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TORNADA
A L’ESCOLA
 Preparats, llestos... ja!

LLavis
pòmuLs 

en versió de tardor 
Fes realitat els teus somnis!
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Estrena temporada 
Després de l’estiu, la pell i el cabell demanen 
a crits un tractament de nutrició en 
profunditat. Taques, sequedat i to apagat 
al rostre; cabells secs i trencadissos. Repara’n 
els danys i torna’ls el seu millor aspecte.

Canvi de look
Ombra verda metal·litzada, perfilador beix 
per dins de l’ull i un toc de color a la punta 
de les pestanyes. Mirades d’impacte!

Dreams
Llavis i pòmuls en versió de tardor per a tres 
dones diferents. Descobreix el maquillatge de 
moda de la temporada i comença a fer realitat 
els teus somnis!

Bonjour 
Vesteix les ungles sota l’halo de seducció 
que caracteritza les parisenques, amb una 
gamma de colors elegant, i juga amb els 
llavis en diferents textures i tonalitats, 
a joc o en contrast. 

Per veure’t millor 
Tres looks en clau working per potenciar 
la teva bellesa. Et sentiràs guapa amb o 
sense ulleres.

La tornada a l’escola
Preparats, llestos... ja! Tot el que 
necessiten per començar el nou curs.
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Després de l’estiu, 
la pell i el cabell 
demanen a crits un 
tractament de nutrició 
en profunditat. 
Taques, sequedat 
i to apagat al 
rostre; cabells secs i 
trencadissos. Repara’n 
els danys i torna’ls el 
seu millor aspecte.

EstrEna 
temporada
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la perfumeriaUna crema per a 
cada tipUs de pell
Saps quin tipus de pell tens?
Per poder tenir-ne cura, cal 
conèixer-la. Identifica si tens la pell 
grassa, seca, mixta o sensible; 
tracta-la amb els cosmètics adequats 
i mantén-la sempre ben hidratada.

La pell seca es caracteritza per la sensació contínua 
de tibantor, la manca d’hidratació i la tendència a la 
formació de línies d’expressió. Per a aquest tipus de 
pell cal buscar productes que nodreixin intensament, 
amb textures hidratants i riques que aportin sensació 
de confort.

La neteja ha d’hidratar 
a la vegada. La crema 
netejadora facial rosa 
mosqueta antiage 
regenera, nodreix i 
combat l’envelliment.

El contorn d’ulls 
luxe caviar actua 
com a antiarrugues, 
antienvelliment 
i antibosses, i també 
aporta fermesa i 
lluminositat a la pell.
El seu efecte 
lífting suavitza 
progressivament les 
línies d’expressió.

La crema facial luxe 
Caviar Reaffirmant 
aporta una dosi extra 
de vitamines, minerals 
i proteïnes al rostre i al 
coll. Aplica-la de dia i 
de nit per aconseguir 
una pell més elàstica 
i resplendent, amb 
un plus de joventut.

PELL SECA

rUtina de 
bellesa per a 
pells seqUes

1

2

3
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PELL SENSIBLE
La pell sensible reacciona amb facilitat a les 

temperatures extremes. És una pell fràgil, que 
produeix sensació de tibantor i deshidratació, i 

que pot arribar a patir picors, coïssors, vermellors 
i descamacions. Per això cal buscar productes 

amb textures suaus, que calmin, hidratin 
i aportin sensació de benestar.

la perfumeria
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rUtina de bellesa 
per a pells 
sensibles

Si vols desmaquillar i netejar 
les parpelles, les pestanyes i el 
rostre amb suavitat i en un sol 
gest, prova l’aigua netejadora 
micel·lar, enriquida amb actius 
calmants i hidratants. Les seves 
micel·les arrosseguen la brutícia 
com si fossin imants, i deixen la 
pell neta, fresca i suau.

1

L’aigua d’avena refresca 
la pell i evita la sensació 
de tibantor o sequedat 
que provoquen els canvis 
de temperatura. Utilitza-la 
diàriament després de la 
neteja i abans d’aplicar-te 
la crema hidratant.

