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Bellesa A FLOR DE PELL
T’has demanat mai què li passa a la pell quan arriba la primavera? 
La temperatura és més agradable, hi ha més hores de
sol i passem més temps a l’aire lliure. Cal adaptar i
preparar la pell per a aquest canvi d’estació amb una sèrie 
de rituals que faran que es vegi bella i sana.

Canvi D’INTENSITAT
Notes florals, fresques, cítriques, intenses, afustades.
Tria la teva fragància per a aquesta primavera, la que t’identifiqui millor.

For Men 6 Claus DE BELLESA
La contrasenya per a la cura de la pell: neteja i hidratació en
profunditat. Pren nota del beauty kit que necessites per aconseguir un
rostre, un cos i un cabell perfectes en només 15 minuts.

A cop de RASPALL
Lluir una cabellera cuidada i ben pentinada és el toc de qualsevol look.
Amb la nova col·lecció de raspalls Deliplus mantindràs el cabell a
ratlla amb un acabat professional.

Llums I OMBRES
Reinventa l’efecte fumat del maquillatge d’ulls fent-li un gir amb una 
textura i un colorit nous. Mirades màgiques per a aquesta primavera.

Maquillatge AMB ESTIL
El look estrella d’aquesta temporada llueix tant de dia com de nit:
rubor natural, ombres suaus i metal·litzades, eyeliner ben marcat
i llavis en coral. Instants amb estil!

La combinació PERFECTA
Presumeix de llavis vellutats, color i brillantor impecables
en dos passos.

El poder dels LLAVIS
Vermells, roses o ataronjats, d’acabat mat, amb brillantor o ben 
hidratats. El color i la textura marquen el teu estil.

Manicura A CASA
Tot el que necessites per aconseguir una manicura perfecta en menys 
de mitja hora i des del sofà de casa teva. T’atreveixes?

Amor a PRIMERA VISTA
Acabats vibrants i molt lluents. Els esmalts d’ungles Deliplus
Color t’enamoraran per la seva nova fórmula, la seva fàcil aplicació 
i el seu colorit. Descobreix-los i decideix-te a combinar-ne els tons.
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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 comercialització. 

© El titular de la revista és MERCADONA, S.A. Queden reservats tots els 
drets. Es prohibeix l’ús i/o la reproducció total o parcial de la revista, així 

com de les marques i/o els logotips sense la seva autorització.
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A flor 
de pell

T’has demanat mai què li passa a la pell 
quan arriba la primavera? La temperatura 
és més agradable, hi ha més hores de
sol i passem més temps a l’aire lliure. 
Cal adaptar i preparar la pell per a aquest 
canvi d’estació amb una sèrie de rituals 
que faran que es vegi bella i sana.
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Toc  
magistral

Després de l’exfoliació,
esbandeix-te el rostre 
amb aigua temperada 
per dilatar els porus i 

facilitar l’absorció de la
crema hidratant.

El primer pas: netejar i preparar la pell per 
deixar-la llisa i radiant. L’Aigua Netejadora 
Micel·lar (1) és la solució per a tots els tipus de 
pell en aquesta època de l’any, especialment 
per a les més sensibles. A més, hi ha el 
Desmaquillador d’ulls Deliplus (2) dins la línia 
Neteja Específica i el Gel Netejador Purificant 
(3) infal·lible per a pells grasses.

Una bona exfoliació rejoveneix i renova 
les cèl·lules mortes de la pell. Aquests són 
els teus aliats: Exfoliant facial (4), Gel de 
dutxa exfoliant corporal (5) i Exfoliant 
Desincrustant per a pells grasses (6).

