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Cita per a
AMB LA BELLESA
Comparteix tractaments i cures per a la 
pell amb la teva parella i gaudiu-ne junts. 
Rituals de bellesa que no t’has de perdre.
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El més important és tenir la pell neta. (1) L’Aigua 
Micel·lar és tendència des de fa uns anys i ha 
esdevingut un producte imprescindible en la 
neteja facial, tant per a home com per a dona. 
És apta per a tot tipus de pells, fins i tot per a les 
més sensibles. També desmaquilla el rostre, les 
parpelles i les pestanyes. Les micel·les arrosseguen 
la brutícia i les impureses com si fossin imants, 
i deixen la pell de la cara suau i fresca. 

Rostre

El complement perfecte per a la cura del 
rostre: el sèrum. Segur que més d’una vegada 
has complementat l’alimentació diària amb 
una aportació extra de nutrients o vitamines. 
De tant en tant, la pell també necessita una 
dosi afegida de nutrició o hidratació; ho 
podem aconseguir aplicant-hi el sèrum, que 
té una alta concentració de principis actius 
que n’incrementa l’acció i l’eficàcia. 

4 El (2) Sèrum Ultrahidratant amb 
àcid hialurònic és perfecte per a pells 
deshidratades, joves o madures, amb tibantor, 
picor o sequedat, o afectades per tractaments 
de píling, canvis hormonals o agents externs 
mediambientals.

4 El (3) Sèrum Lluminositat amb vitamina C 
està indicat especialment per a rostres cansats 
i pells apagades que necessitin recuperar la 
llum i la vitalitat.

4 El (4) Sèrum Antiarrugues redensifica 
i allisa; està indicat per a pells de totes les 
edats amb arrugues i línies d’expressió.

1
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Després del sèrum, hidrata’t la pell en 
profunditat amb la crema facial (5) Diamond 
Revitalitzadora i Regeneradora Sisbela 
Cosmetics, que combat el pas del temps 
en la dermis tot aportant-li fermesa, nutrició 
i lluminositat.
Completa la rutina facial amb les (6) 
Perles Khanya Vital Concentrat Lífting 
Regenerador, amb oli d’onagra i baobab, 
o les (7) Perles Q10 Concentrat Refermant 
Antiarrugues amb extracte de ginkgo 
i vitamina E, segons les necessitats.

la perfumeria

3

5

4
2

6 7



la perfumeria

8  PRIMAVERA 2017

MANS

Cos

Renta’t les mans amb el (1) Sabó de Tocador 
Hidratant, amb tres perfums suaus a triar: 
nespra, aigua termal i lavanda. 
O bé amb el (2) Sabó de Mans Sensaciones 
Tiernos Recuerdos. A continuació, fes-te 
un massatge suau amb la nova (3) Crema 
de Mans Ultrahidratant, que nodreix, 
repara i protegeix la pell de la sequedat 
i les agressions externes.
També pots cuidar-te les mans i hidratar-les 
amb la (4) Crema de Mans Flor de Japón. 
La seva fragància agradable et sorprendrà!

Després de cuidar la pell del rostre i de les 
mans, és el torn del cos. L’estiu s’apropa i 
tots ens volem veure bé. No deixis d’utilitzar 
les cremes anticel·lulítiques; la constància 
és fonamental per veure’n els efectes, 
així com seguir una dieta equilibrada i fer 
exercici físic regularment. La (5) Crema 
Anticel·lulítica Reductora combina diversos 
actius per prevenir la cel·lulitis i millorar la 
pell de taronja. La cafeïna ajuda a reduir 
volum, l’oli de germen de blat millora la 
microcirculació, la centella asiàtica referma 
els teixits i la vitamina E és antioxidant. 
Aplica-te-la cada dia amb massatges 
suaus i circulars, tot insistint en les 
zones on es concentra més el greix.
(6) L’Oli Corporal hidratant amb àloe vera 
és perfecte per hidratar el cos tot just sortir 
de la dutxa. Aplica’l amb la pell mullada i, 
tot seguit, eixuga’t amb la tovallola; la pell 
queda resplendent, suau i hidratada.
Per a les més actives, (7) l’Oli Anticel·lulític 
Reductor Vanity Series està fet perquè 
s’integri a la rutina diària; és molt fàcil 
d’aplicar i amb prou feines has d’esperar 
que s’assequi per vestir-te gràcies a la 
textura d’oli sec.

