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La model porta: 
Màscara de pestanyes 
Longitud Xtrem Geisha 
núm. 05 bordeus, Intense 
Eyeliner núm. 01 negre, 
Labial difuminador Geisha 
núm. 02 teula metàl·lic.

En portada

CinC gestos per A
unA pell rAdiAnt
Nodreix i revitalitza la dermis després de l’estiu. 
Cinc pautes de bellesa senzilles per tornar vida 
al rostre. Prova-ho.

A punt per 
desmAquillAr-te
El secret de bellesa d’una pell sublim com la de les 
actrius i celebrities resideix en la rutina de neteja 
facial. Un pas necessari que tenim ben assumit, 
però saps com s’ha de fer i quins productes 
són els més adequats per al teu tipus de pell? 

olis de bellesA
La cosmètica amb textura d’oli està de moda; 
Cleòpatra ja l’utilitzava a l’antic Egipte i sempre 
estava bella. El boom d’aquests productes es deu 
a la seva multifunció. Valen per a tot: els cabells, 
les ungles, el rostre i el cos.

Al pèl
El cabell, com la pell, pateix els excessos de 
l’estiu. Ara és quan necessita una injecció de llum, 
hidratació, color, forma i textura. 

l’HorA de 
lA bArbA
S’estila; això sí, suau, cuidada i impecable. 
Tot el que cal saber per ser un bon hipster.
  
esCulpeix el rostre
Treu-ne el màxim partit. El contouring, la tècnica de 
maquillatge dels grans professionals, ja és al nostre 
abast. I el cushion, l’última tendència en cosmètica 
que arriba des d’Àsia, ha esdevingut clarament 
objecte de desig. 

04

geisHA
Aposta per un maquillatge femení amb aires exòtics. 
Amb acabat mat o metàl·lic, el focus d’atenció se 
centra en els llavis. Bicolor, multitò, efecte degradat. 
Juga, crea, modula les intensitats i atreveix-te 
a barrejar colors. Amb la col·lecció Geisha, 
la imaginació no té límits! 

Color bloCk
Els llavis i les ungles es vesteixen amb els tons de 
la temporada. Tocs de color en versió de tardor. 
A punt?

bAll de màsCAres
Imprescindible en el necesser de maquillatge de 
qualsevol dona. Podem sortir de casa sense base 
de maquillatge, però mai sense màscara de pestanyes. 
Tot el que necessites saber sobre com cal aplicar-la 
i trucs per allargar les pestanyes o donar-los volum. 

tornAdA A l’esColA
A punt per al nou curs? Pren nota del que necessiten 
els petits de casa per xalar al màxim els primers dies 
de classe. 
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1
per a una pell
radiant

5
Gestos

Nodreix i revitalitza la dermis 
després de l’estiu. Cinc pautes 
de bellesa senzilles per tornar 

vida al rostre.
Prova-ho

3

4

El pas 
clau:
hidratar
Fermesa, nutrició i 
lluminositat per a la 
pell amb la crema facial 
Diamond revitalitzadora 
i regeneradora sisbela 
cosmetics.

Rejoveneix
la mirada 
Recorda que és important 
tenir cura d’aquesta zona 
amb productes específics. 
El contorn d’ulls amb àloe 
hidrata i regenera.

5Un bàsic 
al tocador 
A causa del fred o la 
calefacció en llocs tancats, la 
pell tendeix a ressecar-se més 
en aquesta època de l’any. 
l’Aigua d’Avena Dermik 
ajuda a calmar-la i evita la 
tibantor o les picors. Fes-la 
servir diàriament després de 
netejar-te la cara o abans 
d’aplicar-te la crema habitual, 
de nit i de dia. Hidrataràs 
el rostre i aconseguiràs una 
sensació de frescor i benestar 
a l’instant. És un cosmètic 
versàtil com cap altre, 
que a més ajuda a fixar 
el maquillatge.

Booster
N’hauràs sentit a parlar; 
és tendència i el seu 
manual d’ús és ben fàcil. 
Es tracta d’unes ampolles 
que potencien els efectes 
d’altres cosmètics i 
s’utilitzen per cobrir 
alguna necessitat puntual 
de la pell. S’utilitzen, per 
exemple, com a antiedat, 
il·luminador, detox... Es 
poden fer servir afegint 
unes gotes del concentrat 
o booster en el tractament 
habitual o es poden aplicar 
per separat per multiplicar-
ne els efectes. Ampolles 
facials concentrat dia i nit 
Khanya.