NETEJA I 
EXFOLIA

2016 PRIMAVERA  5
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Recorda que el sèrum s’aplica abans de la crema hidratant; és un 
tractament complementari que aporta beneficis a la pell per la seva 
alta concentració d’actius. Sèrum Lluminositat amb vitamina C 
(6), Sèrum Antiarrugues (7) i Sèrum Ultrahidratant (8): tria el que 
més s’ajusti a les necessitats de la teva pell. Amb el sol i la calor 
tornen les brillantors i l’excés de sèu en les pells grasses. Si ho vols 
evitar i purificar la pell, aplica’t una o dues vegades per setmana la 
Mascareta Equilibradora Oil Free (9).

La Crema facial Antiedat col·lagen
+ silanol (1) combat i prevé els
senyals de l’envelliment gràcies a
la unió de dos actius que aporten
volum i fermesa, a més de
nodrir intensament i afavorir la 
regeneració. Per a pells sensibles, 
la millor recomanació és una 
fórmula amb actius calmants: 
Crema Hidrasensitive Dermik (2). 
La Crema Antivermellors amb FPS15 
(3) és la solució per a les pells sensibles 
amb tendència a les vermellors. Per a 
les pells grasses, el Fluid Hidratant 
Oil Free (4) de textura lleugera, 
seboregulador i matisant. I per al cos, la 
Crema corporal amb Oli de Jojoba (5). 

1

4
5

7

86

9

Amb la primavera comencen a aparèixer picors,
vermellors, al·lèrgies i descamacions en moltes pells,
sobretot en les seques i sensibles, que són les que
més pateixen en aquesta època de l’any. És 
recomanable no abusar dels canvis de temperatura, 
millor dutxar-se sempre amb aigua tèbia, i utilitzar 
productes adequats per a cada tipus de pell.
 

HIDRATA

UN EXTRA  
PER A LA CURA  
DEL ROSTRE

3

2
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Ja pots presumir d’un
bronzejat bonic. Tovalloletes
autobronzejadores (1),
Hidratant corporal efecte
bronzejat (2) i càpsules
Solar (3) amb efecte
antioxidant, perfectes per
preparar la pell per al sol.
Protegeix-te el rostre tot 
l’any amb el Fluid facial
FPS50 + ràpida absorció
(4), el teu pla de defensa
contra el sol.
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Bye bye cel·lulitis
No et compliquis, els passos que cal seguir són bàsics.
3 Aplica’t cremes que t’ajudin a lluitar contra el greix localitzat, la 

cel·lulitis i la pell de taronja: Anticel·lulítica Reductora (5) i Oli 
sec Anticel·lulític Reductor Vanity Series (6). Recorda que el 
secret és en el massatge. Inverteix de 10 a 15 minuts en un o 
dos massatges diaris i notaràs el resultat.

3 Pren diàriament el Programa Anticel·lulític Deliplus (7) que 
t’ajudarà a reduir la cel·lulitis des de l’interior 
i millorar l’aspecte de la pell.

3 Dieta equilibrada. No has de passar gana. 
Alimenta’t bé i de forma saludable.

3 Fes exercici. Només cal fer una rutina diària 
d’exercicis durant 20 minuts per tonificar 
cames, glutis, braços i abdomen.

La crema Refermant de pits Vanity Series 
(8) contribueix a prevenir la flacciditat gràcies 
a la seva combinació d’actius que tonifiquen i 
reestructuren.

1

5

3

6

UN RAIG DE SOL 

3,2,1… 
COS A PUNT!

4

2

8

7

Comença a preparar-te el cos per
lluir-lo a l’estiu. No oblidis que la
constància és la teva millor aliada.
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d’intensitat

Notes florals, fresques, cítriques, intenses, afustades.
Tria la teva fragància per a aquesta primavera, la que t’identifiqui millor.

Luz de Flor Serena eau de toilette.

Luz de Flor eau de toilette.

Grand Suite Cap Ferrat eau de toilette.

Grand Suite Santorini eau de toilette.

Grand Suite Capri eau de toilette.

Rose Nude eau de parfum.

Melodía para una mujer eau de toilette.

