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facial és essencial i 
està vinculada a la 
salut de la pell. 
A Europa, ens costa 
establir-la com a 
rutina de bellesa. 
Aquí tens les pautes 
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pell neta i radiant. 
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1r DESMAQUILLAR
ULLS I LLAVIS 
El Desmaquillador d’Ulls amb textura de 
gel ajuda a retirar el maquillatge de les 
pestanyes i les parpelles amb suavitat. 
Per eliminar qualsevol maquillatge, fins 
i tot els resistents a l’aigua, fes servir el 
Desmaquillador bifàsic d’Ulls i Llavis. 

2n RETIRAR 
EL MAQUILLATGE 
L’Oli Desmaquillador Gold Progress 24K 
desmaquilla, neteja i hidrata el rostre, els 
ulls i els llavis; deixa el cutis flexible i suau. 
També serveix per eliminar els maquillatges 
resistents a l’aigua. 

DESMAQUILLATGE PERFECTE 
   5 passos que cal seguir 
    i el kit necessari[

Esponja desmaquilladora vegetal. 
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3r COMPLETA LA NETEJA
FACIAL AMB UN NETEJADOR
DE BASE AQUOSA
El Gel Netejador a l’Aigua és perfecte per acabar 
la rutina de neteja facial: retira la brutícia i les 
restes de maquillatge. La seva fórmula enriquida 
amb actius calmants i vitamina C aporta una cura 
especial a la pell i la deixa neta i nítida, a punt per 
aplicar-hi un altre producte. 

4t EXFOLIAR I TRACTAR
Neteja avançada: exfoliants, pílings i màscares 
per tractar la pell en profunditat, almenys un
cop per setmana. Et recomanem l’Exfoliant Facial 
amb microgrànuls naturals d’albercoc. 

5è TONIFICAR
El Tònic Hidratant Facial s’utilitza per calmar, 
refrescar i hidratar la pell després de la neteja.
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Després de netejar... CUIDA’T LA PELL
Dona a la pell la dosi extra que necessita amb el canvi d’estació. El Sèrum 
Ultrahidratant amb àcid hialurònic aporta aigua a la pell i la reté creant una 
barrera natural d’hidratació. És indicat especialment per a pells deshidratades, 
amb signes de tibantor, picor, sequedat o afectades per pílings, canvis 
hormonals o agents mediambientals. Si encara necessites un plus addicional, 
aplica’t les ampolles Khanya Hyaluronic Booster: concentrat amb Phytocelltec 
TM, un principi actiu basat en les cèl·lules mare de les pomes, que ajuda 
a atenuar les arrugues. Les molècules d’àcid hialurònic hidraten les capes 
superiors i aporten una aparença més llisa i fina a la pell.

És important que ens 
netegem bé el cutis 
al matí i a la nit. 
Al matí eliminem 
cèl·lules mortes i, 
a la nit, impureses. 

Sabies que...
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PROTECCIÓ SOLAR
No t’oblidis de protegir-te dels raigs ultraviolats: 
Fluid Solar Antiedat FPS 50+. I si a banda de 
protegir-te la pell li dones una mica de color, 
la veuràs més uniforme i bonica: Crema Solar 
Antiedat amb color FPS 50+. 

HIDRATAR I NODRIR
Si la neteja és fonamental, una hidratació 
adequada és imprescindible per lluir una pell 
cuidada i bonica. Tria el producte que millor 
s’adapti al teu tipus de pell i a les teves necessitats 
durant aquesta època de l’any. Aconsegueix 
fermesa, hidratació i lluminositat amb la línia 
facial Sisbela Cosmetics, composta de la Crema 
Antiedat revitalitzadora i reestructuradora, 
el Contorn d’Ulls, que ajuda a combatre les ulleres 
i les arrugues, i per completar el tractament, 
la crema Coll-Escot refermant nutritiva.
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La cel·lulitis és 
un problema 
que afecta la 

majoria de dones. 
Exfoliar en sec o amb 
la pell humida i aplicar 
el producte adequat 
són les regles que has 
de tenir en compte per 
mantenir-la 
a ratlla.

