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Et mostrem com cuidar-te la pell 
amb la línia Prevent Age Skin i com 
regenerar-la després de l’hivern 
amb Regen Skin. Pren-ne nota!

pell
NOVES REGLES
per a la teva
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BELLESA I BENESTAR

Com la faig servir?
Aplica-la al matí i a la nit sobre la 
cara, el coll i l’escot, fent un massatge 
suau fins que s’absorbeixi del tot. 
Evita el contacte directe amb els ulls.

Minimitza els efectes produïts 
per l’estrès ambiental i els 
primers senyals de l’edat. Indicada per a pell normal, mixta i grassa. La seva textura 

en cremigel -una crema que s’absorbeix ràpidament i 
que s’estén fàcilment, semblant a un gel- aporta sensació 
de confort i hidratació immediata.

PREVENT AGE SKIN

Trobaràs aquests 
símbols a l’envàs 
del producte. 
N’indiquen l’ús: 
dia i nit, només 
dia o només nit.

CREMA DIA I NIT 
TEXTURA LLEUGERA
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Toc magistral
Conserva el Contorn d’Ulls
de Prevent Age Skin a la nevera. 
El seu aplicador Zamak es mantindrà 
fred i ajudarà a descongestionar 
la bossa de la ullera gràcies al seu 
material (aliatge metàl·lic).

INSTRUCCIONS D’ÚS
Estén el producte amb ajuda de 
l’aplicador metàl·lic o bé amb el 
dit anular fent petits tocs. 
El contorn dels ulls és una zona molt 
delicada i, si fem servir aquest dit, 
hi exercim menys pressió.

CONTORN D’ULLS 
DIA I NIT 

Redueix les ulleres, les bosses, 
les arrugues i altres senyals de 

cansament en la mirada.

Recorda:

4 No utilitzis més quantitat del compte. 
La correcta és l’equivalent a un gra 
d’arròs per cada ull.

4 Fes-lo servir abans de la crema 
hidratant. Així la seva eficàcia no 
disminuirà i en trauràs tot el profit.

4 Integra’l en el teu dia a dia! No 
t’oblidis de posar-te’l cada dia per 
mantenir la zona hidratada i lliure 
d’arrugues fines d’expressió.

4 Aplica’l també a sobre de 
la cella. D’aquesta manera, 
mantindràs tota la zona 
hidratada i llisa. Ajuda’t dels 
dits polze i índex, i pessiga 
suaument la pell, per estirar 

 els músculs.
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REGEN SKIN

BELLESA I BENESTAR

P otencia la lluminositat de la cara i 
combat els radicals lliures, de manera 

que retarda els efectes de l’envelliment. 
A més, restableix la hidratació, protegeix 
de la radiació solar i infraroja, i actua 
recuperant la joventut de la pell.

CREMA DE DIA  
TEXTURA RICA

Com la faig servir?
Per aplicar-la, tan sols has de 
fer un massatge prolongat 
sobre la cara, el coll i l’escot. 
Obtindràs una pell suau, 
sedosa i nodrida.

Indicada per a arrugues pronunciades, 
manca de fermesa i to apagat
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A porta una cura intensiva a la zona peribucal de la 
cara gràcies a l’efecte regenerador del licopè (el seu 

ingredient principal), de manera que redueix les arrugues que 
apareixen al voltant dels llavis. L’ús continuat aconsegueix un 
rejoveniment natural de la zona, ja que equilibra els nivells 
d’hidratació i de fermesa de manera instantània.

CONTORN DE LLAVIS 
DIA I NIT  

Així es fa servir...
4 Apte per a pells normals, seques 

o molt seques, s’aplica després 
del sèrum i abans de la crema, 
igual que el contorn d’ulls.

4 Aplica’l de dia i de nit, fent 
un massatge suau al voltant 
dels llavis, quan estiguin 
perfectament nets i eixuts, fins 
que el producte s’absorbeixi.