Picnic eau de toilette.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8



la perfumeria

10  PRIMAVERA 2016

Nude
EN ESSÈNCIA

Estrena primavera amb un 
maquillatge natural, que gairebé 
no es noti. Una base lleugera i 
tocs de llum i tonalitats pell als 
llavis, els pòmuls i els ulls.

Maquillatge Natural 
núm. 01 i Esponja 
maquillatge triangle 
(disponible en 
diversos colors).

Màscara de 
pestanyes Maxi 
Volum núm. 02 
marró.

Pinzell Il·luminador 
núm. 01 rosat.

Pintallavis 
Mat núm. 
06 natural.

Ombra d’ulls perlada 
núm. 08 marró perlat 
i ombra mat núm. 13 
crema.

Coloret 
Multicolor.

Pólvores de Sol.
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C
la

us
 

de Bellesa
6 La contrasenya

per a la cura de
la pell: neteja
i hidratació en
profunditat. Pren
nota del beauty kit
que necessites per
aconseguir un 
rostre, un cos i un 
cabell perfectes en 
tan sols 15 minuts.
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2 L’ús diari de la Crema
contorn d’ulls 9.60
rejoveneix la mirada i tracta 
les bosses i les ulleres.  

Adéu a la 
mirada cansada

Truc
Aplica el contorn
d’ulls amb petits

tocs. És millor
no estirar la pell
d’aquesta zona

perquè s’afavoreix
la flacciditat.

3Cura facial per a la prevenció de
les arrugues: Crema antiarrugues 
antiedat 9.60 i Crema hidratant 
protectora 9.60. Si necessites un plus, 
la hidratant protectora 9.60 protegeix 
la pell dels filtres solars, la hidrata i en 
prevé l’envelliment prematur.

Hidrata

1Pell neta
Neteja i exfolia la pell
amb els productes de 
la línia masculina 9.60.
Gel netejador facial i
Gel exfoliant facial.
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Enèrgica i vital, Acción
9.60 Sport Water.
Sensual i espontània,
Desafío Sport eau de
toilette. Fresc i cítric,
Desodorant body spray
4Square Men Fresh.

4Un cavaller 
sempre va ben 
perfumat 

Xampú
revitalitzador per
lluir un cabell fort
i sa, i Gel fixador
extrafort for men
sense alcohol.

Cuida i pentina 
el teu cabell5

El Gel reductor d’abdomen 9.60
s’aplica una o dues vegades al dia
a les zones on s’acumula el
greix, especialment a l’abdomen i la
cintura. Les ampolles Lipo Reductor
Deliplus amb L-Carnitina, mate
i pinya, ajuden a eliminar greixos 
amb més facilitat.

6Operació biquini en 
versió masculina

Recorda
Fer exercici, seguir 

uns hàbits d’alimentació
saludables i tenir molta 

constància són les 
pautes  per cuidar 

el teu cos.
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d’ONES
a base  

Et mostrem el pentinat
que triomfa: les ones
surferes a l’estil DIY
(Do It Yourself: fes-ho
tu mateixa). Perfecta a
qualsevol hora del dia.

2

1

4

1. Renta’t el cabell amb el Xampú cabells arrissats 
 i hidrata’l amb la Mascareta cabells arrissats.
2. Eixuga’l amb una tovallola per eliminar l’excés 

d’humitat i aplica’t la Crema definidora cabells 
arrissats des del mig fins a les puntes. Divideix 

 el cabell i caragola’l subjectant-lo amb ganxos.
3. Asseca els monyets (el cabell caragolat) 
 amb l’assecador.
4. Deixa’t anar el cabell i pentina’l amb els dits 
 per obtenir el look que busques.
5. Per recuperar les ones l’endemà, aplica’t l’Esprai 

recuperador de rínxols des del mig fins a les puntes.

