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Pacte amb el

SOL
TOT PER ACONSEGUIR UN BRONZEJAT 

BONIC, SALUDABLE I DURADOR



Col·lecció Especial Pestanyes

Panoramic Màscara 
El seu raspall ajuda a elevar i arrissar 
les pestanyes. Volum panoràmic a l’instant.

Sèrum de pestanyes  
Ús de dia i de nit, 
abans de la màscara o sol.

Màscara 
Multiplica la teva mirada amb pestanyes 
més llargues, gruixudes i amb més volum.
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S  U  M  A R  I
MÈTODE CURLY

BEAUTY MOMENT

ELIXIR FLEUR DE MONOÏ

EN CLAU GLOSS

PROTECCIÓ SOLAR

3,2,1... ADEU AL PÈL!



4 ESTIU 2022

La nova

ONDA
Saps com aconseguir 

uns rínxols suaus i definits? 
Descobreix Curl Perfect i llueix una bonica cabellera arrissada: 

flexible, amb moviment i sense encrespament

CABELL
S ARRISSATS
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La línia Curl Perfect conté cinc productes d’ús freqüent, 
que es divideixen entre higiene capil·lar i fixació:

1.  XAMPÚ

2.  MÀSCARA AMB ESBANDIDA

3.  MÀSCARA SENSE ESBANDIDA

4.  GEL ACTIVADOR DE RÍNXOLS

5.  SÈRUM

1 2

5

4

3

Què és el mètode curly? 
Es tracta de les pautes dissenyades per tenir cura dels cabells ondulats 
i arrissats que, per la seva estructura natural, tendeixen a ser més secs.

Els productes aptes per a aquest mètode estan formulats especialment per 
potenciar les necessitats d’hidratació i nutrició d’aquest tipus de cabells. 

El mètode curly tracta d’evitar els productes que amaguen, assequen o atapeeixen els cabells 
arrissats, i substituir-los per productes que en potenciïn la hidratació i la brillantor natural.
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el  PAS A PAS de CURL PERFECT

Màscara
Màscara intensiva, especialment 
formulada amb oli de coco i 
mantega de karité, que proporciona 
nutrició, elasticitat i definició al rínxol.

1

2

Xampú
Sense sulfats, per a una neteja suau. 
La seva fórmula enriquida amb oli de 
coco aporta als cabells la hidratació 
que necessiten, potencia el rínxol 
i controla l’encrespament. 

INSTRUCCIONS D’ÚS

Recorda la importància de fer servir 
el tou dels dits per fer un massatge 
suau quan et rentis el cap. 

Així es neteja en profunditat, 
s’activa la circulació sanguínia 
del cuir cabellut i s’afavoreix el 
creixement correcte dels cabells.

INSTRUCCIONS D’ÚS

OPCIÓ A

4	Després de rentar-te el cap i retirar l’excés d’aigua, 
aplica la màscara de la meitat de la cabellera a les 
puntes. Fes un massatge lleuger perquè el producte 
penetri bé i deixa’l actuar 2-3 minuts.

OPCIÓ B

4	Per a una hidratació profunda, es recomana aplicar la 
màscara sobre els cabells eixuts i pentinats prèviament. 
Estén la màscara de la meitat de la cabellera a les 
puntes, embolcalla els cabells amb una tovallola 

 i deixa actuar el producte durant mitja hora.

4	En totes dues opcions, esbandeix amb 
 aigua abundant.
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Màscara 
sense esbandida
Màscara sense esbandida a base 
d’oli de coco, àloe i extracte de 
lli, per hidratar i potenciar el rínxol 
sense atapeir-lo, i fer que sigui més 
manejable i fàcil de pentinar.

3 INSTRUCCIONS D’ÚS

4	Aplica-la després de rentar-te el cap, 
sobre els cabells humits, de la meitat de la 
cabellera a les puntes. No esbandeixis.

4	Es pot utilitzar entre rentades per 
 reactivar i hidratar el rínxol. 
 Cal humitejar els cabells prèviament.
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Gel activador rínxols
Gel fixador de rínxols especialment dissenyat 
per a cabells ondulats i arrissats. Amb oli de 
coco, àloe, proteïnes vegetals i extracte de lli, 
aporta hidratació i fixació flexible als cabells.

