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Nadal
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perfums i 
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REGALAR (-TE)

El maquillatge 
d’aquestes festes 
es diu ÉCLAT

de Mercadona
la perfumeria



Eau de Parfum refill 200 ml + vaporitzador petit reomplible 20 ml + decantador



INSTRUCCIONS D’ÚS 

Quan s’acabi la fragància del 
polvoritzador, el pots reutilitzar tornant-lo 
a omplir com s’indica als dibuixos.



Suavitat i benestar per a la teva pell
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HORA D’AVENTURES!

En portada
Ombres núm. 1, 3, 4, 6, 7 i 9 
Eyes Palette, Face Palette, 
Highlighter, Perfilador Glitter, 
Full Creamy Lipstick núm. 01, 
Brotxa i Esmalt d’ungles,                            
tot de la col·lecció Éclat.
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LA PELL
Tractar i cuidar, segons les necessitats de cada 
pell, és el pas essencial per lluir un cutis radiant. 

Descobreix els nostres hits de bellesa i cura facial. 
I prepara’t per brillar aquest Nadal.

PREPARA’T
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SISBELA REAFIRM
Aconsegueix una pell ferma i radiant amb la línia 
facial Sisbela Reafirm, que conté actius com el 
silici orgànic que alenteix la pèrdua progressiva de 
col·lagen i elastina, fonamentals per mantenir la 
fermesa de la pell. Tractament facial indicat per a pells 
madures, que es compon dels productes següents:

3 Contorn d’ulls

3 Crema revitalitzadora

3 Píling enzimàtic

Crema Revitalitza i Reestructura

Regeneradora i rejovenidora, ajuda a 
combatre les arrugues i els senyals de l’edat.                        
Referma el cutis i et deixa la pell llisa i lluminosa   
en la teva rutina beauty tant de dia com de nit. 
Apta per a tot tipus de pells.

Contorn d’ulls

Tractament antiarrugues, antiulleres 
i il·luminador, que combina actius 
que el fan totalment efectiu a 
l’hora de minimitzar bosses i ulleres, 
i refermar el contorn dels ulls.

COM EL FAIG SERVIR?
Aplica’l sobre la pell neta            
i humida, fent un massatge 
suau. Deixa’l actuar 5 minuts 
i esbandeix amb aigua tèbia.    
Es recomana fer-lo servir un 
cop a la setmana. Si tens la          
pell sensible, aplica’l i retira’l.

Píling enzimàtic

Exfoliació enzimàtica per a tot tipus 
de pells. Actua purificant els porus i 
refinant la textura. El seu contingut en 
minerals, extracte d’algues vermelles 
i verdes, té acció antioxidant i 
regeneradora.
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Repeteix cada maniobra dues vegades. El resultat és una     
pell suau, llisa, ferma i amb les línies d’expressió atenuades.

My Moment Face
Programa intensiu (4 setmanes) corrector d’arrugues i línies d’expressió. Apte per a qualsevol tipus de pell.

INSTRUCCIONS D’ÚS

3 Primera setmana: comença amb el 
comptagotes del sèrum 1, efecte 
d’ompliment, al matí i a la nit. Aplica la dosi 
completa del comptagotes sobre el rostre, 
el coll i l’escot, amb un massatge suau, fins 
que s’absorbeixi del tot. A continuació, fes 
la tècnica de massatge refermant amb 
el roller de nefrita, tal com indiquem més 
avall. Repeteix el ritual durant 7 dies i nits 
consecutius, fins a exhaurir el primer sèrum.

3  Segona setmana: sèrum 2, estimulador 
epidèrmic. Aplica’l al matí i a la nit, de la 
mateixa manera que el primer sèrum.

3  Tercera setmana: sèrum 3, remineralitzant 
i exfoliant natural. Fes el mateix ritual que 
has fet amb els dos sèrums anteriors, fins a 
exhaurir-ne el contingut.

3  Quarta i última setmana: sèrum 4, 
reconstituent dèrmic. Repeteix el ritual 
d’aplicació al matí i a la nit, durant els             
7 dies de la setmana.

EL ROLLER DE NEFRITA
I LA SEVA TÈCNICA DE MASSATGE
La nefrita ajuda a suavitzar les arrugues i 
línies d’expressió, ja que estimula el col·lagen 
i aporta més fermesa a la pell. Aplica la dosi 
completa del comptagotes del sèrum i ja tens 
la pell a punt per al massatge amb el roller de 
nefrita. Segueix els passos d’aquesta tècnica, 
efecte lífting i refermant.