2Un plus
sèrum lluminositat amb 
vitamina c, especialment 
indicat per a pells apagades 
que clamen recuperar la 
llum i la vitalitat. Aplica’l 
abans de la crema facial 
habitual per donar-li l’extra 
que necessites o bé barreja’l 
amb la crema afegint-n’hi 
unes gotes.
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ATAJOS PARA UNA 
PIEL RADIANTE
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A punt per
desmaquillar-Te

El secret de bellesa d’una pell sublim com la de les actrius 
i celebrities resideix en la rutina de neteja facial. 
Un pas necessari que tenim ben assumit, però 

saps com s’ha de fer i quins 
productes són els més adequats 

per al teu tipus de pell?



la perfumeria

8  TARDOR 2017

La cura de la pell comença 
per una bona neteja dues 

vegades al dia: al matí i a la 
nit. Encara que no portem 
maquillatge, cal retirar les 
impureses i la brutícia que 

s’acumulen al rostre al 
final del dia.

PElls gRAssEs
La línia de cura específica oil free de Deliplus és perfecta per a aquest tipus 
de pells. És fonamental netejar el rostre amb un producte adaptat a les 
necessitats de la pell, preferiblement un sabó que arrossegui la brutícia 
i el sèu. El Gel Netejador Purificant oil free cuida i neteja la pell grassa. 
És millor no fregar la pell en netejar-la, ja que es produeix més sèu. 
Cal ensabonar-la i eixugar-la suaument. Per completar la neteja facial, 
la loció netejadora oil free; la seva acció astringent i purificant tanca 
els porus dilatats, matisa i prevé l’aparició de punts negres i barbs.

PElls sEnsIblEs
Amb el canvi d’estació la pell 
està més sensible i, de vegades, 
fins i tot fràgil. La millor opció és 
l’Aigua netejadora Micel·lar 
Dermik, enriquida amb 
agents calmants, que neteja i 
desmaquilla en un sol gest. Un tot 
en un recomanat per a qualsevol 
tipus de pells, però especialment 
per a les més sensibles, ja que 
les seves micel·les arrosseguen 
la brutícia de manera delicada.

TOT TIPus DE PElls 

La llet netejadora Hidratant neteja 
en profunditat, suavitza i hidrata. 
Completa la rutina de neteja amb el 
Tònic Facial Hidratant, que refresca, 
tonifica i hidrata el cutis gràcies als 
actius calmants i antioxidants.

PElls MIxTEs
Cal exfoliar el rostre 
entre una i dues vegades 
a la setmana per retirar 
les cèl·lules mortes i les 
impureses. Pell llisa i suau 
amb l’Exfoliant facial 
amb microgrànuls 
naturals d’albercoc.



la perfumeria

2017 TARDOR  9

ulls I llAvIs
Retira primer les restes de 
maquillatge dels ulls i els llavis 
amb un producte específic. 
El Desmaquillador d’ulls té 
una textura de gel agradable 
que elimina el maquillatge de 
les pestanyes i les parpelles amb 
suavitat. La fórmula bifàsica del 
Desmaquillador d’ulls i llavis 
permet netejar-los en profunditat 
mentre els hidrata sense deixar 
sensació greixosa. 

En OlI
Neteja, cuida i hidrata 
el rostre, els llavis 
i els ulls amb l’Oli 
Desmaquillador 
gold Progress.

Recorda 
4  Sense una higiene de la pell correcta, 

l’acció dels cosmètics que apliquem 
després es redueix a la meitat. 

4  Fes servir aigua tèbia per retirar bé 
les restes de brutícia i aigua freda en 
acabar la neteja per revitalitzar 

 i activar la circulació sanguínia. 
 No facis servir mai aigua calenta, 

perquè retira la barrera natural de 
protecció que té la pell i pot irritar-la.

cOMODITAT 

Tovalloletes Desmaquilladores 
cara i ulls, pell seca i sensible. 
Pràctiques i fàcils d’utilitzar 
gràcies al seu format i la 
textura suau amb àloe vera.
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La cosmètica amb textura d’oli està de moda; 
Cleòpatra ja l’utilitzava a l’antic Egipte i sempre estava bella. 