L es cremes de nit contenen més 
concentració d’actius que reparen 

la pell i la regeneren. La Cream Textura 
Rica, per a la nit, deu el seu nom a la 
fórmula amb actius antiedat hidratants i 
regeneradors que exerceixen la seva acció 
durant el cicle del son.

CREMA DE NIT  
TEXTURA RICA
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BELLESA I BENESTAR

SÈRUM RETINOL 
DE NIT 

É s un regenerador que ajuda a 
incrementar la fermesa i la hidratació 

del rostre, i li aporta elasticitat i unificació.

La seva textura de sèrum no deixa 
sensació greixosa. Aquest tractament 
facial està formulat amb els principis 
actius d’eficàcia reconeguda següents:

3 Bakuchiol, ingredient d’origen 
vegetal que actua sobre els senyals 
de l’envelliment, com les arrugues, la 
pèrdua d’elasticitat, la flacciditat i les 
pigmentacions.

3 Retinol, amb una acció antitaques 
i unificadora del to, a més d’aportar 
elasticitat i prevenir el dany provocat 
per les radiacions solars.

3 Reforçat també amb Retinol 
encapsulat, que allibera l’actiu 
lentament, de manera que 
n’augmenta l’acció i la tolerància 

 a la pell.

3 Factor de creixement EGF, que 
contribueix la producció de col·lagen 

 i elastina, i millora l’aparença de 
 les arrugues.

Com es fa servir?

3 Aplica’n 3 o 4 gotes amb moviments circulars 
ascendents, en dies alterns i abans de la 
crema diària de nit, sobre el rostre net i eixut, 
evitant el contorn d’ulls.

3 Utilitza’l amb moderació a l’inici (un parell de 
vegades per setmana), fins que la pell s’adapti 
al retinol, i augmenta’n l’ús amb els dies.

3 És recomanable fer servir protector solar als 
matins si s’ha aplicat la nit anterior.
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M és còmode i pràctic, ideal per emportar-te’l quan viatges. Reutilitza: redueix el 
consum d’envasos d’un sol ús. Un cop acabis la Crema Textura Lleugera de 

la línia Prevent Age Skin i les Cremes Textura Rica dia i nit de la línia Regen Skin, 
només has d’adquirir el refill de 50 ml i substituir la peça que va dins el pot de vidre.

SISTEMA RECÀRREGA REFILL

Suma’t al consum responsable!



 
 

 
 
 

 

Innovació a escala mundial

EL XICLET AMB 
PROBIÒTIC BPL1

Sabies que...?
4 La microbiota és el conjunt de 

microorganismes que habiten a la 
boca, la pell, el tracte digestiu...

4 Tenim 2 kg de bacteris al cos, alguns 
de bons i altres de dolents.

4 Els probiòtics són bacteris bons 
que proporcionen beneficis per a la 
nostra salut: augmenten les defenses 
i milloren l’estat d’ànim, l’absorció de 
nutrients o el nostre metabolisme.

Dos xiclets contenen 1x10
cèl·lules totals de PROBIÒTIC

i 1,5 mg de ZINC

10

DOSIS RECOMANADA

 2 x dia

Com ens ajuden
els probiòtics?
L’alimentació i els hàbits de vida tenen 
un paper molt important per a la nostra 
salut, però un bon equilibri del nostre 
microbioma digestiu també és clau.

Tanmateix, les situacions estressants, els 
canvis hormonals o el consum d’antibiòtics 
fan que s’alteri i es descompensi.

Alguns probiòtics ens poden ajudar a 
recuperar aquest equilibri i a prevenir 
problemes de salut.



 
 

 
 
 

 

Com funciona?

CINTURA
Com a resultat,
disminueix el perímetre
abdominal.

MASTICACIÓ
El probiòtic i el zinc 

s’alliberen mitjançant la 
masticació del xiclet.

SALIVA
A través de la saliva, 
passen al sistema 
digestiu.