1, 2 i 3. Oval 
facial: mandíbula 

i mentó. Coll i 
contorn labial.

4. Pòmuls. 5 i 6. Front i 
contorn d’ulls.
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UN PLUS 
Es presenta en format 
refill, perquè puguis 
recarregar el pot de 

vidre. Suma’t a la 
sostenibilitat!

Green Caviar

COM FUNCIONA?

1. Desenrosca la tapa per obrir el pot.

2. Introdueix el refill Green Caviar.

3. Quan s’acabi, substitueix-lo              
per un refill nou.

4. Reutilitza el pot buit tantes         
vegades com vulguis.

La crema facial antiedat Green Caviar   
(dia i nit), per a pell normal i seca, de 
textura rica i nutritiva, aconsegueix amb  
els seus ingredients d’origen vegetal:

3 Regenerar i activar la síntesi                   
de col·lagen de la pell.

3 Reparar la barrera cutània.

3 Reduir les línies d’expressió                           
i arrugues.

3 Aportar densitat i suavitat                          
a la pell.

3 Hidratar en profunditat.
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Precision System 6

Més 
separació 
entre fulles 

per a una millor 
neteja.

I per a ells, el joc amb què s’aconsegueix una 
afaitada perfecta, sense irritacions. La maquineta 
recarregable Precision System 6 està dissenyada 
especialment per a pells sensibles i barbes serrades.

Capçal 
basculant                
i pivotant

Retallador 
de precisió

Amb 6 fulles

Banda 
lubricant 
amb àloe                 
i vitamina E



PÁGINA PRODUCTO
AMPOLLAS FLASH

BELLESA
Sublim
FLASH TENSOR EFFECT



12 NADAL 2022

Mirada d’impacte i llavis vibrants. 

Ready to glow?

Col·lecció Éclat

Look  
Nit de Nadal

La model porta:

• Ombres núm. 1, 2, 6 i 9 Eyes 
Palette Éclat (indicacions sobre el 
maquillatge d’ulls al zoom de la 
pàgina següent)

• Face Palette Éclat per bronzejar, 
il·luminar el rostre i donar rubor a 
les galtes

• Màscara de pestanyes Maxi 
Volume

• Full Creamy Lipstick Éclat núm. 02 

• Esmalt d’ungles Éclat
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Face Palette (A), Esmalt d’ungles (B), 

Full Creamy Lipstick núm. 02 (C) i Eyes Palette (D). Col·lecció Éclat

Beauty list - Look Nit de Nadal

1. Ombra núm. 6 de la Paleta d’ulls Éclat               
per tota la parpella mòbil.

2. Un toc de l’ombra 2 per la conca                        
de l’ull, cap a la part interna.

3. Amb la núm. 9, marca la línia de                          
les pestanyes superiors i inferiors.

4. Amb la núm. 1, marca el llagrimer cap al centre 
de la parpella, per donar llum a la mirada.

1

2

3

4

ZOOM - MAQUILLATGE D’ULLS

A

C

D

B
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La model porta:

• Ombres núm. 1, 2, 5, 8 i 9 Eyes Palette 
Éclat (més informació sobre el 
maquillatge d’ulls al zoom de la 
pàgina contigua)

• Face Palette Éclat 

• Highlighter Éclat 

Look  
Nadal

• Màscara de pestanyes Maxi Volume

• Perfilador de llavis Long Lasting núm. 07

• Color Fix núm. 07

• Esmalt d’ungles Éclat



2022 NADAL 15

1. Com a base, aplica l’ombra núm. 2         
de la Paleta Éclat.

2. L’ombra 9, com a eyeliner per perfilar      
les pestanyes superiors i inferiors.

3. La 5, per donar profunditat a la mirada, 
des de l’extrem de l’ull cap al centre.

4. L’ombra núm. 1, sota la cella i al centre   
de l’ull, per il·luminar.

5. Amb la 8, dona un punt de llum al 
llagrimer i difumina la part interior            
de l’ull.

1

2

3

4

5

Eyes Palette (A), Face Palette (B) i Highlighter (C). Col·lecció Éclat

Beauty list - Look Nadal

Eyes Palette 

La paleta Éclat conté          
ombres d’ulls de textures mats, 
setinades i metal·litzades, 
perfectes per combinar-les 
entre si i crear looks sofisticats.