PAS 
A PAS

3

2

5
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3 (1 i 6) Raspall pneumàtic i esquelet 
    Per desenredar tot tipus de cabells. 

3 (2, 3 i 4) Raspall iònic 
Disponible en diferents diàmetres. Per modelar qualsevol 
tipus de cabell. El tractament iònic redueix l’encrespament i 
aporta un plus de brillantor i suavitat.

3 (5 i 7) Pack Raspall pneumàtic i esquelet petits
De mida reduïda per dur-los sempre a sobre i desenredar la 
teva cabellera en qualsevol situació.

a cop de 
RASPALL

Lluir una cabellera
cuidada i ben pentinada
és el toc de qualsevol
look. Amb la nova
col·lecció de raspalls
Deliplus mantindràs el
cabell a ratlla amb un
acabat professional.
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LLUMS 
I OMBRES



la perfumeriaReinventa l’efecte
fumat del 
maquillatge d’ulls
fent-li un gir 
amb una textura 
i un colorit nous. 
Mirades màgiques 
per a aquesta 
primavera.
 

Ombra llarga 
durada núm. 06 
or antic.

Ombra 
perlada 
núm. 08 
marró perlat.

Màscara de 
pestanyes 
Dramatic 
Volume.

Pintallavis 
Cremós núm. 10 
taronja.

Dolça innocència 
Aconsegueix aquest look amb 
l’Ombra llarga durada núm. 06
or antic per tota la parpella 
mòbil i aplica l’Ombra perlada 
núm. 08 marró a l’arc de l’ull per 
donar profunditat. La Màscara de 
pestanyes Dramatic Volume, el 
Coloret Coral per donar rubor als 
pòmuls i el Pintallavis Cremós 
núm. 10 taronja.

Coloret 
Coral.

2016 PRIMAVERA  19
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la perfumeriaSoft Colors: 
rosa i verd
La combinació de rosa i 
verd captiva al seu pas. 
Suavitza els trets amb 
un maquillatge dolç que 
combina aquests dos tons 
a la perfecció. Als ulls, 
l’Ombra llarga durada 
núm. 03 verd i la Màscara 
Dramatic Volume. Als 
llavis, el Pintallavis Cremós 
núm. 14 rosa perla.

Ombra llarga durada 
núm. 03 verd.

Màscara de 
pestanyes 
Dramatic 
Volume.

Pintallavis 
Cremós 
núm. 14 
rosa perla.

Esmalt 
d’ungles 
núm. 38.

Coloret 
Coral.

2016 PRIMAVERA  21
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Larga Duración



Ombra llarga durada núm. 03 verd.

Romàntic
Si maquilles la meitat de la
parpella mòbil amb l’Ombra
llarga durada núm. 03 verd 
i l’altra meitat amb l’Ombra 
llarga durada núm. 06 or antic
aconseguiràs un look ple
de romanticisme i màgia.
El Pintallavis Cremós
núm. 10 taronja, el Coloret
multicolor i la Màscara
Dramatic Volume completen
el maquillatge.

Coloret Multicolor.

Màscara de 
pestanyes 
Dramatic 
Volume.

Ombra 
llarga 
durada 
núm. 06 
or antic.

Pintallavis 
Cremós núm. 
10 taronja.

2016 PRIMAVERA  23
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Ombra duo 
Sec i Mullat 
núm. 06 marró 
natural.

Pintallavis 
Mat núm. 
04 coral.

Intense 
eyeliner.

Màscara 
Longitud 
Xtreme 
negra.

El look estrella d’aquesta temporada
llueix tant de dia com de nit:
rubor natural, ombres suaus i
metal·litzades, eyeliner ben 
marcat i llavis en coral.

AMB ESTIL
Maquillatge 

Instants amb estil!

Arrissador de 
pestanyes.

Esmalt 
d’ungles 
núm. 39

Coloret 
Multicolor.