Amuntel cos!
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el cos! Sabem que l’exfoliació serveix per 
eliminar les cèl·lules mortes que 
s’acumulen a la superfície de la pell i li 
impedeixen respirar; a més, estimula la 
regeneració cel·lular i la microcirculació 
sanguínia. La pell està més receptiva 
per absorbir qualsevol crema que 
se li apliqui a continuació. Una pell 
cuidada, hidratada i sana prevé millor 
la flacciditat. El lloc perfecte per fer 
l’exfoliació corporal és la dutxa, sempre 
fent el massatge corresponent amb 
moviments ascendents o en cercles. 
Es retira amb aigua tèbia o calenta 
i es recomana acabar amb un raig 
d’aigua freda per tonificar. És important 
insistir en les zones que tendeixen a 
deshidratar-se més, com ara els genolls 
o els colzes. Després de l’exfoliació 
sempre cal una bona hidratació. 

 

Eines necessàries: 
Exfoliant Corporal Mineral, exfoliació en 
profunditat: suavitza la pell seca i clivellada.

Gel de bany Exfoliant Suau, per exfoliar la 
pell delicadament. 

Esponges exfoliants i Guant de crin.

TOT EL QUE  

L’EXFOLIACIÓ POT

FER PER TU



la perfumeria

12  PRIMAVERA 2019

Anticel·lulítica Reductora amb cafeïna, oli de germen
de blat, centella asiàtica i vitamina E. 

Anticel·lulític Gel Efecte Fred, que accelera i millora el 
drenatge limfàtic, i afavoreix l’eliminació de toxines de la pell. 
Redueix i prevé la formació de cel·lulitis i pell de taronja. 

Tractament Reductor Intensiu Nit amb actius vegetals 
d’origen marí i un efecte calor suau; es poden veure els 
resultats en només quatre setmanes. 

EXFOLIACIÓ EN SEC, 

EL TRUC PER LLUITAR 

CONTRA LA CEL·LULITIS

Coneixes el dry brushing, és a dir, 
l’exfoliació en sec? Aquest ritual de 
bellesa, que torna a ser tendència pels 
seus beneficis múltiples, es pot fer tant 
per a la cura facial com per a la corporal. 
Fes un massatge a la pell cada matí 
durant 5 minuts amb el guant de crin: 
aconseguiràs estimular el drenatge 
limfàtic, milloraràs la circulació sanguínia 
i reduiràs la cel·lulitis i la pell de taronja. 
A més té un gran efecte detox, que ens 
ajuda a sentir-nos millor i a lluir una pell 
suau i radiant. Insisteix en algunes zones 
com ara les cuixes, els glutis, l’abdomen 
i la cintura. 
Després de l’exfoliació en sec, cal 
hidratar bé la pell aplicant-hi productes 
específics contra la cel·lulitis, cremes 
reductores, drenants o refermants. 
No esperis més i posa-ho en pràctica!

ESTOP CEL·LULITIS



EXFOLIACIÓ EN SEC, 

EL TRUC PER LLUITAR 

CONTRA LA CEL·LULITIS

MIRADAd’impacte Perfilador ulls + Màscara pestanyes Rock&Volume
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És possible lluir 
una bonica pell 
morena sense 
prendre el sol?
Tot el que cal 
saber per lluir 
un bronzejat 
envejable els 
365 dies de l’any. 

BRONZEJAT
sense SOL
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AUTOBRONZEJADOR  
MANUAL D’ÚS

Els teus aliats
1. Tovalloletes autobronzejadores. Proporcionen un 
bronzejat homogeni i natural de manera fàcil i ràpida, 
aproximadament en 2 hores.

2. Gel Corporal Efecte Bronzejat Immediat amb 
microesferes de color per aconseguir un bronzejat 
natural i lluminós a l’instant. Es fon a la pell i li aporta 
color i lluminositat, com si es tractés d’un maquillatge. 
Si ja estàs bronzejada realça el to de la pell. S’aplica 
com la resta: amb la pell neta i eixuta, es fa un 
massatge suau per repartir el producte de manera 
homogènia. Repetir fins a aconseguir el to desitjat. 
Es retira amb aigua. 

3. Llet Corporal autobronzejadora. Aporta un 
bronzejat ràpid i millora el to de la pell. 

4. Hidratant Corporal Efecte Bronzejat. Llet 
hidratant d’ús diari que aporta un bronzejat natural 
de manera gradual; permet obtenir el to desitjat i el 
manté radiant tot l’any.