A

C

B

ZOOM - MAQUILLATGE D’ULLS
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La model porta:

• Ombres núm. 1, 3, 4, 6, 7 i 9 Eyes 
Palette Éclat (indicacions sobre el 
maquillatge d’ulls al zoom) 

• Face Palette Éclat 

• Highlighter Éclat

Look  
Nit de Cap 

d’Any

• Perfilador Glitter Éclat

• Màscara de pestanyes Maxi Volume

• Full Creamy Lipstick Éclat núm. 01

• Esmalt d’ungles Éclat
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Face Palette (A), Perfilador Glitter (B), Highlighter (C), 
Eyes Palette (D) i Full Creamy Lipstick núm. 01 (E). Col·lecció Éclat

Beauty list - Look Nit de Cap d’Any

1. Com a base, aplica l’ombra núm. 9.

2. L’ombra núm. 4, al centre de la parpella mòbil, 
difuminant-la cap a l’exterior, i a la línia inferior de 
les pestanyes.

3. L’ombra 3, a l’extrem de l’ull, i la 7, l’ombra amb 
glitter, al centre.

4. Per marcar la línia superior i inferior de les 
pestanyes, l’ombra 9, que donarà profunditat.

5. Per donar un punt de llum, les ombres 1 i 6, ben 
difuminades sota les celles.

6. Perfila la mirada amb el Perfilador Glitter Éclat.

1

2
3

4

5

6

Labials Éclat

Una joia per als teus llavis, en 
dos tons: morat i borgonya. 
Alta cobertura, acabat           
brillant i textura cremosa       
per a uns llavis a tot color.

A

C D

E

B

ZOOM - MAQUILLATGE D’ULLS
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HIGHLIGHTER ÉCLAT 
Descobreix el fluid facial il·luminador 
de tacte gel, textura lleugera i acabat 
translúcid, capaç de construir capes 
fines de brillantor per aconseguir 
una pell espectacular. Pell lluminosa 
i nua, color únic en xampany rosat 
que s’adapta a qualsevol to de pell.

CONSELLS  PER APLICAR CORRECTAMENT
l’il·luminador

ON S’APLICA?

3 Ajuda a ressaltar i definir algunes 
zones del rostre: la part alta dels 
pòmuls, sota les celles,

 el  llagrimer, l’envà nasal 
 o l’arc de Cupido.  

3 També, zones del cos, com les 
espatlles, l’escot i les cames.

COM S’APLICA?

3 Es pot aplicar amb el tou dels dits 
 o amb la brotxa de maquillatge, 
 fent tocs suaus sobre les zones que 

vulguis ressaltar.

3 També se’n pot barrejar una mica 
amb la base de maquillatge per 
donar un extra de suculència a la pell.

3 A continuació, difumina’l i retira’n 
l’excés amb ajuda d’una brotxa, 

 i aplica una mica de pólvores per 
atenuar.
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No et podràs resistir al joc 
de brotxes i pinzells de la 

col·lecció Éclat.

Es presenta en un 
necesser sofisticat que 

conté sis pinzells: bisellat, 
pólvores, maquillatge, 
difuminador, ombra i 

ombra bisellat.

Pren nota de les       
eines més poderoses 

que necessita un        
bon maquillatge.

DIRECTE A LA TEVA
LLISTA DE DESITJOS

2022 NADAL 19
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BÀSICS PER COMENÇAR L’ANY

Saps quina és l’arma més valuosa del teu tocador?
El teu pintallavis vermell, l’eyeliner, la màscara de pestanyes, 

la base de maquillatge, l’esmalt d’ungles, el corrector, els cosmètics 
per desmaquillar... Imprescindibles que cal tenir per al dia a dia i per 

als moments prefesta i postfesta.

Descobreix més coses a les pàgines següents.
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Beauty list de bàsics

Manicura 
cool

Essencial

El teu aliat

El toc magistral

eyes, eyes . . .

L’eyeliner que 
necessites

Maquillatge 
Hydra-Vital núm. 04

Màscara Maxi Volume Pólvores de sol

Perfilador d’ulls negreCorrector 
Cover & Fix núm. 03

Color Fix núm. 07

Ombra Mat núm. 01 Esmalt núm. 22

El teu pintallavis vermell
Pestanyes 

XL
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Look at me!

La model porta:

• Maquillatge Hydra-Vital núm. 04

• Corrector Cover & Fix núm. 03

• Ombra Mat núm. 01

• Perfilador d’ulls negre

• Màscara de pestanyes Maxi Volume

• Pólvores de sol

• Pintallavis Color Fix núm. 07

• Esmalt d’ungles núm. 22



F O R  H I M
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Nadal és a tocar. És temps de celebrar i passar-ho bé amb els teus. 
També de comprar i d’il·lusionar i sorprendre la família i els amics.