L’Oli Anticel·lulític 
Reductor Vanity Series 

treballa al teu ritme; 
incrementa el seu 

efecte cremagreixos 
com més et mous. 

Pots aplicar-te’l abans 
de fer esport o sortir a 

caminar: en potenciaràs
els beneficis.

Toc 
magistral
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També volen mostrar 
una pell radiant, sense 
imperfeccions. Per això cada 
dia dediquen uns minuts a 
la seva rutina de bellesa.

Només per a ELL
cura facial 
masculina
Amb el rostre net, aplica’t el sèrum; 
tot seguit, la crema hidratant i, per 
acabar, el contorn d’ulls, tant de 
dia com de nit. L’aspecte de la pell 
millorarà visiblement en uns dies. 
Sèrum Antiedat i Contorn d’Ulls de 
bola de la nova línia d’home Vído. 

TRUC
Posa el contorn 

d’ulls a la nevera; 
l’efecte fred redueix la 
inflor si te l’apliques 

tot just quan 
t’aixequis.
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afaiTaDa
Gel d’afaitar Pell Sensible 
amb àloe vera i al·lantoïna
(75 ml o 200 ml).

3 Trucs sEnZills 
PEr a una BOna 
afaiTaDa

1
2

Aprofita el moment de la dutxa: el vapor 
de l’aigua calenta ajuda a obrir els fol·licles 
del pèl i el suavitza perquè l’afaitada sigui 
més suau, menys agressiva.

Hidrata’t bé la pell després de l’afaitada. 
Per a les pells sensibles, l’àloe vera és 
l’ingredient perfecte que calma i hidrata, 
i alhora redueix la irritació. 

3
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Aplica el gel d’afaitar en cercles petits, 
amb l’ajut dels dits. D’aquesta manera, el 
producte reposa i penetra millor la pell.

Ells també es mereixen una pell més llisa i hidratada. 
La Crema Facial Hidratant 24h protegeix la pell, 
proporciona sensació de benestar i redueix els 
senyals de sequedat i tibantor al rostre.
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COLORS QUE 
enamoren

Els ulls, els llavis i les ungles es vesteixen amb els tons 
de moda per a un maquillatge únic. T’hi apuntes?
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LLAVIS A  
PROVA
D’acabat mat i efecte vellutat. 
Color Fix és una nova generació 
de pintallavis de llarga durada 
que ofereix color ple i durador. 
I oblida’t dels retocs 
durant hores!

Sofisticated
Pintallavis Llarga 
Durada Color Fix núm. 
03 violeta + Esmalt 
d’ungles núm. 24 fúcsia.
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És l’hora del 
batut de xocolata
Pintallavis Llarga Durada 
Color Fix núm. 02 rosa 
suau + Esmalt d’ungles 
núm. 23 magenta.



16  PRIMAVERA 2017

la perfumeria

Sandwich Time
Pintallavis Llarga
Durada Color Fix núm. 05 
bordeus + Esmalt d’ungles
efecte gel núm. 661 vermell.
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La Dolce Vita
Pintallavis Llarga
Durada Color Fix 
núm. 04 maduixa 
+ Esmalt d’ungles 
efecte gel núm. 727 
albergínia.



Sofisticated
Pintallavis Llarga 
Durada Color Fix 
núm. 03 violeta + 
Esmalt d’ungles 
núm. 24 fúcsia.
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És l’hora del 
batut de xocolata
Pintallavis Llarga
Durada Color Fix 
núm. 02 rosa suau + 
Esmalt d’ungles 
núm. 23 magenta.

la perfumeria

Toc 
magistral
Vols un somriure 

completament definit? 
Perfila’t els llavis 
abans d’aplicar-hi 

el labial.