El boom d’aquests productes es deu a la seva multifunció. 
Valen per a tot: els cabells, les ungles, el rostre i el cos.

Olis de bellesa
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Oli corporal Tacte sec
Hidrata i nodreix la pell, i li aporta elasticitat sense 
deixar sensació greixosa. Deixa una pell radiant 
amb una embriagadora essència floral especiada.
 
Oli en crema per al cos
Si t’agrada la textura de la crema però busques 
l’acabat d’un oli per hidratar, els olis en crema Deliplus 
t’encantaran. Nodreixen la pell gràcies a la combinació 
d’oli d’arròs i glicerina. El seu perfum -Oriental o de 
Flors Blanques- t’envolta com en un ritual. 
 
Oli d’Ametlles Dolces 
És conegut pel seu gran poder regenerador i hidratant, 
i està indicat per a les pells castigades i deshidratades. 
De textura suau, aquest oli és un dels més versàtils, ja que 
hidrata i combat la sequedat en punts localitzats, alleuja 
les irritacions o calma la pell després de l’exposició al sol. 

Oli de Romaní
Remei mil·lenari per a nombrosos fins, entre d’altres, 
cuidar i tonificar la pell. És perfecte per fer massatges 
corporals relaxants i tonificants; la seva textura permet 
una aplicació en moviments suaus que aporten benestar 
i activen la circulació. També suavitza i hidrata. 

2
1

3

4

5 Oli sec secret de 
bellesa gold Progress

Un pas més: el producte aporta beneficis no només 
per al cos, sinó també per al rostre. Un pràctic tot 
en un que s’aplica amb un esprai còmode i deixa un 
perfum delicat. La seva textura no deixa sensació 
greixosa i s’absorbeix ràpidament. 
 
Oli Regenerador 
amb Rosa Mosqueta
Quan s’enfronta al fred, la pell del rostre necessita 
nutrició intensiva. L’oli regenerador Dermik amb 
rosa mosqueta torna a la pell un aspecte revitalitzat. 
També s’usa en zones del cos exposades al sol o 
que es ressequen amb facilitat, com ara els colzes, 
els genolls o l’exterior dels braços. 
 
Oli Arbre del Te
Té infinitat de beneficis i usos. Ajuda a regular l’excés 
de greix al cabell i a tractar la caspa si n’afegeixes 
dues o tres gotes al xampú; per a l’acne ocasional, 
n’hi ha prou amb diluir un parell de gotes en aigua 
o bé barrejar-les amb el netejador facial. Per tractar 
els fongs de les ungles dels peus, per a l’herpes 
labial, per a un alè fresc i contra els polls, només 
calen un parell de gotes sempre dissoltes en la 
vaselina, el dentifrici, el xampú...

6

7

TOc 
MAgIsTRAl 

L’oli sec Secret de Bellesa ajuda 
també a suavitzar el cabell. Posa una 

petita quantitat d’oli sobre els palmells 
de les mans i frega suaument; aplica’l 
sobre el cabell eixut. Pots utilitzar-lo 
per combatre l’encrespament o el 

volum excessiu. També el pots 
aplicar sobre les puntes per 
segellar-les i evitar que es 

facin malbé.
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El cabell, com la pell, 
pateix els excessos de l’estiu. 
Ara és quan necessita una 
injecció de llum, hidratació, 
color, forma i textura.pèlal
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Per a la cura de cabells secs o fets malbé opta 
pel Tractament Reconstructor Reparació Total.
Aplica’l sobre el cabell humit amb el tou dels dits 
des de la meitat fins a les puntes, tot insistint en les 
zones més danyades. 
Tot seguit, humiteja 
amb aigua calenta la 
Tovallola turbant 
eixugacabells 
i enrotlla-la al 
cabell. Deixa-ho 
actuar almenys 
durant un minut 
i esbandeix amb 
aigua abundant. 
Tindràs una cabellera 
radiant.

RITuAl 
D’HIDRATAcIó 

cAPIl·lAR

 

color  
color Permanent 

Deliplus amb col·lagen 
per a un cabell més suau 

i brillant: 38 tons 
diferents.