2016 PRIMAVERA  25
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PERFECTA
La combinació 

Presumeix de llavis
vellutats, color i 
brillantor
impecable en
dos passos.

Aconsegueix aquest
maquillatge amb 
l’Ombra llarga durada
núm. 06 or antic, 
l’Intense eyeliner, la
Màscara de pestanyes
Volum 4Dimensions 
i el Coloret núm. 03
daurat. Per acabar,
aplica primer el
Pintallavis Mat núm. 
11 vermell i després 
una capa generosa de
brillant de llavis núm. 
11 transparent.

Pintallavis Mat 
núm. 11 vermell.

26  PRIMAVERA 2016
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Aconsegueix aquest look amb l’Ombra llarga durada núm. 06 or antic, l’Ombra mat 
núm. 02 negre, l’Intense eyeliner, la Màscara de pestanyes Volum 4Dimensions i el 
Coloret núm. 03 daurat. Per acabar, aplica primer el Pintallavis Mat núm. 09 violeta 
i després una capa generosa de Brillant de llavis núm. 11 transparent.

RECORDA
Per aconseguir aquest look, 

aplica primer el color amb els
pintallavis que et proposem i,

seguidament, una capa generosa 
de brillant per aconseguir

l’efecte gloss.

Brillant de 
llavis núm. 11 
transparent.

Pintallavis 
Mat núm. 09 
violeta.
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(EL PODER DELS LLAVIS)
Vermells, roses o ataronjats, d’acabat mat, amb brillantor o ben hidratats.

El color i la textura marquen el teu estil.

Alerta roja

Rosa Rosae

Pintallavis Mat núm. 11 vermell + brillant de llavis núm. 11 transparent.

Pintallavis Mat núm. 09 violeta + brillant de llavis núm. 11 transparent
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ROSA ROSAE
Pintallavis Mat núm. 09 
violeta / Brillant núm. 
10 fúcsia / Pintallavis 
Mat núm. 12 rosa
pink / Pintallavis
Cremós núm. 02 lila 
perla / Pintallavis 
Cremós núm. 14
rosa perla / Hydra-
brillant núm. 01 gerd.

LA TEVA MITJA TARONJA
Pintallavis Cremós núm. 10 taronja /
Pintallavis Mat núm. 04 coral / 
Hydra-brillant núm. 04 préssec.

ALERTA ROJA
Pintallavis Mat núm. 11 vermell /
Hydra-brillant núm. 05 vermell cherry /
Pintallavis Cremós Núm. 07 granat.

La teva mitja taronja
Pintallavis Cremós núm. 10 taronja.

A l’hora d’escollir el labial hem de
fixar-nos en quin ens afavoreix més
tenint en compte el color dels ulls,
de la pell o del cabell. Visualment es
trenca l’harmonia del maquillatge quan
fem servir un to de llavis més clar que
el dels ulls. A les rosses els afavoreixen
els vermells i les tonalitats clares; a les 
morenes, els roses i vermellosos; i a les 
pèl-roges, els vermells i alguns ataronjats 
com el coral.
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Tot el que
necessites per
aconseguir una
manicura perfecta
en menys de mitja
hora i des del
sofà de casa teva...

t’atreveixes?

A CASA
MANICURA }

Esmalt d’ungles núm. 39 i Pintallavis 
Mat núm. 06 natural. Per acabar, aplica 
una capa de brillant de llavis núm. 11 
transparent.
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8UNGLES 
IMPECABLES 

EN
PASSOS

Tracta les cutícules aplicant el
Llevacutícules (C) i empeny-les
suaument amb l’ajut d’un bastonet 
de taronger. Renta’t les mans de nou.

Talla i llima les ungles per 
donar-los forma. Llima sempre 
en la mateixa direcció, des de 
l’extrem exterior de l’ungla cap al 
centre. Així evites que les ungles 
es trenquin o s’estellin.

