot allò que necessites per 
convertir-te en un autèntic cavaller. 

20 PROTAGONISTES, LES CELLES
Seguint les tendències de maquillatge, les 
autèntiques estrelles d’aquesta temporada són 
les celles. Pren nota dels trucs per potenciar el 
marc del teu rostre. 

23 LLIÇó DE COLOR
Delicats, sucosos i imponents. Els llavis capten 
totes les mirades. Pinta’ls amb els tons de moda 
per triomfar. Encapçalant el rànquing, els roses 
en totes les seves versions cromàtiques.

32 CANDY
Llueix una delícia d’ungles!

Edita: MERCADONA S.A. 
Polígon Industrial Fuente del Jarro 

C/ Ciudad de Liria, 5. 46988 Paterna / València
Realitza: Edicions 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; 
es prohibeix la seva venda o comercialització.
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1. Hidratant corporal amb àloe 
2. Crema facial antiedat, col·lagen + silanol
3. Crema anticel·lulítica reductora 
4. Grand Suite Santorini eau de toilette
5. Brillant de llavis núm. 10
6. Pólvores de sol
7. Brotxa pólvores bossa 
    (disponible en diversos colors)

6

7

5

4

3

2

Deixa’t sorprendre pels imprescindibles d’aquesta 
primavera. Només a la Perfumeria de Mercadona!

Els    magnífics 7
1
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Preparada? 
Comença el compte enrere
Preparada? 
Comença el compte enrere

Amb els canvis d’estació la 
pell necessita cures addicionals 
per mantenir-se hidratada i 
lluminosa. Triar els productes 
adequats i seguir una rutina 
de bellesa senzilla són les claus 
per veure’t i sentir-te bé amb 
l’arribada del bon temps.

OBJECTIU Planta cara 
a la posada a punt
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A. Exfoliant facial Deliplus
B. Exfoliant de mans
C. Gel de dutxa exfoliant corporal Deliplus
D. Gel de dutxa dermoprotector
E. Sabó de mans Irresistible Llaminadura (edició limitada)
F. Exfoliant antidurícies per a peus 

Revitalitza i il·lumina 
Sèrum Lluminositat amb vitamina C. 
Aplica’l abans de la crema facial habitual 
i de la base de maquillatge per unificar el 
to i aportar vitalitat al rostre. 

Almenys un cop a la setmana, retira 
les cèl·lules mortes i afina la pell del 
rostre, el cos, les mans i els peus. 

1

Tracta, hidrata 
i cuida

Neteja 
i exfolia

A

B

C

D

E

F

Imprescindible 
La duràs sempre a la bossa. 
La Crema Hidratant Per a Tot 
et nodreix de cap a peus. 

2

NOVETAT

TRUC
Submergeix els peus 

en aigua tèbia durant 15 

minuts aproximadament i, 

a continuació, aplica 

l’exfoliant antidurícies. 

La pell et quedarà 

molt més suau.



Quin tipus de crema 
hidratant em va bé?
Amb els canvis de temperatura la pell 
necessita diferents tipus d’hidratació. 
Pot ser que necessitis una textura 
en gel, o bé que el sol et ressequi 
algunes zones del rostre i vulguis 
canviar a una crema més nutritiva.
És per això que et recomanem la línia 
de cremes hidratants ME VA, que 
s’adapten a les necessitats de cada 
tipus de pell.
A. Gel crema, pell grassa i mixta
B. Crema antiarrugues
C. Crema rica, pell seca i normal

Tracta, hidrata i cuida2
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A

B

C

Línia específica
per a pells grasses
Inclou tots els passos del ritual de 

bellesa de les pells grasses. 

1. Gel netejador purificant

2. Mascareta equilibradora

3. Loció netejadora

4. Exfoliant desincrustant

5. Fluid hidratant
6. Gel assecant corrector

1

2

3

4 5

6
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Pit perfecte
Crema de Tractament 
Específic Refermant 
del Pit. 

Adéu a les estries
Crema de Tractament 
Específic Antiestries. 