El resultat és un rínxol elàstic, amb moviment 
i lliure d’encrespament.

INSTRUCCIONS D’ÚS

4	Aplica el gel sobre el palmell de la 
 mà i estén-lo uniformement sobre 
 els cabells humits.

4	No esbandeixis.

4	Modela els cabells tot seguit amb els 
dits, i eixuga’ls a l’aire o amb difusor.

4
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Sèrum
Sèrum en oli d’ús diari, que 
es compon de coco, alvocat, 
macadàmia i argània.

Proporciona una brillantor 
extraordinària als cabells, 
segella les puntes i combat 
l’encrespament.

INSTRUCCIONS D’ÚS

4	Aplica’n unes gotes sobre el palmell 
 de la mà i estén-lo sobre els cabells humits 
 o eixuts.

4	Reparteix-lo uniformement de la meitat de la 
cabellera a les puntes.

4	No esbandeixis i pentina’t de manera habitual.

5





Torna la col·lecció de l’estiu: Elixir Fleur de 
Monoï, d’edició limitada. Composta de nou 
productes amb la mateixa fragància exòtica 
per cuidar la pell i els cabells.
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Gel, Deo Body Spray 
i Sorbet Corporal
Amb el gel, el deo body 
spray i el sorbet corporal, et 
cuidaràs la pell i aconseguiràs 
una sensació de neteja 
i frescor durant tot el dia.

El sorbet corporal està formulat amb 
una combinació d’olis de monoï, 
macadàmia i buriti.

La seva textura lleugera, refrescant 
i d’absorció ràpida aconsegueix hidratar, 
suavitzar i perfumar la pell durant 
els mesos més calorosos de l’any.

Sabies que...?
El monoï es produeix després 
de la maceració de la gardènia 
de Tahití, procedent de la 
Polinèsia Francesa, combinada 
amb l’oli de polpa de coco. 
La combinació d’aquests 
ingredients dona lloc al sublim 
monoï, conegut popularment 
pels seus múltiples beneficis 
per nodrir, reparar i hidratar 
la pell i els cabells.



Eau de toilette
Fragància estiuenca i exòtica amb gardènia de Tahití, ilang-ilang i plumèria, sumades a 
la sensualitat de la vainilla i de la tonka. Aplica-la als canells, al coll o als cabells, i deixa’t 
embriagar per la seva aroma.

2022 ESTIU 13
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Crackling 
Body Mousse 
i Glitter 
Corporal
Aquesta temporada, 
la col·lecció Elixir Fleur 
de Monoï presenta 
dues novetats per 
hidratar, suavitzar i 
il·luminar la pell. 

4	Crackling mousse 
corporal efecte 
efervescent i 
refrescant.

4	Glitter corporal 
 que aporta 

lluminositat i reflexos 
daurats subtils a la 
pell, visibles a la llum 
solar.

Com s’usa la 
Crackling Body 
Mousse?

Agita-la 
enèrgicament, aplica 
l’escuma al palmell 
de la mà i estén-la 
sobre la pell amb 
moviments circulars, 
per augmentar-ne
l’efecte crepitant 
i refrescant.
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Conté agents actius i condicionadors, que 
protegeixen els cabells del sol i dels danys 
de la raspallada.

Com es fa servir? 
Agita’l i aplica’l abans o durant l’exposició 
solar, amb els cabells humits o eixuts, per 
condicionar-los, protegir-los i desembolicar-los.

Xampú, Mask 3 en 1 
i Instant Conditioner
Netegen, hidraten i cuiden els cabells després 
de l’exposició al sol. Deixen uns cabells 
bonics i suaus, i en potencien la brillantor 
natural. A més, els protegeixen del salnitre, el 
clor i els raigs del sol, i eviten la deshidratació 
i el trencament de les fibres capil·lars.

Com a condicionador: aplica-la sobre els cabells 
humits durant 1 minut i esbandeix.

Com a màscara amb esbandida: aplica-la sobre 
els cabells humits durant 3 minuts i renta.