GREIX
VISCERAL

Redueix l’excés de
greix visceral de l’abdomen.

MICROBIOTA
El probiòtic modifica la 

teva microbiota i influeix 
positivament en rutes 

metabòliques específiques.

PROBIÒTIC BPL1: TESTAT CIENTÍFICAMENT
Els assaigs clínics fets en adults i nens durant 3 mesos 

han demostrat l’eficàcia d’aquest probiòtic.

Per
saber-ne més...
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El poder 
d’avivar el

A punt per apostar per uns cabells 
amb un color més intens i brillant 
en tan sols 3 minuts?
La màscara Colorcor Reviva il·lumina
i revitalitza els cabells a l’instant.

COLOR
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BELLESA CAPIL·LAR

Qui necessita aquesta màscara?

L ’exposició al sol, la contaminació i, fins i tot, l’estrès són alguns 
dels factors que poden fer que els cabells es vegin apagats. 
Si vols tornar la vitalitat als teus cabells, les màscares de color 

són el teu millor aliat. Amb aquest producte, aconseguiràs avivar la 
tonalitat i recuperar la brillantor dels cabells en només uns minuts.

A l’hora de triar la màscara més adequada per a tu, és important 
optar per la que s’apropi més al teu to, sigui natural o tenyit.

La finalitat d’aquestes màscares no és canviar el color ni cobrir
els cabells blancs, sinó donar un color molt més viu i brillant
a la cabellera.

La seva composició és 
apta per a vegans i, 
a més, no conté amoníac, 
de manera que disminueix 
les possibilitats d’irritació 
de la fibra capil·lar.
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BELLESA CAPIL·LAR

Renta’t el cap i escorre’t bé els cabells 
amb una tovallola abans d’usar 
Colorcor Reviva. Pentina’t els cabells.

Deixa actuar 
de 3 a 5 minuts, 
en funció de la 
intensitat que 
vulguis.

Esbandeix 
amb aigua 
abundant. 
Eixuga’t els 
cabells i llueix 
cabellera!

1

Reparteix el producte uniformement, 
de l’arrel a les puntes, fins que els 
cabells en quedin ben impregnats.
Evita el cuir cabellut.

2

3 4

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

Recorda
El color desapareix gradualment 
amb les rentades. Pot durar més 
o menys temps depenent de la 
porositat dels cabells.

Pot tacar 
peces i superfícies. 

Es recomana fer servir 
una tovallola sobre les 

espatlles, i guants.

En tens un parell 
a l’interior 
del fullet.
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MÀSCARA CAPIL·LAR 
COLORCOR REVIVA

Troba el teu to ideal: ros mel, negre, coure, xocolata, vermell o violí.
Retorna la lluminositat als cabells gràcies a la seva fórmula enriquida amb oli de xia.
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LA ÚLTIMA NOVEDAD



ELIXIR
SPRING
BLOOM
La primavera ha arribat amb
Elixir Spring Bloom,
una nova col·lecció limitada 
per a ella, que es compon de 
cinc productes amb la mateixa 
fragància, que cuiden i 
respecten la pell.
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Aplica’l a una distància de 15 cm. 
No polvoritzis sobre la pell danyada, 
irritada o acabada de depilar.

L’ÚLTIMA NOVETAT

Hidratant Corporal 
Intensament sensorial, amb una 

fragància delicada de fruites i un acabat no greixós.

La seva textura de iogurt, lleugera i refrescant, 
convida al massatge, i farà que la teva pell 

quedi suau, bonica i perfumada.

Formulada amb mantega de karité, és capaç 
de nodrir i regenerar les pells més seques, 
que recobren tot el seu confort i elasticitat.

Deo Body Spray 
El Deo Body Spray ens embolcalla amb les 
vibracions energètiques de la primavera 
i aporta una sensació de neteja i frescor 
al llarg de tota la jornada.

La textura de iogurt té un acabat 
lleuger i és adequada per a tot 
tipus de pells.