2

En aquesta època de l’any no 
ha de faltar en la teva rutina de 
bellesa l’Oli regenerador amb 
rosa mosqueta. Fes-lo servir 
per nodrir les zones descamades 
del rostre, com a regenerador 
intensiu de nit o abans de la 
crema facial. Nodreix i suavitza la 
pell, i li torna l’aspecte revitalitzat.

4

La pell sensible necessita 
una crema hidratant amb 
actius calmants per evitar 
irritacions i altres molèsties 
causades pel fred, el vent i el 
canvi brusc de temperatures. 
Hidrata el rostre diàriament 
amb la crema Hidra-
sensitive. Alleuja la tibantor, 
les picors i les petites 
descamacions, i perllonga 
la sensació de confort 
durant tot el dia.
recorda: reforça la cura
de la pell sensible amb
una alimentació equilibrada
i sana; evita al màxim el cafè,
els menjars picants i l’alcohol.

3

i per al cOs...  
Oli de jOjOba O d’argània 
A l’oli de jojoba se li atribueixen propietats excel·lents 
pels seus beneficis múltiples per a la pell: suavitat, nutrició 
i reparació. L’oli d’argània es considera or líquid en alguns 
països per les seves característiques nutritives i hidratants. 
crema corporal amb oli de jojoba i crema nutritiva 
amb oli d’argània; escull la teva crema i cuida la pell 
després de l’exposició solar de l’estiu.
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PELL MIXTA
Es caracteritza perquè provoca una sensació 

greixosa a la barbeta i al nas, però seca als pòmuls. 
En ocasions la pell mixta és l’evolució d’una pell 

grassa que perd hidratació amb l’edat.
Saps com cal cuidar-la? Escull productes que 

hidratin sense deixar la pell greixosa ni ressecar-la.
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rUtina de bellesa 
per a les pells 
miXtes

La cura de la pell comença per una bona 
neteja dues vegades al dia: al matí i a la 
nit. Encara que no portis maquillatge has 
de retirar les impureses i la brutícia que 
s’acumulen al rostre. El gel netejador a 
l’aigua neteja i desmaquilla amb suavitat, 
i deixa la pell fresca i nítida, preparada per 
a la hidratació.

1

Parpellegem unes deu mil vegades al 
dia, i la pell fina del contorn dels ulls se’n 
ressent. Al voltant hi apareixen petites 
línies d’expressió i senyals de cansament. 
Tracta aquesta zona amb el contorn d’ulls 
cosmètica diària per prevenir l’aparició 
d’arrugues i atenuar les bosses i les ulleres. 
El seu efecte antifatiga rejoveneix la mirada.

2

La crema antiedat amb col·lagen i silanol 
aporta volum i fermesa gràcies al col·lagen. 
El silanol proporciona un efecte reparador 
i regenerador. Combat els senyals de 
l’envelliment o prevén-los si encara no 
en tens.

3
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PELL GRASSA
La pell grassa es caracteritza perquè presenta porus 

dilatats, brillantors especialment a la zona T (front, nas 
i barbeta), sensació greixosa que s’intensifica a mesura 
que avança el dia, i tendència a tenir barbs i impureses. 

Com cal cuidar-la? Amb cremes de textura lleugera 
que no deixin sensació greixosa, que previnguin les 

brillantors i que combatin els punts negres i els barbs.



la perfumeria
rUtina de 
bellesa per a 
pells grasses

Utilitza l’exfoliant 
desincrustant 
oil free una o 
dues vegades 
a la setmana.
recorda: no optis
per productes
agressius pensant
que ajuden a
eliminar millor
el greix, ja que
produeixes l’efecte
contrari: la pell
reacciona a la
pèrdua de sèu
produint-ne més.

1

El gel netejador 
purificant oil free 
està específicament formulat 
per cuidar i netejar la 
pell grassa. Tot i que la pell 
grassa acostuma a ser més 
gruixuda, intenta no fregar-la 
ni irritar-la mentre la neteges. 
Ensabona-la i eixuga-la 
suaument.