Com a tractament sense esbandida: aplica’n 
una petita quantitat sobre els cabells humits, de la 
meitat de la cabellera a les puntes, per aconseguir 
més nutrició i suavitat.

La màscara capil·lar 
amb filtre UVA/UVB té 
tres usos, segons la 
necessitat d’hidratació.

1
2
3

Mask 3 en 1 
Mètode d’ús

Instant Conditioner
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Preparar, protegir i reparar. Tres regles bàsiques per aconseguir 
un bronzejat bonic, saludable i durador aquest estiu.

Pacte amb el

SOL
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Fes-ho cada dia, els 365 dies de l’any, 
també durant els mesos d’hivern amb els 
seus dies núvols. El protector solar és el teu 
millor aliat per tenir cura de la pell i evitar-
ne l’envelliment prematur.

Aplica el protector 30 minuts abans de 
l’exposició solar.

Reaplica’l cada 2 hores, o després 
de banyar-te, suar o eixugar-te amb 
la tovallola.

Protegeix-te quan surtis a prendre alguna 
cosa i abans de fer esport a l’aire lliure.

Fluid Solar Facial FPS 50+

Saps com
protegir-te la pell del sol?

2h
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Tria el factor de protecció solar 
adequat (FPS) tenint en compte el teu 
tipus de pell.

Presta una atenció especial a zones 
sensibles, com el nas, les orelles, les 
espatlles, el clatell i les empenyes.

Limita el temps d’exposició al sol i evita 
la franja horària de 12 a 16 h.

Protegeix-te també amb roba i 
complements adequats: barret, pareo, 
ulleres de sol...

Alia’t amb el sol Beneficia’t i gaudeix de cada raig de sol, 
però sempre amb la protecció adequada 
per cuidar-te i protegir-te la pell.
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Crema 
Solar 
FPS 50+

Atenció!
Aplicar una menor quantitat de producte 
pot comportar una reducció significativa 
de la protecció.

Crema 
Solar 
FPS 50+ 
format 
viatge

Esprai Solar 
Transparent 
FPS 30

Crema 
Solar 
FPS 30
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CURA DESPRÉS DEL SOL 
Després de l’exposició, 
és fonamental donar una 
cura extra a la pell: hidratar-la, 
calmar-la i refrescar-la, per 
reparar-la i perllongar el bronzejat.

Esprai Solar Monoï FPS 15Oli Solar Monoï accelerador 
del bronzejat FPS 15 toc sec

Esprai Loció 
after sun 

Monoï

Gel after sun 
amb àloe

Deixa que la fragància exòtica de Monoï t’acompanyi en els teus dies 
de sol i t’ajudi a bronzejar-te la pell d’una manera segura i natural.

Estiu etern



Màscares facials que hidraten i cuiden la pell 
mentre passeu una estona divertida. 

Us encantaran!

MOMENTBeauty  
2022 ESTIU 21



Summer
Mask

 
 

 

Amb sindria i 
aigua glacial

 Afavoreix la reparació natural de 
 la pell després de l’exposició solar i, 
 a més, ajuda a mantenir un 

bronzejat lluminós.

 Deixa-la actuar 10 minuts.

 Per a un extra de frescor, deixa la 
màscara a la nevera 30 minuts 
abans d’aplicar-la.

4

2 Separa la 
xarxa blava 
i acaba
d’ajustar-la 
a la cara.

 
 
 

1 Aplica la 
màscara 
a la cara 
per la part 
blanca.

10
min 

3 Deixa-la 
actuar 
durant 
10 minuts.

Retira-la i fes 
un massatge 
fins que 
s’absorbeixi 
del tot.
No cal esbandir.

22 ESTIU 2022

INSTRUCCIONS D’ÚS

-



 
 4

2 Posa’t la 
màscara 
i ajusta 
l’unicorn 
al rostre.

1 Assegura’t 
de rentar-te
la cara i 
eixugar-la 
bé.

 
 
 

3 Passa-t’ho 
bé
entre 5 i 10 
minuts!

Retira la màscara i 
fes-te un massatge
a la cara amb 
suavitat.
No cal esbandir.

INSTRUCCIONS D’ÚS

Aprofita i fes-te una selfie 
d’unicorn ben divertida!
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 Per a nens a partir de 3 anys.