La seva fórmula no enganxosa 
i la seva absorció ràpida la fan 
ideal per usar-la després de la 
dutxa i conservar la seva aroma 
agradable durant tot el dia.
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Eau de Parfum 
La seva fragància vibrant fusiona els cítrics del Mediterrani, com la flor de taronger 
i la mandarina, amb les notes afruitades de la pera.



LA ÚLTIMA NOVEDAD

ELIXIR



L’ÚLTIMA NOVETAT

Gel Micel·lar de bany
La seva fórmula innovadora incorpora micel·les, petites partícules 
que atreuen les impureses de la pell com si fossin imants, i deixa una 
agradable sensació de neteja, benestar, suavitat i cura.

El Gel Micel·lar no conté parabens ni 
silicones. La seva fórmula curosa el fa 
idoni per a tot tipus de pells, fins i tot les 
més sensibles.
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Exfoliant Corporal 
de sucre fi 
L’Exfoliant Corporal de sucre fi 
suavitza la pell amb delicadesa 
gràcies a la seva textura amb fines 
partícules naturals de sucre.

Té una combinació d’olis 
hidratants que farà que la teva 
pell quedi renovada, nodrida, 
suau i perfumada.

INSTRUCCIONS D’ÚS

1. Posa’t una petita quantitat d’exfoliant a les 
mans i aplica’l suaument sobre la pell humida.

2. Estén-lo pel cos fent un massatge amb 
moviments circulars i ascendents per activar 

 la circulació.

3. Esbandeix amb aigua tèbia.
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COM ES FA

DISSENY INSPIRAT EN L’ALQUÍMIA
L’element diferenciador que uneix les diferents entregues de 
la línia Elixir és el seu disseny curós que s’inspira en l’alquímia, 
terme que a l’edat mitjana s’usava per designar l’art de la 
química, que utilitzava els coneixements científics i la màgia 
de la natura per elaborar pocions i remeis renovadors.

Les seves formes, sòbries i elegants, s’han triat perquè 
s’integrin en el teu bany i hi aportin un extra de distinció.

UNA COL·LECCIÓ,  
DIVERSOS LLANÇAMENTS
Per primera vegada, La Perfumeria 
de Mercadona llança una col·lecció 
de bellesa integrada per diversos 
llançaments que s’adapten a moments 
diferents de l’any, i dona resposta a la 
necessitat creixent de productes que 
ens ajudin a desconnectar del dia a dia 
i fer que les rutines d’higiene personal 
esdevinguin moments d’autocura 
i de relaxació.

Si a la tardor va arribar a les nostres 
botigues Elixir d’Automne, la primavera 
és el moment que hem triat per 
presentar-vos Elixir Spring Bloom, una 
nova col·lecció de bellesa d’edició 
limitada, que es compon de cinc 
productes amb una fragància comuna, 
vibrant i lluminosa, en què els cítrics 
mediterranis es fusionen amb notes 
afruitades i afustades.
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PRECISIÓ TECNOLÒGICA
Els envasos arriben a la zona 
d’ompliment, on els injectors hi 
dipositen la fórmula del gel a l’interior.

El procés d’envasament està 
programat i automatitzat perquè 
el producte s’ajusti al nivell precís 
que li correspon.

Tot seguit, es col·loca el tap de les 
ampolles i s’ajusta. Les ampolles 
passen d’una a una per una línia 
de condicionament que assegura 
que arribin a les botigues en 
perfectes condicions.

EL TARONJA INTENS  
DE LA FRUITA
L’essència de la primavera ha 
inspirat el taronja intens que vesteix 
la col·lecció Elixir Spring Bloom.

Un to vibrant que estimula els 
sentits, suggereix la frescor 
exuberant de la fruita i ens 
anima a deixar enrere l’hivern i 
a submergir-nos en la calidesa 
encara tèbia dels raigs del sol.