NO T’OBLIDIS
d’utilitzar les gotes secants: 

una solució pràctica i ràpida que 
redueix el temps d’assecat de 

l’esmalt considerablement. 
El flascó disposa d’un 

pràctic comptagotes que 
permet dosificar les 

gotes i en facilita 
l’aplicació.
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Sandwich Time
Pintallavis Llarga Durada Color 
Fix núm. 05 bordeus + Esmalt d’ungles
efecte gel núm. 661 vermell.

La Dolce Vita
Pintallavis Llarga Durada Color 
Fix núm. 04 maduixa + Esmalt d’ungles
efecte gel núm. 727 albergínia.

Toc 
magistral

Perquè la durada dels 
esmalts de gel sigui la 

correcta, cal aplicar 
una última capa 

de Top Coat.
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Acomiada’t del 
maquillatge natural  
Aquesta primavera reinventa el 
teu look amb colors lluminosos, 
intensos i metal·litzats.
Descobreix la nova col·lecció 
Eclipse d’edició limitada i 
acapara totes les mirades.
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Contrast de color: fes que destaquin els ulls sobre els llavis. 
Aconsegueix aquest maquillatge amb el (1) Pintallavis cremós 
núm. 17 malva, (2) l’Ombra llarga durada Eclipse núm. 01 
xocolata, la (3) Màscara de pestanyes Alta Definició Eclipse 
núm. 01 negra i (4) l’Esmalt d’ungles Eclipse núm. 764 visó.

Mirada femenina
Sabies que...?

L’ombra d’ulls eclipse destaca pel 
seu color intens d’alt rendiment, 
la textura fluida i fresca de llarga 
durada, i el tacte de gel. És fàcil 

de difuminar amb el pinzell o 
amb el tou del dit per modular la 

intensitat de color al teu gust.

la perfumeria
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Mirada pop

Per dur-les perfectes, pinta-les 
en tres pinzellades: la primera, 

al centre amb el pinzell pla, 
recolzant-lo suaument perquè 
s’obri en ventall i l’esmalt es 

reparteixi bé; i les altres dues, 
una a cada costat.

Truc 
per a les 
ungles

21 3

4

Tons retro per a un maquillatge 
atrevit i diferent. Treu el màxim 
partit de la teva mirada amb 
(4) l’Ombra llarga durada Eclipse 
núm. 02 verd metàl·lic i la 
(3) Màscara de pestanyes 
Alta Definició núm. 01 negra.
Als llavis, el (2) Pintallavis cremós 
núm. 10 taronja i, a les ungles, 
(1) l’Esmalt Eclipse núm. 761 verd.
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Vols lluir aquest maquillatge? Primer cal que tinguis les eines
adequades que garanteixin el traç perfecte. Comença per la mirada 
amb (4) l’Ombra llarga durada Eclipse núm. 03 visó com a base; 
perfila els ulls amb el (1) Perfilador Eclipse 24h Waterproof núm. 
01 negre intens, i per acabar, aplica la (5) Màscara de pestanyes 
Alta Definició núm. 01 negra. Als llavis, el (2) Pintallavis Llarga 
Durada Color Fix núm. 02 rosa suau i, a les ungles (3) l’Esmalt 
Eclipse núm. 762 blau.

Mirada gràfica1

4 5

2

3
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 Tots els trucs de bellesa i maquillatge 
que dispararan els teus looks i els teus likes.

Fes-te una selfie!