2 Les pells grasses necessiten la mateixa 
hidratació que un altre tipus de pell, però 
amb productes específics que hidratin i 
matisin, amb textura lleugera que no deixi 
sensació greixosa. El Fluid Hidratant oil 
free regula la producció de sèu i aporta la 
hidratació necessària al rostre.

4

El gel assecant corrector oil free és el teu 
aliat per lluitar contra els odiosos granets. 
Pots aplicar-lo en qualsevol moment, fins i 
tot a sobre del maquillatge. La seva fórmula 
permet reduir i assecar els barbs.

5Completa la neteja facial amb 
la loció netejadora oil free. 
La seva acció astringent i purificant 
prevé l’aparició de punts negres 
i barbs. Tanca els porus dilatats i 
redueix les brillantors.

3

descObreiX la nOVa lÍnia de neteja 
Facial per a tOt tipUs de pells
llet netejadora hidratant. Neteja el rostre en profunditat, 
suavitza, calma i hidrata. Retira les restes de maquillatge de 
les parpelles i les pestanyes amb el desmaquillador d’ulls.
La seva textura en gel permet desmaquillar amb suavitat i 
deixa una sensació de neteja i benestar. Tonifica i hidrata. 
Completa la rutina de bellesa amb el tònic Facial hidratant 
que et deixarà la pell neta i suau, a més d’hidratada i fresca.
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Xampú, crema 
suavitzant, 
condicionador 
bifàsic i sèrum 
reparació total, per a 
cabells secs o danyats.
Regeneren l’estructura 
interna del cabell 
i el nodreixen en 
profunditat.

Líniacapil·lar

És important aplicar 
la màscara des de la 

meitat de la cabellera 
fins a les puntes, 

evitant el cuir 
cabellut.

recordamàscara per 
a cabells secs 
i danyats.
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Les càpsules multivitamines i minerals redueixen 
el cansament i la fatiga. Les ampolles de ginseng, 
gelea reial i Vitamina c t’aportaran més vitalitat 
durant el canvi d’estació i la tornada a la feina 
després de les vacances.

No t’oblidis de protegir i nodrir les ungles, i recuperar-ne l’estat; 
també pateixen el canvi d’estació. La base Vitaminada 5 
en 1 hidrata les ungles, en perllonga el color, les enforteix, 
els dóna brillantor i evita que s’esgrogueeixin.
L’Oli Vitamínic nodreix les ungles i les cutícules. 
Per a les ungles més fràgils, l’enduridor contribueix a 
un creixement fort i saludable, i a més evita la decoloració.
La base allisadora suavitza les estries, és antioxidant, 
hidratant i fa d’escut protector de possibles taques. 
Les càpsules cabell Ungles amb biotina ajuden a 
mantenir-ne el bon estat.

atEnCiÓ! 
ungles

VITAMINA’T
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Canvi 
de lOOK

Ombra verda 
metal·litzada, 
perfilador beix per 
dins de l’ull i un toc 
de color a la punta 
de les pestanyes. 
Mirades d’impacte!
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màscara de pestanyes 
Volum 4dimensions verda
Aconsegueix un maquillatge 
original i divertit aplicant un 
toc de color a la punta de 
les pestanyes després de la 
màscara negra habitual.

llapis d’ulls beix
Textura cremosa que 
permet una aplicació 
còmoda i delicada a la 
part interna de l’ull.
El seu color clar 
aporta amplitud a 
la mirada, amb un 
acabat molt natural.

Ombra d’ulls 
jumbo verda
Textura de llarga 
durada.
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Llavis i pòmuls en versió de tardor per a tres dones diferents. 
Descobreix el maquillatge de moda de la temporada 

i comença a fer realitat els teus somnis!