Cabell perfecte
No el rentis en excés; quan vegis 
que comença a estar greixós i a perdre 
forma usa el xampú sec. Eliminaràs la 
sobreproducció de greix, li donaràs 
volum i textura. L’endemà ja el pots 
rentar com sempre, amb aigua i xampú. 
El millor és combinar els dos rentats; 
no és recomanable abusar-ne de cap. 
El Xampú Sec O’Lysee conté midó 
d’arròs, un actiu natural que absorbeix 
l’excés de greix. És fàcil de fer servir: 
s’aplica sobre el cabell eixut amb petites 
polvoritzacions a l’arrel dels cabells, 
es deixa actuar un parell de minuts 
i es raspalla bé per eliminar els residus.

la perfumeria

TRuc  
Per aconseguir un 

resultat millor, es pot 
escalfar la tovallola turbant 
eixugacabells al microones, 
sempre humida, amb una 

potència no superior a 
800 W i, com a màxim, 

durant un minut.

DónA-lI
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S’estila; això sí, 
suau, cuidada i impecable. 
Tot el que cal saber 
per ser un bon hipster.

DE LA bARbA
l,hora

3 No sense la meva barba
És essencial dur-la ben cuidada i amb estil. 
Visita el barber sovint perquè sempre estigui 
perfecta. Renta-la i aplica-hi productes hidratants 
específics, ja que el pèl de la barba sol ser més sec 
que el del cap. xampú per a barba 2 en 1 amb 
oli d’arbre del te i fusta de cedre; també es pot fer 
servir per a la neteja facial. I per hidratar i prevenir 
la picor, l’Oli per a barba.

3 Hidratació facial
Amb vitamina E, protegeix i hidrata 
la pell del rostre, i la deixa suau i llisa. 
Conté filtres solars UV i, a més, alleuja 
les irritacions causades per factors 
mediambientals o per l’afaitada. Aplica-la 
diàriament, al matí i a la nit, amb la pell 
neta. crema Hidratant Protectora 9.60.

3 Protecció diària
Desodorants per a home en esprai i 
de bola Invisible, antitaques blanques 
i grogues. Desodorant en esprai i de 
bola Protecció Plus, eficàcia i control. 
Per assegurar-ne l’eficàcia, 
és recomanable aplicar-
los sempre sobre la pell 
neta i seca. Tant si són 
de bola com en esprai, 
cal aplicar-los sobre cada 
aixella de dalt a baix tres 
vegades per aconseguir 
una cobertura correcta 
i uniforme. S’han de 
deixar assecar abans 
de vestir-se.

3 Frescor
per a la pell 
Fragància sport Water 
Acció 9.60, fresca i vital 
a qualsevol hora del dia.
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Treu-ne el màxim partit. 
El contouring, la tècnica de maquillatge dels grans professionals, 

ja és al nostre abast. I el cushion, l’última tendència en cosmètica que 
arriba des d’Àsia, ha esdevingut clarament objecte de desig. 

EL ROSTRE
esculpeix

la perfumeria
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El contouring té cada dia més 
seguidores: et permet corregir o 
dissimular els punts que menys 
t’agraden del rostre i ressaltar els que 
més t’agraden. Pro Duo contouring 
blushion és una paleta amb dos 
tons, un clar i un altre fosc, amb una 
esponja per aplicar-los i un mirall. 
Permet esculpir el rostre amb llums 
i ombres; el to fosc defineix els 
contorns i el clar ressalta els trets i 
aporta lluminositat. 

Després d’aplicar-los, cal difuminar-
los amb la brotxa. Pots començar 
traçant línies fosques pel contorn del 
rostre, les temples i els laterals del 
nas. Tot seguit, il·lumina amb el to 
clar les zones del rostre que vulguis 
destacar o perfilar, com ara el septe nasal, els 
pòmuls, a sobre del llavi superior, la barbeta... 

Per acabar, difumina tractant d’unificar els dos 
tons. El contouring ben aplicat pot afinar el nas, 
dissimular una mandíbula prominent, donar 
volum als pòmuls, alçar una mirada caiguda, 
afinar el coll o redefinir l’oval facial. 

Tècnica del
clarobscur
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L’Espongeta 
Màgica
 
Vols una pell 
vellutada i plena de llum? 
Segur que ja coneixes la cushionmania, 
l’última tendència en cosmètica que 
arriba d’Àsia i que totes volem tenir. 
Coixinets impregnats de base 
de maquillatge o coloret. 
 
blushion Maquillatge cushion ha 
revolucionat el concepte de la base de 
maquillatge amb la seva textura fluida, la 
seva aplicació senzilla i el seu packaging 
innovador amb mirall i recanvis. 
Fundent, natural i lleuger, 
està disponible en tres tons. 
A més protegeix del sol amb FPS35+.
 
blushion coloret cushion és fresc, 
lluminós i fàcil d’aplicar gràcies al seu 
format i la seva textura. Realça els pòmuls 
amb naturalitat i es fon amb la pell. 
Disponible en tres colors: rosa, coral 
i bronze. D’intensitat regulable.