Alimenta la pell 
del cos
Crema nutritiva 
amb Oli d’Argània. 
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Recorda!
Per aconseguir una ment sana i un cos sa has 
de cuidar-te per dins i per fora.
4  Segueix una dieta equilibrada.
4  Beu 1 o 2 litres d’aigua al dia.
4  Mou-te. Fes exercici almenys 
     tres cops a la setmana.
4  I descansa, 8 hores de son reparador.
     El teu cos, la teva ment i 
     la teva pell t’ho agrairan.
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Línia Dermik  
per a pells sensibles
Aigua Netejadora Micel·lar, 
Crema Antivermellors i Oli Regenerador 
amb Rosa Mosqueta. 

Tracta, hidrata i cuida2
Crema Depilatòria, Pell Sensible i Pell Normal. 
Cera Freda en Bandes, Especial engonals i 
aixelles, i Especial cames. 

Depilació

Mans i peus suaus 
Crema de mans Regeneradora, 
Crema de mans Antiedat i 
Hidratant antisequedat per a peus. 
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TRUC
Acaba el massatge 

anticel·lulític 

amb uns pessics 

suaus a les zones on 

acumulem més greix, 

com ara els genolls 

o les cartutxeres.

Anticel·lulítics Vanity Series
A. Crema Corporal
B. Gel Efecte Fred
C. Gel Efecte Calor
Combina’ls, un al matí i l’altre a la 
nit, per aconseguir una acció global 
contra la temuda cel·lulitis i el greix 
localitzat. El Gel anticel·lulític efecte 
fred està especialment indicat per 
accelerar el drenatge limfàtic, a banda 
de refermar. Tria el moment del dia per 
gaudir de la seva acció refrescant: al 
matí per activar-te abans de començar 
la jornada o a la nit per descansar les 
cames. El Gel efecte calor i la Crema 
corporal anticel·lulítica completen el 
tractament: combaten la cel·lulitis 
i milloren la microcirculació.
Guanya la batalla al greix acumulat 
i a la pell de taronja amb l’Esprai 
anticel·lulític reductor en oli sec 
Vanity Series (D), que et permet 
cuidar-te durant les 24 hores del 
dia al teu ritme: com més et mous 
més cremes!
L’Anticel·lulític extreme Vanity 
Series (E) conté microcàpsules que 
alliberen creatina, un cremagreixos 
potent que transforma la cel·lulitis en 
energia i manté l’elasticitat de la pell.
Té una textura fundent que permet 
una aplicació ràpida i fàcil.

Venç la cel·lulitis 

Tracta, hidrata i cuida2

A

B

C

E

D

T’ajuda a controlar el pes 
F.  Garcinia Cambogia càpsules
G. Cafè Verd càpsules

F

G
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Desafiament 
de primavera: 
dóna color a la 
teva pell!

Morena sí,  
però sense sol  
Bronzeja’t la pell 
progressivament amb la 
crema Hidratant efecte 
bronzejat o de forma 
immediata amb la Llet 
autobronzejadora Solcare. I 
per al rostre, les Tovalloletes 
autobronzejadores Solcare.

Tot en un 
Si busques hidratació, pell 
uniforme, color i protecció 
solar, les BB Cream són 
essencials en el teu ritual de 
bellesa. En to fosc o clar, les 
BB Cream tracten, cuiden i 
embelleixen el rostre.

3

Per aconseguir un 
bronzejat homogeni, 
abans cal exfoliar i 
hidratar la pell.

RECORDA
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BELLESA FOR MENBELLESA FOR MEN
Especial

Tractaments per 
cuidar la pell, 
depilació, aromes 
contemporànies... 
Tot allò que 
necessites per 
convertir-te en un 
autèntic cavaller.

10Cures 
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{
Desodorant 
esprai corporal
4Square men White 
Experience 

Excel·lent en 
pentinat
Gel fixador 
extrafort Stylius 
For Men

NOVEDAD

Disminueix 
el contorn 
abdominal
Gel reductor 
abdomen 9.60

Depilació  
FOR MEN
Crema depilatòria 
home amb oli 
d’argània i Cera freda 
en bandes per a 
l’esquena, els braços i 
les cames.

Fragàncies amb caràcter
Comotú Tuareg eau de toilette. Una fragància que recorda la fusta amb notes especiades i cítriques, 
per a homes elegants i aventurers.