Dreams
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idil·li de tardOr 
Un maquillatge en tons terra per 
potenciar la bellesa natural d’un rostre 
de pell clara. Els ulls van fumats amb 
l’Ombra mat núm. 07 marró (1), 
l’Ombra perlada núm. 09 beix (2) i la 
màscara de pestanyes longitud Xtrem 
(3). pólvores multicolors dreams (4) 
als pòmuls. Perfilador Dreams núm. 06 
natural beix (5), pintallavis hydra-color 
dreams núm. 02 natural beix (6).

1

2

65

4

3
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caràcter Pink 
Un altre tipus de bellesa, amb un to de pell més fosc i 
cabell castany, que admet gairebé qualsevol tonalitat 
als llavis. Dóna energia i color als llargs dies de tardor 
amb un rosa intens que il·lumini el rostre. Perfilador 
dreams núm. 08 (1) i pintallavis hydra-color dreams 
núm. 04 (2), tots dos en rosa intens. Dóna color als 
pòmuls amb les pólvores multicolors dreams (3) i 
llum a la mirada amb l’Ombra mat núm. 07 marró (4) 
i la màscara de pestanyes Volum 4dimensions (5).

1

2

3

4 5

Toc 
magistral

Aconsegueix més 
intensitat de color 

als llavis amb el 
Pintallavis hydra-

color Dreams 
amb pinzell
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rOstre sUaU 
Els trets més marcats requereixen un 
maquillatge elegant que els suavitzi. Als 
ulls, l’Ombra núm. 03 grisa (1), l’Ombra 
perlada núm. 01 blanca (2), l’intense 
eyeliner (4) i la màscara de pestanyes 
dramatic Volume (5). Un toc de color 
al rostre i als pòmuls amb les pólvores 
multicolors dreams (3). I els llavis es 
marquen amb el Perfilador Dreams núm. 
05 rosa suau (6) i amb el pintallavis 
hydra-color dreams núm. 01 rosa suau (7).

1

3

2

4

5 7

Combina els pintallavis 
hydra-color amb 

qualsevol dels tons dels 
perfiladors Dreams 

i aconsegueix uns 
llavis envejables!

truc

6
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Bonjour
Vesteix les ungles sota l’halo de 
seducció que caracteritza les 
parisenques, amb una gamma 
de colors elegant, i juga amb 
els llavis en diferents textures i 
tonalitats, a joc o en contrast.

So chic!
Esmalt d’ungles Bonjour 
núm. 733 blau + Pintallavis 
mat núm. 19 vi.
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Bonjour

Gris i Rosa
Esmalt Bonjour núm. 734 gris + Pintallavis Infinit núm. 03 rosa.
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Tot al vermell
Esmalt Bonjour núm. 737 granat 
+ Fix llavis núm. 04 vermell.
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So chic!
esmalt d’ungles bonjour 
núm. 733 blau (A) + pintallavis 
mat núm. 19 vi (B).

Gris i Rosa
esmalt bonjour núm. 734 gris (C) 
+ Pintallavis Infinit núm. 03 
rosa (D).

Tot al vermell
esmalt bonjour núm. 737 granat 
(E) + Fix llavis núm. 04 vermell (F).

a b c d e

F truc
Amb el nou llapis de llavis fix es 
poden aconseguir acabats diversos: 
un més mat aplicant només la part 
del color i un més brillant aplicant 
una capa de brillantor sobre el color. 
Si vols un resultat amb extra de volum, 
crear contrastos i jugar amb la llum, 
pots optar per donar el toc de brillantor 
només al centre del llavi.
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pEr
miLLOr

veure’t
Tres looks en clau working 
per potenciar la teva bellesa. 
Et sentiràs guapa amb o 
sense ulleres.
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L’eterna pregunta a l’hora de 
maquillar-se. Tot depèn del moment 
i de la muntura d’ulleres que portis. 
Si les ulleres són vistoses opta per un 
maquillatge en tons neutres als ulls 
i utilitza tons més intensos als llavis. 
Aconsegueix el look amb l’escuma 
ones flexibles (1) i amb l’ajut del 
difusor. Als ulls, l’Ombra perlada 
núm. 08 marró (2), el coloret núm. 
04 coral (3) aplicat com a ombra, 
l’intense eyeliner (4) i la màscara maxi 
Volum núm. 01 negra (5). Als pòmuls, 
el coloret núm. 01 rosa (6). El Fix 
llavis núm. 01 nude (7). I a les ungles, 
l’esmalt efecte gel albergínia (8) + 
Top coat efecte gel (9).