Manual D’ús
Pressiona l’esponja sobre 
el coixinet impregnat de 
maquillatge o coloret.1
Aplica el producte sobre el rostre amb petits 
tocs, modulant-ne la intensitat i la cobertura.
El maquillatge es fon de manera natural, 
cobreix les imperfeccions i, alhora, aporta 
lluminositat i lleugeresa a la pell. 

2
Pots retocar-te quan 
i on vulguis; reutilitza i 
combina el maquillatge 
o els colorets usant 
tons diversos.

3
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Aposta per un maquillatge femení amb aires 
exòtics. Amb acabat mat o metàl·lic, el focus 

d’atenció se centra en els llavis. Bicolor, 
multitò, efecte degradat. Juga, crea, modula 
les intensitats i atreveix-te a barrejar colors. 

Amb la col·lecció Geisha, 
la imaginació no té límits! 
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2

1Joc de 
volums
Mat i metàl·lic: dos acabats perfectes per 
jugar amb el volum i la densitat dels llavis. 
Per aconseguir un efecte de més volum i 
un bonic toc de llum, escull un dels tons 
mat per als extrems i aplica un dels 
tons metàl·lics al centre del llavi. També 
pots optar per combinar els del mateix 
acabat: en aquest cas, la model porta 
el Labial difuminador Geisha núm. 
04 vermell foc al llavi superior i a les 
comissures de l’inferior, i el Labial 
difuminador Geisha núm. 03 vermell 
intens al centre del llavi inferior. 
 

Degradat
Aplica el producte pel contorn dels 
llavis com si fos un perfilador. Omple a 
continuació i, a partir d’aquí, arrossega 
o difumina el labial de la comissura cap 
al centre. Labial difuminador Geisha 
núm. 02 teula metàl·lic.

labials Difuminadors geisha núm. 01 
fúcsia metàl·lic, 02 teula metàl·lic, 
03 vermell intens i 04 vermell foc

1 2

la perfumeria

sAbIEs 
QuE...?

El labial difuminador 
en format stick té un 
aplicador d’esponja 
que converteix el 

moment de maquillar-
se en un gest delicat 
i subtil. El producte 
és al tap, de manera 

que l’esponja i el labial 
estan en contacte 

continu mentre l’envàs 
roman tancat. La seva 

textura en pols gelificat 
embolcalla els llavis en 
una pel·lícula prima i 

suau que ofereix cura, 
confort i durada.

Pólvores compactes 
textura bàlsam 

balm Me
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Màscara de pestanyes 
longitud xtrem geisha 
núm. 05 bordeus

Esmalt geisha 
núm. 791 vi

Esmalt geisha 
núm. 790 vermell

Llavis bicolor
Combina colors i acabats; 
en aquest cas, la model porta el 
Labial difuminador Geisha núm. 03 
vermell intens al llavi superior i el 
Labial difuminador Geisha núm. 01 
fúcsia metàl·lic al llavi l’inferior. 

Multitò
La model porta el Labial difuminador 
Geisha núm. 01 fúcsia metàl·lic a la 
part esquerra del llavi superior; a 
la part dreta, el Labial difuminador 
Geisha núm. 04 vermell foc; a la 
part esquerra del llavi inferior, el 
Labial difuminador Geisha núm. 03 
vermell intens i a la dreta, el Labial 
difuminador Geisha núm. 02 teula 
metàl·lic. Crea uns llavis multitons, 
vistosos i originals, aplicant els 
quatre colors Geisha. El resultat 
és espectacular.

4
3

3 4

la perfumeria

TOc 
MAgIsTRAl 

La màscara de 
pestanyes en un 

bordeus afavoridor 
aporta un toc de 
llum i exotisme 
al maquillatge. 