Enllestint la llista de regals? Aquest Nadal regala originalitat, regala bellesa.

Moment... REGALAR
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PER A ELLA, LA TEVA 
“AMIGA INVISIBLE”

• Love Sweet. Eau de 
parfum 30 ml amb 
notes florals i afruitades,            
i bàlsam labial perfumat.

• Million Wishes. 
Fragància 45 ml, loció 
corporal i gel de bany.

Regals de Nadal
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PER A ELL, EL TEU 
“AMIC INVISIBLE”

• Virtual Neón for him. 
Eau de parfum, vial 
10 ml i gel de bany.

• Heritage Classic. Gel 
de bany i eau de 
parfum amb notes 
afustades i aromàtiques.
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SOTA L’ARBRE

• Amor Intense Comotú. 
Eau de parfum per 
a dona, body milk i 
necesser embuatat.

• My Soul Supreme      
For Her. Eau de parfum        
i pashmina.

Regals de Nadal
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BON NADAL!

• My Soul Supreme      
For Him. Eau de parfum 
i bufanda.

• Fuerza Intense Comotú. 
Eau de parfum per 
a home, gel xampú 
i portadocuments 
amb doble obertura                
i butxaca interior.



30 NADAL 2022

ESPERANT 
EL PARE NOEL

• Soplo Intense.                
Eau de toilette, body      
milk i necesser.

• Ella. Eau de parfum,    
body milk i capsa de            
fusta decorativa multiusos.

• Comotú Oro. Eau de 
toilette, vaporitzador petit 
20 ml, espelma perfumada 
i capsa metàl·lica que es 
pot reutilitzar per desar-hi 
accessoris.

Regals de Nadal
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LA MÀGIA
DE NADAL...

• Comotú Plata. Eau de 
toilette, vaporitzador 
petit 20 ml, gel de bany 
i capsa decorada 
multiusos.

• Él. Eau de parfum, gel 
xampú i capsa de fusta 
decorativa per desar-hi 
objectes. També es pot 
fer servir com a marc  
de fotos.
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NIT DE REIS

• Elección pour femme. 
Eau de parfum, body 
milk, crema de mans i 
capsa joier amb mirall.

• Rose Nude. Eau de 
parfum, body milk,      
roll-on perfum 10 ml        
i capsa joier.

Regals de Nadal
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ESTIMATS REIS 
D’ORIENT

• DJ Mario. Xampú, eau 
de toilette i gel de bany.

• Power Addiction. Eau 
de parfum, body spray, 
gel xampú i necesser.
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El moment d’obrir els regals 
sempre és màgic per a la 
mainada. Per a ells és com un 
joc, l’emoció de desembolicar 
els paquets i la sorpresa de 
descobrir els kits amb els seus 
personatges preferits.

Hora 
d’aventures!
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VIP PETS GLAM GEMS

Eau de toilette i raspall 
plegable amb mirall.

FROZEN

Eau de toilette, esmalts d’ungles 
que es treuen amb aigua i kit de 
bellesa (manicura i maquillatge).

ROCKET LEAGUE BATH SET

Aigua de colònia, gel de 
bany, estoreta PC i clauer.

Ho vull
!
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Minispa a casa amb les amigues. 
Pintar-se les ungles, maquillar-se...

A jugar!
Regals per als Infants

MAGICAL MAKE UP SET

Joc de maquillatge i manicura      
Ombres d’ulls, esmalts d’ungles 
que es treuen amb aigua, labials.

SUPERNAILS - BE A MERMAID

Joc de manicura i esmalts  
d’ungles que es poden treure 
fàcilment amb aigua.

PEPPA PIG

Eau de toilette i figures Peppa Pig.
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STAR WARS THE MANDALORIAN

Eau de toilette i figura 
col·leccionable.

UNICORN POWER - COLOR UP!

Maleta que conté: joc de 
maquillatge i manicura amb 
esmalts d’ungles que es 
treuen amb aigua, adhesius 
d’ungles, brillant de llavis, 
brotxa, llima, ombres d’ulls, 
joc d’adhesius, colorets... 
La capsa es pot reutilitzar 
per desar-hi coses.

NARUTO SHIPPUDEN

Body mist i bandana itachi.

MARVEL SPIDEY

Eau de toilette i cistella petita de 
bàsquet amb pilota.
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Dear Santa,

Llista de desitjos
Regals de Nadal

Rose Nude Elección

Rocket
   League

Unicorn 
Power

Lot Él

Comotú Plata
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F O R  H E R