Per aconseguir el look 
de la noia morena 
(la de la dreta): 
(2) BB Bronzer núm. 02 
to mitjà / (6) Pólvores 
de Sol / (4) Coloret 
núm. 03 daurat / 
(3) Ombra Llarga 
Durada núm. 05 crema 
/ (5) Llapis d’ulls Kajal 
núm. 03 negre / 
(1) Màscara 
depestanyes Maxi 
Volum núm. 02 marró / 
(7) Brillant de llavis 
núm. 10 fúcsia / 
(8) Esmalt d’ungles 
núm. 38 gerd.
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Alia’t amb les Pólvores Matificants 
Universals. Utilitza-les diàriament, 
ja que eliminen les antiestètiques 
brillantors del rostre, minimitzen 
els porus, deixen la pell sedosa 

i vellutada, difuminen les 
imperfeccions i no deixen color. 

Són ideals per a qualsevol 
tipus de pell!

Toc 
magistral

Si prefereixes el look de la noia rossa (la de l’esquerra): (12) Maquillatge
Fix&cobrent núm. 10 moca / (14) Pólvores Matificants Universals / 
(15) Pinzell Il·luminador núm. 01 beix rosat / (16) Ombra Sec&Mullat núm. 06 
marró natural / (13) Màscara celles núm. 101 castany / (10) Màscara de 
pestanyes Volum 4Dimensions núm. 01 negra / (9) Coloret núm. 01 rosa / 
(11 ) Pintallavis Fix núm. 03 rosa / (17) Esmalt d’ungles núm. 21 cirera.

1
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3, 2, 1… 
A punt per veure’t 
guapa en uns minuts? 

Les autofotos estan de moda, però saps com treure 
el màxim partit del maquillatge per sortir-hi perfecta? 
Et donem algunes pautes bàsiques: prepara’t la pell 
amb una bona base, elimina tot rastre de cansament 
i ulleres, aplica’t un toc d’il·luminador al voltant 
dels ulls, a l’os de la cella, sobre el llavi superior... 
L’objectiu és donar llum al rostre. Marca bé les 
celles, elimina l’excés de brillantors, posa’t coloret 
als pòmuls per aconseguir un aspecte més fresc i, 
per acabar, aplica’t una bona capa de màscara de 
pestanyes i color als llavis.
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(1) BB Crema Facial Multiacció amb Color 
(dos tons a triar) / (2) Intense Eyeliner núm. 01 negre 
intens / (3) Màscara de Pestanyes Longitud Xtrem / 
(4) Ombra d’Ulls núm. 13 / (5) Coloret Multicolor
/ (6) Pintallavis mat núm. 20 morat / (7) Esmalt 
d’Ungles núm. 24 fúcsia.

El poder 

del  PERFILADOR
Perfila’t bé els ulls seguint la línia superior 
de les pestanyes; afegeix una bona capa de 
màscara de pestanyes negra per ressaltar la 
mirada. No t’oblidis dels petits detalls: els 
cabells ben polits i cuidats, i les ungles amb 
color. Quan vulguis perfilar-te els ulls per dins, 
fes-ho amb productes específics per a l’interior 
de l’ull com el Kajal Ulls, disponible a 
La Perfumeria de Mercadona.

1

4

2

6

Dos o tres dies després de 
pintar-te-les, aplica una altra capa 

de brillantor perquè el color 
i l’acabat durin més temps.

Truc
per a unes

UNGLES 10 

7

5

3

Destaca els llavis 
utilitzant colors 

intensos i aplicant 
tons més clars o 
neutres als ulls.

Toc 
magistral
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Busca un bon angle, tria el filtre que més 
t’agradi, un maquillatge impecable i un 
somriure seductor. Pots decantar-te per un 
look més lleuger al rostre i als llavis, i que 
siguin els ulls el centre d’atenció, com en 
aquest cas, amb una combinació d’ombres 
primaveral en blaus i verds. Somriu i... Selfie![ ]

A la recerca de la selfie PERFEctA

(9) Ombra d’Ulls Llarga Durada núm. 
02 blau, (10) 03 verd i (11) 07 turquesa 
/ (12) Màscara de Pestanyes Longitud 
Xtrem / (13) Coloret Multicolor / 
(14) Pintallavis Llarga Durada Color 
Fix núm. 02 rosa suau / (15) Esmalt 
d’Ungles núm. 36 rosa salvatge.