2 5

Pinta les ungles amb el color que hagis 
escollit; l’esmalt s’aplica primer a la part 
central i després als laterals. Un cop 
seca la primera capa, aplica’n una altra 
per aprofundir el color.

7
Finalment, aplica el Gel brillantor assecant 
(B) per a un assecat més ràpid i per allargar
la durada de l’esmalt.8

Renta’t les mans i retira l’esmalt que
duies amb un disc de cotó i dissolvent 
amb acetona.1

Pastilles efervescents manicura.
Submergeix les pastilles en un bol amb aigua
tèbia i posa-hi les ungles durant 10 minuts
aproximadament. El seu efecte emol·lient és
de gran ajuda per aconseguir unes ungles
perfectes i ben hidratades.

3

Aplica l’Oli vitamínic (E) sobre
les ungles i les cutícules i fes un massatge 
per recuperar-ne l’estat. Després renta’t les 
mans per eliminar les restes de producte.

4

Ungles mossegades
Per als qui volen deixar aquest vici,
l’Anti mossegades Deliplus (A) activa la
formació de queratina i és antioxidant,
hidratant i resistent a l’aigua. S’aplica
una o dues capes sobre les ungles netes, 
sense esmalt ni brillant, s’asseca i el 
seu sabor amarg evita que se segueixin 
mossegant les ungles.

El tractament
enduridor
Per als qui tenen les ungles
fràgils, que es trenquen 
amb facilitat, l’enduridor (F) 
contribueix a un creixement
de les ungles fort i saludable, 
i prevé la decoloració.

A

B

C D E F

És important protegir les
ungles: aplica una base abans
de donar-los color. La Base
allisadora suavitza les estries, és
antioxidant i hidratant, i 
protegeix les ungles de possibles 
taques o decoloracions. Per a 
les ungles més fràgils, opta pel 
nostre tractament Enduridor (F).
La Base vitaminada 5 en 1
(D) hidrata, perllonga el color,
enforteix, dóna brillantor i evita 
que s’esgrogueeixin. Tria la que 
s’adapti millor a les teves 
necessitats.

6
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AMORA PRIMERA 
VISTA

Acabats
vibrants i
molt lluents.
Els esmalts d’ungles
Deliplus Color
t’enamoraran per
la seva nova fórmula,
la seva fàcil aplicació i el seu colorit.
Descobreix-los i decideix-te a
combinar-ne els tons.
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Reinventa la manicura francesa 
clàssica amb un acabat en pic o en 
V. Pinta la punta de les ungles amb 
l’Esmalt núm. 40 i després aplica 
l’Esmalt núm. 36 de manera que 
s’apreciïn bé els dos colors.

HO SABIES?
La nova col·lecció conté un

pinzell pla innovador per millorar
l’extensió de l’esmalt amb un

increment d’uniformitat.
La forma del pinzell amb llengua

de gat permet més
precisió en l’aplicació

sobre tota l’ungla.

Esmalt núm. 41 i Esmalt núm. 23.
Pinta’t les ungles amb l’esmalt núm. 
41 excepte la del dit anular que es 
pinta amb el núm. 23. Finalment 
marca una línia recta en aquesta 
ungla amb l’esmalt núm. 41.

Manicura 
francesa en V

Combinació lineal
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Crea un degradat de colors amb 
l’Esmalt núm. 24 i l’Esmalt núm. 18. 
En una ungla, s’aplica un dels esmalts com a 
base i l’altre fent una espècie de corba amb 
el pinzell. Així es mostren les dues tonalitats. 
L’altra ungla es pinta al revés, i així anem 
completant el look de cada mà.

Per aconseguir un estampat de piquets
pinta l’ungla del dit anular amb 
l’Esmalt núm. 38 i dibuixa pics o puntets
banyant la punta d’un bastonet de taronger
en l’Esmalt núm. 40. Amb aquest mateix 
color pinta les ungles restants.

Ungles amb twist

Piquets mini
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