 Formulada amb ingredients d’origen natural. 
 Cuida, suavitza i respecta la pell mentre es diverteixen.

 Amb extracte de maduixes i nabius, els transportarà 
 a un món màgic que els farà brillar com autèntics 

unicorns.

 A més, la provitamina B5 i l’extracte de regalèssia 
contribueixen a mantenir la hidratació de la pell.

Mask
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Color
a tot

MANICURA
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Look 1
Gloss PERLA

En clau
Gloss

Descobreix els nous brillants de llavis 
amb efecte centellejant. Atreveix-te 
a combinar-los aquest estiu amb un 
maquillatge ple de color, que t’il·lumini 
el rostre.

La seva fórmula de textura cremosa 
i d’efecte perlat és perfecta per 
aconseguir aquesta brillantor 
espectacular als llavis.

En tres tons, d’acabat suau, gens 
enganxosos i amb una aroma dolça 
de vainilla. Sens dubte, aquest estiu 
no et caldran filtres als llavis!
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Look 2
Gloss CORAL



28 ESTIU 2022

Look 3
Gloss VIOLETA



LOOK 2  Gloss Coral LOOK 3  Gloss VioletaLOOK 1  Gloss Perla 

Ombra 
Metal núm. 13

Eyeliner 
marró

Ombra Long 
Lasting núm. 04

Ombra Satin 
núm. 08

Ombra d’ulls 
Metal núm. 19

Perfilador 
d’ulls núm. 05

Pólvores 
de sol

Pólvores 
de sol

Pólvores 
de sol

Ombres Mats 
núm. 01 i núm. 03

Blush
Lluminós núm. 03

Màscara de 
pestanyes 4D Volume

Màscara de 
pestanyes 4D Volume

Màscara de 
pestanyes 4D Volume

Ombra Long 
Lasting núm. 07

Blush
Lluminós núm. 03

Ombra Long 
Lasting núm. 06

Blush 
Lluminós núm. 02

Gloss núm. 02 coral Gloss núm. 03 violetaGloss núm. 01 perla

Beauty List



La depilació
és un pas essencial en la rutina de bellesa. Encara que de vegades costa 

temps i esforç, no ha de ser dolorosa. Hi ha diversos mètodes de depilació: 
arrencar el pèl d’arrel, tallar-lo o rasurar-lo, decolorar-lo...

Tria el més pràctic i el que s’adapti millor a les teves necessitats.
A punt per conèixer la nostra línia 

de productes de depilació?

3,2,1…
ADEU AL PÈL!
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Bandes depilatòries: la solució 
més pràctica, còmoda i ràpida per 
depilar-se a casa.

Perfectes per estar a punt en poc 
temps i lluir una pell suau i radiant.

Bandes de cera Facial Bandes de cera Especial Cames

DEPILACIÓ

EXTREURE EL PÈL

Les bandes de cera estan formulades a base 
d’extracte d’orquídia.

Proporcionen resultats professionals.

Per a un acabat perfecte, inclouen tovalloletes 
postdepilació, que ajuden a eliminar les restes 
de cera i calmen la pell.
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OLI RETARDADOR 
POSTDEPILACIÓ

– Elimina les restes de cera, 
alhora que t’hidrata, et 
nodreix i et calma la pell 
sense aportar greix gràcies a 
la seva fórmula de tacte sec.

– Conté actius (germen de 
blat, oli d’ametlles i vitamina 
E) que ajuden a retardar 
el creixement del pèl si 
s’utilitza com a mínim durant 
5 dies seguits després de la 
depilació.

INSTRUCCIONS D’ÚS
4 Segueix les instruccions d’ús que s’inclouen    

en l’estoig.

4 Agafa amb l’espàtula la quantitat de cera de 
la mida d’una nou.

4 Estén una capa d’1 a 2 mm de gruix en el sentit 
del creixement del pèl.

4 Quan s’endureixi, estira amb decisió en direcció 
oposada al creixement del pèl per extreure’l 
des de l’arrel.

4 Hidrata i calma la zona després de la depilació.

DEPILACIÓ

EXTREURE EL PÈL

La cera calenta és un mètode que 
arrenca el pèl d’arrel i fa que trigui 
més a tornar a sortir.