9

10

11

12

13

14

15
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Negre, castany, 
vermellós, coure, 
ros o daurat. 
Enfosqueix-lo 
o aclareix-lo; 
tenyeix-te la 
cabellera amb el 
to que més t’escau.

Com?
Dóna color al cabell

Primer prepara la barreja afegint 
el contingut de la crema coloració
permanent dins del pot aplicador 
de l’emulsió reveladora, i agita’l 
enèrgicament.

1
Aplica la barreja sobre el cabell eixut, 
primer sobre les arrels. Separa els 
cabells amb l’ajut de la punta de 
l’aplicador o amb la punta del pinzell 
de tint. Aplica el producte fins a cobrir 
les arrels i fes un massatge lleuger.

2
Opció A: si és la primera vegada 
que et tenyeixes els cabells o 
portes un color molt diferent del 
que has triat, continua l’aplicació 
per tot el cabell i espera 30 
minuts. Si hi ha cabells blancs, 
espera 5 minuts més.
Opció B: si et sols tenyir el 
cabell d’un to similar, recorda 
aplicar el tint primer a les arrels 
i esperar 20 minuts. Si hi ha 
cabells blancs, espera 5 minuts 
més. Passat aquest temps, 
segueix amb el llarg i les puntes, 
i espera uns altres 10 minuts. 
El temps total d’aplicació és 
d’uns 30 minuts, i, si hi ha 
cabells blancs, 35 minuts.

3

Color Permanent 
Deliplus amb col·lagen 
per a un cabell més 
suau i brillant. 38 tons 
diferents.

32  PRIMAVERA 2017

2

3 4



Passat el temps 
d’espera, afegeix una 
mica d’aigua i fes un 
massatge lleuger. 
Tot seguit, esbandeix 
el cabell amb aigua 
tèbia, fins que l’aigua 
surti clara. Renta’l 
dos cops seguits amb 
xampú i esbandeix-
lo. Per acabar, 
aboca el tractament 
condicionador postcolor 
per tot el cabell i fes un 
massatge. Deixa actuar 
el producte de dos 
a tres minuts i 
esbandeix-lo.

4

5 5 Look final

Abans de
començar a 

tenyir-te els cabells, 
cobreix-te les 

espatlles amb una 
tovallola i posa’t 

els guants.

És molt important que 48 hores 
abans d’aplicar-te el tint facis el 
test d’alerta d’al·lèrgia aplicant 

una mica de crema colorant 
rere l’orella. Si no detectes 
cap alteració cutània, pots 

tenyir-te els cabells.

RECORDA

2

3

5

4

1

(1) Crema coloració 
permanent.
(2) Emulsió reveladora 
amb aplicador.
(3) Tractament 
condicionador postcolor.
(4) Fullet explicatiu 
instruccions d’ús.
(5) Un parell de guants.
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El Tractament Reconstructor Reparació 
Total és ideal per a la cura dels cabells 
secs o danyats. Com a novetat, et 
presentem la nova línia capil·lar 
Syoss, que ha estat desenvolupada per 
professionals de la cura capil·lar i ofereix 
una àmplia gamma de productes adequats 
per a diferents tipus de cabells. Amb Syoss 
aconseguiràs un cabell sa i brillant. Troba 
el producte que s’adapta millor a tu i viu la 
bellesa al teu cabell. Tria entre les 
diferents línies: Oleo 21 xampú 
i oli, suavitat sense atapeir, per 
a cabells aspres i secs. Renew 7 
xampú i màscara renovadora 
per a cabells espatllats i sense 
vitalitat. Glossing xampú i 
màscara brillantor queratina per 
a cabells rebels o sense brillantor. 
I, finalment, Sin Siliconas xampú 
reparació i densitat per a cabells 
normals o danyats.

eNVeJABLe
PER A UN CABELL

TRUC
Aplica’t aigua 
freda després 

d’esbandir-te el cabell 
perquè les puntes 
quedin segellades 

i brillants.
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