Recorda
Cal rentar-se les 
mans després de 

l’aplicació i evitar el 
contacte amb 

els teixits. COM S’APLICA?
Amb la pell neta i eixuta, de manera uniforme, fins 
que s’absorbeixi del tot. Es pot repetir l’aplicació 
si cal per mantenir el bronzejat. S’aplica en sentit 
ascendent i circular. 
 

COM ES RETIRA?
Un cop aconseguit el to, anirà desapareixent 
de manera gradual en uns dies, excepte en el 
cas del Gel Corporal Efecte Bronzejat Immediat, 
que es retira amb aigua i sabó o amb el netejador 
habitual. 
 

EXFOLIACIÓ 
Aconseguiràs que el resultat sigui més radiant, 
uniforme i durador. La clau és exfoliar la pell 
24 hores abans d’aplicar l’autobronzejador, tot 
insistint en els genolls i els colzes.

1

2

3

4
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Tornar a somiar
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eivindica nous aires de 
romanticisme als teus looks 
de maquillatge aportant-los 
tocs de llum i color. 

R
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1
Hi havia una vegada...

Mancat de tot excés i amb cert aire bucòlic, 
el maquillatge d’aquesta primavera aposta per una pell perfecta, 

amb una expressió de color suau
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2
Enamorar-se

El rosa, en totes les seves versions, vesteix els dies més primaverals. 
Atreveix-te a aplicar-lo en mode total look als pòmuls, als ulls i als llavis 

per aconseguir un maquillatge ple d’encant. 
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3
Dolçament

Arriba l’estació més romàntica i dolça de l’any. 
Aquesta primavera, el blau i el verd pastel es conjuguen 

i esdevenen els grans conqueridors de la mirada.
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4
Aquell moment

El primer petó, gaudir d’una bonica posta de sol... 
Alguns moments s’haurien d’immortalitzar. Passa el mateix 

amb el maquillatge: els looks més captivadors haurien de ser eterns.

CONSELL
DE MAQUILLATGE

Vols que els teus cosmètics
siguin versàtils? Per exemple, per a

les menys expertes amb l’eyeliner, l’opció 
més senzilla és humitejar el pinzell perfilador 
i marcar la mirada amb una de les Ombres 
Sec&Mullat. També pots fer servir el mateix 

color als pòmuls i als ulls: utilitza 
el coloret com a ombra. 
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1. Ombra d’ulls perlada 
núm. 08 marró per perfilar 
la mirada / 2. Coloret coral 
als pòmuls i com a ombra 
d’ulls / 3. Pintallavis Mat 
núm. 10 rosa / 4. Màscara 
de pestanyes Longitud 
Xtrem / 5. Esmalt d’ungles 
Alta Brillantor núm. 54 gerd 
tropical.

Hi havia 
una vegada...

Enamorar-se
1. Ombra d’ulls núm. 07 
marró a mode d’eyeliner /
2. Coloret núm. 01 rosa 
aplicat com a ombra d’ulls / 
3. Coloret núm. 02 préssec 
per als pòmuls / 4. Màscara 
de pestanyes Longitud 
Xtrem / 5. Pintallavis Mat 
núm. 09 violeta.

             Dolçament
              1. Ombra Llarga
           Durada núm. 03 verd / 
2. Ombra d’ulls perlada 
núm. 09 beix / 
3. Coloret núm. 01 rosa / 
4. Pintallavis Cremós núm. 
11 pruna / 5. Màscara de 
pestanyes Longitud Xtrem / 
6. Esmalt Alta Brillantor 
núm. 54 gerd tropical.

Aquell moment
1. Ombra Llarga Durada núm. 02 blau / 
2. Ombra Sec&Mullat núm. 07 duo grisos / 
3. Coloret núm. 02 préssec / 4. Pintallavis 
Mat núm. 06 natural / 5. Màscara de 
pestanyes Longitud Xtrem.

1

1

1 2

2

1 2 3

5

2 3

4 5

3 4

5 6

3

4

54
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Els llavis i les ungles es rendeixen 
davant la llum que irradien els 

elements que componen la galàxia. 
Suma’t a aquesta tendència 
de tons metàl·lics, plens de 

brillantor.    

GALACTIC
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GLOSS 
CÒSMIC
Sorprèn amb una espurna 
de llum irisada als llavis 
amb els brillants Galactic. 
Per intensificar el to, pots 
perfilar abans els llavis. 
O si prefereixes un acabat 
multireflexos, aplica’ls sobre 
el pintallavis habitual.