Sesgo. Fresca, elegant, innovadora i amb molta personalitat.

Desafío Sport. Una fragància cítrica amb un fons d’aroma de fusta per a homes masculins i sensuals, 
amants dels reptes.

1

1

2

2
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Tractament: hidrata, protegeix, 
rejoveneix i digues adéu a les ulleres
Amb la cara neta, aplica’t la Crema hidratant 
protectora 9.60 per nodrir el cutis o, si la prioritat 
és tractar i prevenir l’envelliment prematur de la pell, 
fes servir la Crema antiarrugues antiedat 9.60.
Les vitamines E i F, així com l’oli de rosa mosqueta, 
aporten hidratació intensiva a la pell i li tornen la 
fermesa i l’elasticitat natural.
La Crema contorn d’ulls 9.60 s’aplica amb el tou 
del dit, amb tocs suaus i un massatge lleuger.
El seu ús diari tracta les antiestètiques bosses i 
ulleres, i contribueix a rejovenir la mirada.

Per a una pell neta
D’ús diari (matí i nit), el Gel 
netejador facial 9.60 elimina 
la brutícia i l’excés de greix, i 
refresca i revitalitza la pell.
Una o dues vegades a la setmana, 
regenera la pell del rostre eliminant 
impureses i cèl·lules mortes amb el 
Gel exfoliant facial 9.60 
per a home.
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Recollit exprés
Aconsegueix el look de la model: 1r Recull els cabells en una cua entre mitjana i alta, 
i deixa un floc solt a la part inferior. 2n Trena el floc que has deixat solt. 3r Enrotlla la 
trena a la base de la cua, com si fos un lligacues, i voilà: un look senzill de primavera. 
Per fixar-lo utilitza la Laca Or Líquid Stylius.

Maquillatge fix i cobrent 
SPF 25 5
Maquillatge fluid de doble acció 
que cobreix les imperfeccions, fixa 
i es manté inalterable durant tot el 
dia. Disponible en 4 tons: núm. 02 
beix clar, núm. 04 beix rosat, núm. 
06 beix mitjà i núm. 08 daurat. 
Per a tot tipus de pells, excepte 
les molt seques i deshidratades. 
Forma d’aplicació: preferiblement 
amb esponja, pinzell o brotxa de 
maquillatge, encara que també es 
pot aplicar amb la mà.

A punt 
5en minuts

NOVETAT
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Seguint les tendències de maquillatge, les autèntiques 
estrelles d’aquesta temporada són les celles. Pren nota 
dels trucs per potenciar el marc del teu rostre.

PRotagonistes

Llapis 
Automàtic 
definidor 
de celles

Estoig celles Deliplus 
Color format per 2 tons 
per maquillar-les, fixador, 
3 aplicadors (pinzells) i 3 
plantilles. 

les celles
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Seguint les tendències de maquillatge, les autèntiques 
estrelles d’aquesta temporada són les celles. Pren nota 
dels trucs per potenciar el marc del teu rostre.

2 31 resultat 
final

Aprèn a maquillar amb l’estoig de celles

Maquilla’t les celles en 3 passos amb el llapis automàtic definidor de celles

Unes celles maquillades donen 
força i expressió al rostre
4 Per omplir-les, potenciar-les o allargar-

les, la millor opció és el llapis automàtic 
definidor de celles.

4 Per a celles gairebé inexistents o per 
canviar-ne la forma, et recomanem 
l’estoig de celles, que inclou plantilles per 
redissenyar-les i perfeccionar-les fàcilment.

Opta per un o altre producte segons les 
teves necessitats. En tots dos casos, tindràs 
una solució ràpida i senzilla per maquillar-te 
les celles.
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Lliçó 
     deColorDelicats, 

sucosos i 
imponents. 
Els llavis 
capten totes 
les mirades. 
Pinta’ls amb els 
tons de moda 
per triomfar. 
Encapçalant el 
rànquing, els 
roses en totes les 
seves versions 
cromàtiques.
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Gerd, malva rosa o rosa fluor.
La nova col·lecció Pink Flash Deliplus Color 
juga amb la delicadesa dels tons rosats i 
t’ensenya a seduir aquesta temporada.

dolçaPrimavera 
Llavis amb textura 
mat o brillant. Tu esculls.