Ulls o 
llavis?

1

2

3

4

5

7
8 9

6
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No hi ha res com un eyeliner perfecte i ben marcat amb unes 
ulleres, un look intel·lectual i femení. Si encara no tens molta 
pràctica, opta per difuminar l’eyeliner després d’aplicar-lo. 
Aconsegueix el look aplicant el Sèrum fluid il·luminador 
(1) al cabell, des del mig fins a les puntes. Treballa les ones 
amb els molls i marca-les amb pinces durant uns 10 minuts. 
L’Ombra d’ulls perlada núm. 09 (2), l’intense eyeliner (3) i 
la màscara de pestanyes maxi Volum núm. 01 negra (4). 
coloret núm. 01 rosa (5), esmalt d’ungles efecte 
gel marró xocolata (6) + Top coat efecte gel (7). 
I per completar el look, el Fix llavis núm. 03 rosa (8).

Aposta per  
l’Eyeliner

1

5

8

6

7

4

3

2
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Si optes per destacar els 
llavis, deixa la mirada 
gairebé nua amb una 
ombra suau i màscara 
de pestanyes.
Per aconseguir aquest look 
aplica als ulls l’Ombra núm. 
03 grisa (1) i la màscara 
maxi Volum núm. 01 
negra (2). El Fix llavis 
núm. 04 vermell (3) i el 
coloret núm. 02 préssec 
(4) als pòmuls. Recull-te 
el cabell amb un monyo 
desenfadat; per a un acabat 
perfecte, fixa els laterals 
amb la cera brillant (5).

Llavis
 vermells

3 si ets miop... Marca l’exterior dels ulls amb 
 eyeliner per fer-los més grans.
3 Hipermetropia. Perfila la part interior de l’ull 
 per aconseguir l’efecte contrari.
3 Les ombres d’ulls fumades i en tons neutres 
 donen profunditat a la mirada.
3 Defineix les celles. La muntura de les ulleres fixa
 l’atenció en les celles. Cuida-les, retira els pèls 
 que sobrin i omple els buits amb el llapis de celles.
3 Un toc de corrector il·luminador als ulls 
 sempre aporta llum a la mirada.

Portes 
ulleres?

Aquí tens alguns 
trucs de maquillatge

1 2

3

4

5
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a l’escola La tornada 
Preparats, llestos... ja! 

Tot el que necessiten per començar el nou curs

Consells bàsics per 
a una bona higiene 
bucodental: rentar-se 
les dents tres vegades 
al dia, canviar de 
raspall cada tres mesos 
i visitar el dentista 
almenys un cop l’any. 
raspalls de dents 
infantils, elèctrics i 
manuals. Els petits 
es diverteixen alhora 
que generen l’hàbit de 
raspallar-se les dents 
diàriament.

* Raspall manual infantil amb ventosa a la base.

Cuida les seves dents

Per prevenir: repel·lent de 
polls. Per tractar i eliminar 
de forma eficaç: Xampú 
o loció pediculicida i 
llemenera.

Oblida’t 
dels polls
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peppa pig, 
lola bunny i 
bugs bunny. 
En envàs 
de plàstic.

Fragàncies 
infantils

línia capil·lar kids: Xampú, condicionador, xampú + 
condicionador 2 en 1, esprai esclaridor i gomina. 
Renta, esclareix i pentina els cabells dels més
petits. raspall per al cabell Frozen.

ampolles gelea real 
i pròpolis per a nens.

Per als cabells

Per a nadons

Augmenta les 
seves defenses

bolquers i 
tovalloletes 
deliplus.
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