Cera professional 
en perles

Cera calenta facial i per 
a zones petites

Cera calenta 
corporal

4 La cera calenta en format tassa (amb 
nansa per a una millor subjecció) és apta per 
al microones i per eliminar el pèl corporal.

4 La cera en cassoleta, no apta per al 
microones, s’utilitza per a zones petites 
del cos, com els engonals i les aixelles,                   
o a la cara.

4 La cera en perles no és apta per al 
microones. Serveix per omplir la cassoleta 
o els aparells elèctrics de cera calenta que 
tinguem a casa.



MAQUINETA BODY 2

4 Amb mànec de goma antilliscant i coixinet,         
per a una rasura més còmoda i segura.

4 Amb banda lubricant de vitamina E, àloe                
i oli d’argània, per a un millor lliscament i una 
depilació suau sobre la pell.

4 Amb capçal basculant de 2 fulles i de geometria 
oberta, que en facilita la neteja i proporciona una 
arranada perfecta.

 

DEPILACIÓ

RASURAR EL PÈL

La crema depilatòria i la maquineta són 
mètodes per depilar que tallen el pèl. 
Pràctics i indolors, el resultat és menys 
durador que el de la depilació amb cera.

INSTRUCCIONS D’ÚS
CREMA DEPILATÒRIA 
4 Verifica sempre l’estat de la 

pell fent una prova prèvia.

4 Cobreix la zona amb la crema 
i deixa-la actuar (el temps 
dependrà de la zona que vols 
depilar, i de la quantitat i el 
gruix del pèl).

4 Retira la crema amb aigua 
abundant.

Crema 
depilatòria 
Men per a 
pell normal

Inclou 
manyopla. 
No la deixis 
actuar més 
de 10 minuts.

Crema depilatòria Facial 
per a pell sensible

Conté: crema, 
espàtula i gel 
postdepilació. 
Deixa-la actuar un 
mínim de 3 minuts 
i un màxim de 5.

Una vegada aplicada la 
crema, espera almenys 
2 minuts abans d’entrar 
a la dutxa.

Mentre fa efecte, pots 
continuar amb la teva 
rutina de dutxa habitual, 
sense exposar la crema 
directament a l’aigua, 
durant almenys 
3 minuts més. 

Retira-la fàcilment amb 
la manyopla i esbandeix 
amb aigua abundant.
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DEPILACIÓ

DECOLORAR EL PÈL

La descoloració és la millor 
opció per dissimular el pèl 
corporal. La crema decolorant 
és ràpida i eficaç, ja que fa el 
pèl gairebé invisible.

La seva fórmula enriquida amb ingredients 
de propietats protectores, com l’oli d’ametlles 
dolces o la camamilla, fa que aquesta 
experiència de descoloració sigui més 
respectuosa amb la pell i fàcil d’usar gràcies al 
seu sistema de canvi de color, que indica quan 
la mescla està a punt.

INSTRUCCIONS D’ÚS 
Mescla a la safata la mateixa 
quantitat de base decolorant i de 
crema activadora fins que quedi 
homogènia, de color malva. 

La quantitat depèn de la superfície 
que s’hagi de decolorar.

1

Crema decolorant 
rostre i cos. Conté: 
crema decolorant, 
crema activadora, 
safata mescladora 
i espàtula.

Aplica la mescla sobre la pell neta 
i eixuta amb ajuda de l’espàtula, 
procurant cobrir bé el pèl.

Retira la 
mescla amb 
l’espàtula, 
esbandeix 
amb aigua 
abundant 
i eixuga 
sense fregar.

2

3

4

Deixa-la actuar 5 minuts 
a la cara i 7 al cos.



Stick
antirascades
PER ALS PEUS 
Protegeix els peus de les rascades i butllofes provocades 
pel calçat i les prevé. Crea una pel·lícula protectora invisible 
que no rellisca i redueix el fregament d’una manera immediata.



Protecció Solar Infantil  
FPS Molt Alta 50+

Aplica una bona quantitat de producte 
i estén-lo bé.

Presta una atenció especial a les zones 
sensibles, com el nas, les empenyes o les orelles.