FUTURISTA
En el look de la pàgina 
de l’esquerra, la pell i els 
llavis són els protagonistes 
principals. Dona curs a la 
teva creativitat i atreveix-te 
a il·luminar el rostre. 
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GLOSS CÒSMIC
1. Ombra d’ulls Sec&Mullat núm. 08 duo marró 
daurat per donar llum a la parpella mòbil i a l’arc 
de les celles / 2. Ombra d’ulls perlada núm. 08 
marró a l’arrel de les pestanyes per intensificar 
la mirada / 3. Galactic Gloss núm. 03 crema 
galàctic / 4. Coloret núm. 03 daurat / 5. Màscara 
de pestanyes Volum 4 Dimensions / 6. Esmalt 
d’ungles Galactic núm. 857 rosa perla. 

FUTURISTA
1. Ombra d’ulls Llarga Durada núm. 05 crema 
al llagrimall per crear un punt de llum / 
2. Ombra Sec&Mullat núm. 06 duo marró 
natural per il·luminar la mirada / 3. Galactic 
Gloss núm. 02 granat galàctic / 4. Coloret 
núm. 02 préssec / 5. Màscara de pestanyes 
Rock&Volume / 6. Esmalt d’ungles Galactic 
núm. 858 marró perla. 

1

1 2 3

4
5

6

2 3

4

5 6
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Màscara de 
pestanyes 
Volum 4 
Dimensions 
per obrir i 
destacar la 
mirada. 

Totes volem una 
pell nude perfecta, 
un maquillatge 
minimal que aporti 
llum al rostre. 
Només necessites 
4 imprescindibles 
per aconseguir-ho 
en un temps rècord. 
Pren-ne nota!

Maquillatge 
Hydra-confort 

com a base, 
amb actius 

antioxidants
i FPS 25.

Pintallavis 
Cremós núm. 
12 gerani per 
donar color als 
llavis.

Pólvores de sol 
per contornejar, 
marcar els pòmuls i 
bronzejar 
la pell.

MAQUILLATGEflash 5en
MINUTS
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Amb la primavera 
la manicura esdevé més 
atrevida, acolorida i 
sofisticada. Atreveix-te 
a combinar colors i a 
crear dissenys únics. 
A punt per jugar a 
personalitzar-te les 
ungles?

ARRIBA LA
REVOLUCIÓ

MINUTS

FRANCESA 
BICOLOR
Aposta per una manicura en 
dos tons: amb l’Esmalt Alta 
Brillantor núm. 24 magenta 
real i amb el núm. 49 canyella 
sofisticada. En algunes 
ungles, es pot fer una manicura 
francesa; les altres es poden 
pintar de manera més simple, 
amb un dels dos colors. 
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Diversos dissenys lineals 
per dibuixar les ungles: 
Esmalt Alta Brillantor 
núm. 51 gris apassionat i 
núm. 54 gerd tropical. 

EN LÍNIA



la perfumeria

2019 PRIMAVERA  31

Dibuixa franges per casar dos 
colors que, a priori, semblen 
contraposats: Alta Brillantor 
núm. 31 negre místic i núm. 
48 rosa essencial.

EL DUO 
ESTRELLA
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3 
Alguns cosmètics tenen un
segon i, fins i tot, un tercer ús
que molt sovint desconeixem.
Aprèn a treure partit de 
la bellesa més versàtil. 

m
últiples usos 

PRODUCTES 
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Les pólvores compactes Balm Me serveixen 

3 per contornejar el rostre (contouring)

3 per bronzejar

3 com a coloret

3 com a ombra d’ulls marró, fins i tot per 
marcar l’arc de les celles

la perfumeria
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L’Ombra d’ulls perlada 
núm. 09 beix es pot usar per 

3 donar color a la parpella 
mòbil, com a ombra

3 il·luminar el llagrimall

3 donar llum als pòmuls 
(strobing)

3 aportar un efecte de 
volum als llavis

El Perfilador d’ulls llarga 
durada s’utilitza 

3 per perfilar la mirada 
(interior i exterior)

3 com a ombra d’ulls

3 per marcar les celles

3 per perfilar i donar 
color als llavis





LA COL·LECCIÓ FLORAL DE MERCADONA