MAQUILLAJE

The
MOSAIC

TERRITORI MAQUILLATGE

Envolta’t de llum amb els colors de la primavera.
Els tons terrosos, rosats i vibrants de la col·lecció 
The Mosaic ressaltaran la vitalitat de la teva pell.

Aposta per un cutis radiant.
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PALETA D’OMBRES
THE MOSAIC Dia i nit

Amb tons mats i brillants, la paleta d’ombres 
The Mosaic esdevindrà l’aliada perfecta dels teus 
looks primaverals de dia i de nit. A més, té una 
mida molt pràctica que et permetrà emportar-te-la 
i retocar-te quan calgui.

1   Sand  (creamy matte)

2   Amber  (creamy matte)

3   Cinnamon  (creamy matte)

4   Pearl  (metallic)

5   Pecan  (creamy matte)

6   Brunette  (creamy matte)

7   Copper  (metallic)

76

543

21

CONSELL PELL 
Dona un toc de llum amb l’ombra 

núm. 04 pearl de la paleta 
The Mosaic a la part alta del pòmul, 

a l’envà nasal i a l’arc de Cupido.
El rostre se t’il·luminarà a l’instant!
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TERRITORI MAQUILLATGE

MÀSCARA DE PESTANYES  
THE MOSAIC

La seva fórmula amb àcid hialurònic 
revitalitza les pestanyes, les allarga, 
les pentina i els dona volum. 
El seu raspall de silicona, més prim 
a la part superior, està dissenyat 
especialment per abraçar fins 
a les pestanyes més petites, alçar-les 
i allargar-les, a l’hora que els aporta 
el màxim volum.

PERFILADOR  
DE CELLES  
EFECTE RASTELL 
THE MOSAIC

Un element clau 
perquè el teu 
maquillatge es vegi 
perfecte són les 
celles. Pentina-les cap 
amunt per aconseguir 
un efecte laminat 
i omple-les amb el 
perfilador de celles 
The Mosaic.
Notaràs la diferència!

Per a uns llavis 
més definits, pots 

usar el pinzell 
especial llavis.

CONSELL 
PESTANYES 

Per aconseguir un efecte de 
ventall, aplica la màscara de 
pestanyes The Mosaic amb

moviments en ziga-zaga. 
Si vols potenciar l’efecte 
de volum, torna a aplicar 

una altra capa amb 
la mateixa tècnica i

llueix pestanyes!

PINTALLAVIS THE MOSAIC

Llavis perfectes 
Els pintallavis The Mosaic, d’acabat mat i formulats 
amb ceres naturals, sintètiques i vitamina E,  
nodreixen els llavis i en realcen la bellesa.

CONSELL  
LLAVIS

Vols aconseguir un efecte 
de profunditat als llavis? 

Després d’aplicar el pintallavis 
The Mosaic, dona-hi un 

toc amb el coloret 
lluminós núm. 1 

al centre. 

Pintallavis núm. 
01 latte
The Mosaic.

Pintallavis núm. 
02 mocha 
The Mosaic.

La model porta: Pintallavis 
núm. 01 latte The Mosaic.
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Mirada intensaLO
O

K  1 La model porta:
3 Ombres núm. 03 cinnamon i núm. 05 pecan 

(creamy matte) de la paleta The Mosaic
3 Ombra Satin núm. 12
3 Perfilador d’ulls negre
3 Màscara de pestanyes volum The Mosaic
3 Perfilador de celles The Mosaic
3 Pintallavis núm. 01 latte The Mosaic
3 Pólvores de sol
3 Coloret lluminós núm. 01



Tons coralLO
O

K  2 La model porta:
3 Ombres núm. 02 amber i núm. 03 cinnamon (creamy 

matte) de la paleta The Mosaic
3 Màscara de pestanyes volum The Mosaic
3 Perfilador de celles The Mosaic
3 Pintallavis núm. 02 mocha The Mosaic
3 Pólvores de sol
3 Coloret lluminós núm. 01
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Bellesa naturalLO
O