RECORDA
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Aconsegueix el look de la dreta 
amb el perfilador gerds Pink Flash 
i el pintallavis núm. 102 Pink Flash, 
un toc de color als pòmuls amb el 
coloret Dolce Vita i la màscara de 
pestanyes Volum 4Dimensions per 
fer més gran la mirada.

Per obtenir el maquillatge de 
l’esquerra, aplica als llavis el 
perfilador malva rosa Pink Flash, el 
pintallavis núm. 103 Pink Flash i el 
brillant de llavis núm. 11 transparent.
La mirada va marcada amb l’intense 
eyeliner marró, les ombres mats 
núm. 12 i 13, la màscara Xtrem negra 
i el coloret Dolce Vita.
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T’atreveixes amb els fluor? Maquilla’t els llavis amb el perfilador rosa fluor Pink Flash i amb 
el pintallavis núm. 101 Pink Flash. Per acolorir els pòmuls, el coloret Dolce Vita. Els ulls, amb 
l’ombra Platinum núm. 05, l’intense eyeliner marró i la màscara Maxi Volum marró.
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Looks 
d’estrena
Aquesta primavera aposta per 
maquillatges únics i atreveix-te 
a reinventar el teu estil.

Aconsegueix el look amb el pintallavis Infinit núm. 04, el coloret núm. 03, les ombres Platinum núm. 05 i 23, i l’intense eyeliner marró.
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Es porta el perfilador en versió grafit. Marca’l i traça’l en direcció 
ascendent des de la meitat de la parpella cap a fora. Perquè destaqui 
més, la pell i els llavis millor en nude o rosa clar.
Per aconseguir aquest maquillatge, necessitaràs l’intense eyeliner blau, l’ombra 
d’ulls núm. 13 i la núm. 01 per donar llum al lacrimal. La màscara de pestanyes 
Xtrem blava, el coloret núm. 02 i als llavis, el pintallavis cremós núm. 02.

la perfumeria

Tot al blau

magistral
Aplica les pólvores soltes 
translúcides a les parpelles 
abans de l’ombra per 
fixar i unificar el color.

Toc 
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Ombres artístiques

RECORDA

Menys és més! Dóna protagonisme 
al maquillatge dels llavis o dels ulls. 
Si marques la mirada, escull colors 
suaus per als llavis; i si decideixes 
potenciar els llavis, suavitza els ulls 
amb ombres més clares.

Aconsegueix una mirada diferent amb les ombres núm. 13, 14 i la 
platinum núm. 08. Aplica la màscara de pestanyes Volum 4Dimensions, 
el coloret multicolor i, als llavis, el brillant núm. 09 nude perquè passin 
gairebé desapercebuts. A les ungles, l’esmalt núm. 23.
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Els llavis i les ungles es tenyeixen de rosa per endolcir aquesta estació de l’any. Aconsegueix el maquillatge de la model 
amb el pintallavis mat núm. 12, les pólvores de sol i coloret, l’intense eyeliner marró, la màscara Maxi Volum marró, 
l’esmalt d’ungles núm. 23 i el glitter verd Candy núm. 638.

La Vida en Rosa 
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candy
Llueix una delícia d’ungles!
Llaminadures, dolços i pastissos 
inspiren els colors suaus i delicats 
de la nova col·lecció d’esmalts 
Deliplus Color.

Esmalt d’ungles 
Candy núm. 633,
amb glitter 
multicolor 
Candy núm. 
637. Pintallavis 
Pink Flash núm. 
102 i brillant de 
llavis núm. 11 
transparent.
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Zoom glitter

Esmalt d’ungles núm. 636 
amb glitter multicolor núm. 637, 
col·lecció Candy. Pintallavis 
Infinit núm. 03 als llavis.
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Esmalt Candy núm. 635 amb glitter 
verd Candy núm. 638. Als llavis, 
pintallavis cremós núm. 10.

Esmalt Candy núm. 634 amb 
glitter taronja Candy núm. 639.
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