K  3 La model porta:
3 Ombres núm. 01 sand i núm. 05 pecan (creamy 

matte) i núm. 07 copper (metallic) de la paleta 
The Mosaic

3 Màscara de pestanyes volum The Mosaic
3 Perfilador de celles The Mosaic
3 Pintallavis núm. 01 latte The Mosaic
3 Coloret mat núm. 03
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BÀSICS DE LA TEMPORADA

ONZE 
INFAL·LIBLES

1
2

3
4

5

6

1. Esmalt d’ungles núm. 121 blau turquesa Metal Matte.
2. Llima Raspadora Durícies. La seva doble acció permet eliminar fàcilment callositats i durícies als peus.
3. Hydra Instant Conditioner. Condiciona, hidrata i desembolica els cabells. Amb flor de cactus i oli de coco, protegeix els cabells del sol i 

dels danys de la raspallada. 
4. Tac Polidor d’ungles. Fes 5 passades com a mínim de cadascun dels 4 passos, i llueix ungles perfectes amb una brillantor natural. 
5. Alicates ungles. Dissenyades ergonòmicament per tallar les ungles de les mans i dels peus amb més facilitat. 
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Tenim els infal·libles que has d’afegir a la teva 
beauty list, tant per cuidar-te les ungles, 

les mans i els peus, com per condicionar,  
hidratar i pentinar-te els cabells. 

Actualitza els teus imprescindibles; 
el teu necesser s’ho mereix!

7

8

9

10

11

6. Woman Sport Water 9.60 Pure.
7. Xampú Detox. La seva fórmula Detox Complex amb extracte de cogombre ajuda a eliminar les impureses dels cabells grassos. 
8. Raspall ungles. 
9. Tallacutícules. Serveix tant per empènyer suaument les cutícules del contorn de les ungles com per tallar amb la fulla d’acer inoxidable. 
10. Ondas Surfing. Esprai de fixació per aconseguir un look de platja. 
11. Bastonet de taronger. Ajuda a l’hora d’empènyer les cutícules i de decorar les ungles. Triple acció: punta fina que neteja la part exterior 

de l’ungla, punta obliqua que empeny la cutícula i punta exfoliant que elimina la pell o les restes d’esmalt no desitjat.
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TERRITORIO MAQUILLAJE

Pinzells i brotxes
MANUAL D’ÚS

Deixen de ser exclusius dels professionals del maquillatge i arriben al nostre tocador amb l’objectiu 
de treure el màxim partit de la teva bellesa. Però, saps com s’utilitza cadascun i per a què?

Aprèn a maquillar-te amb pinzells. El resultat: una pell natural i envejable. Passeu, passeu...

1

2

3

4
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TOT SOBRE ELS TEUS PINZELLS I LES TEVES BROTXES

Pinzell Maquillatge
Perfecte per 
aconseguir un 
acabat més cobrent 
amb la teva base de 
maquillatge habitual, 
sigui de textura 
cremosa, fluida 
o compacta.

1

3 Pinzell Contouring
Instruccions d’ús: dibuixa un 
3 als dos costats del rostre amb 
pólvores de sol o bronzejadores 
per donar forma a l’oval facial. 

Pinzell Corrector 
Per a textura en crema o fluida 
a la zona de les ulleres, o  per 
cobrir petites imperfeccions
del rostre. 

2

Pinzell Blush 
Per a colorets en pols, en 
crema o fluids. Si s’utilitza 
blush de textura en crema o 
fluida, s’ha de rentar i deixar 
eixugar després de fer-lo 
servir; altrament, les restes 
poden compactar els colorets 
en pols i deixar de maquillar. 

Les brotxes i els pinzells van dins d’una capsa.

4

1

2

3
4
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Brotxa Maquillatge
Per a bases fluides, 
cremoses o compactes. 
Com que té el pèl 
angulós, s’acobla a 
qualsevol tipus d’oval 
facial. Comença des 
del centre i difumina
cap a fora.
 

6
Brotxa Pólvores  
S’usa amb 
pólvores de sol 
o bronzejadores, 
o per segellar 
el look amb 
pólvores 
matificants o 
translúcides. 

Brotxa Pólvores
És la que fem servir com 
a colofó d’un maquillatge. 
Amb aquesta brotxa 
apliquem les pólvores per 
segellar i igualar la base. 
És perfecta per fer retocs 
i còmoda de portar a la 
bossa cada dia per la 
seva mida.

7

Pinzell Llavis
Serveix per 
maquillar els llavis 
amb textures 
cremoses i fluides. 
El seu capçal 
permet perfilar 
i omplir els 
llavis sense 
imperfeccions. 

9

Pinzell Il·luminador
Aplica l’il·luminador 
i difumina en petits 
cercles a les zones 
on vulguis 
donar llum. 
També el pots 
utilitzar per retirar 
l’excés de producte 
en pols després 
de maquillar-te. 
És una eina 
multifuncional que 
serveix per aplicar 
il·luminador, coloret...

8

5

8

9

PINZELLS I BROTXES
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Pinzell Eyeliner
L’eina que necessites 
per perfilar-te els ulls 
i maquillar la línia de 
les pestanyes inferiors.  

Pinzell Difuminador
Un cop s’ha aplicat el color a la parpella, 
utilitza’l per difuminar amb petits moviments 
circulars evitant els talls entre les ombres. 
És ideal per aconseguir uns smokey eyes 
perfectes i per il·luminar el llagrimer, 
l’arc de les celles o els pòmuls.  

Pinzell ombres
El seu acabat bisellat ajuda a 
maquillar els ulls amb més perfecció. 
 

10

12
13

11 Pinzell Bisellat / 
Celles
Multiusos, serveix 

tant per aplicar ombres 
amb la tècnica de l’efecte 
banana, com per omplir, 
modelar i pentinar les celles.

5
6

7

8
9

10
11

12

13



Celles
Pinzell pràctic 
d’ús doble per 
donar més 
presència a les 
celles i emmarcar 
la mirada. 
Per la banda 
del pinzell, dona 
color a les zones 
despoblades de 
les celles, i per la 
banda del raspall, 
pentina-les. 

Llavis
S’aconsella
pintar-los amb l’ajuda 
d’un pinzell, sobretot 
per als tons foscos: 
aconseguiràs un 
resultat més precís 
i durador. 
Comença perfilant 
el contorn de la boca, 
i després omple.

Coloret 
Per aplicar coloret 
en pols necessites 
una bona brotxa, 
amb pèl llarg 
i suau, que t’ajudi 
a difuminar-bé. 
Com es fa servir? 
Fes el gest de 
somriure, aplica 
una petita 
quantitat de 
coloret sobre  
els pòmuls 
i difumina-la 
suaument. 

Ulls
Per als ulls calen 
tres tipus de 
pinzells: un per 
aplicar les ombres, 
suau i arrodonit; 
un altre per 
difuminar i crear 
l’efecte fumat que 
tant t’agrada, i un 
altre de bisellat 
(perfilador) per 
a l’eyeliner.  

Consells PRÀCTICS 

1. Comença posant la brotxa sota l’aixeta 
i aplicant-te sabó de mans pH neutre al 
palmell de la mà.

2. Frega el pinzell humit contra la mà, 
amb moviments circulars.

3. Esbandeix el pinzell.
4. Deixa eixugar la brotxa sobre un paper 

absorbent net, en posició horitzontal.

Es recomana fer-ho almenys cada 
dues setmanes.

Saps com 
netejar els 

pinzells i les 
brotxes?

Toc 
magistral 

Abans d’aplicar el producte a 
la cara, assegura’t d’espolsar 

lleugerament la brotxa 
o el pinzell per evitar

excés d’ombra, 
coloret, pólvores...

PINZELLS I BROTXES
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