Es pot aplicar sola o 
damunt de la màscara 

habitual. Recorda 
que és de llarga 
durada i cal usar 

un producte bifàsic 
per desmaquillar-la 

correctament.
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bLOCK
COlOr Els llavis i les ungles es 

vesteixen amb els tons de la 
temporada. Tocs de color en 
versió de tardor. A punt?

a
ix

ò
 n

o
 é

s  pa s  to

tVols 
aconseguir aquest 

look? Aplica’t l’Ombra 
d’ulls Perlada núm. 03 gris, la 

Màscara de pestanyes Longitud 
Xtrem núm. 01 negra per fer 

més gran la mirada, el Pintallavis 
Cremós núm. 03 beix perla als 

llavis i l’Esmalt col·lecció 
Tardor núm. 789 granat a 

les ungles.
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E
l

 r
E

i  
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El  f r E d
És el 

color negre, però 
saps com treure’n el màxim 

partit? Vesteix-te d’aquest color i 
dóna un toc difuminat a les parpelles 

amb l’Ombra Mat núm. 02 negre; aplica’t la 
Màscara Longitud Xtrem núm. 01 negra a les 
pestanyes i el Coloret Multicolor als pòmuls. 
Els llavis i les ungles han d’anar en tons més 

soft, rosa clar i violeta. El Pintallavis Cre-
mós núm. 13 violeta i, a les ungles, els 

Esmalts col·lecció Tardor núm. 788 
rosa, núm. 786 lila i decora-

cions per a ungles.
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p
o

r
t

a
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M b  t u

Pots 
optar per colors 

foscos als llavis i les ungles. 
Pren nota del look! Pintallavis 

Mat núm. 20 morat i Esmalt d’ungles 
col·lecció Tardor núm. 785 blau. 

Ombra Sec & Mullat núm. 06 marró 
natural per suavitzar la mirada; l’objectiu 
és aconseguir un maquillatge elegant i 

amb estil.
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d
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n  d E s i g. . .

Presumir 
d’un gran somriure i 

d’uns llavis vermells ben bonics. 
Tranquil·la, t’expliquem com ho has de 

fer: primer perfila els llavis amb el Perfilador 
textura Gel fins a 8 h de durada i omple’ls 

tot seguit amb el Pintallavis Color Fix núm. 06 
vermell robí. A les parpelles, l’Ombra Mat Núm. 
07 marró. Les ungles complementen, en aquest 

cas, en verd fosc: Esmalt col·lecció Tardor 
núm. 787 verd militar.

TOc
MAgIsTRAl

Llavis de vellut, 
perfecció 
duradora, 

acabat mat i alta 
pigmentació. 

Així és la fórmula
cremosa de 

llarga durada 
del pintallavis 

Color Fix.
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1

3

2

4

LOOK 1. (2) Ombra d’ulls Perlada núm. 03 gris / (16) Pintallavis Cremós
núm. 03 beix perla / (15) Esmalt col·lecció Tardor núm. 789 granat.

LOOK 2. (3) Ombra Mat núm. 02 negre / (17) Màscara Longitud Xtrem núm. 
01 negra / (5) Coloret Multicolor / (8) Pintallavis Cremós núm. 13 violeta / 
(14) Esmalts col·lecció Tardor núm. 788 rosa / (12) núm. 786 lila / 
(6) decoracions per a ungles. 

LOOK 3. (7) Pintallavis Mat núm. 20 morat / (11) Esmalt d’ungles col·lecció
Tardor núm. 785 blau / (4) Ombra Sec & Mullat núm. 06 marró natural. 

LOOK 4. (1) Ombra d’ulls Mat Núm. 07 marró / (9) Perfilador Llavis Textura 
Gel fins a 8 h de durada núm. 105 vermell robí / (10) Color Fix núm. 06 vermell robí / 
(13) Esmalt col·lecció Tardor núm. 787 verd militar.

2 3
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DESODORANTS

PER A ELLA UNISEX
RESPECTA 

LA PELL
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Imprescindible 
en el necesser de 

maquillatge de qualsevol dona 
Podem sortir de casa sense base de maquillatge,

però mai sense màscara de pestanyes. T’expliquem
tot el que has de saber sobre com aplicar-la i et donem 

trucs per allargar les pestanyes o donar-los volum. 

Ball màscares
de

la perfumeria
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vOluM 
4 DIMEnsIOns
Volum per al dia a 
dia, ràpid i còmode. 
Manté les pestanyes 
flexibles, permet fer 
tantes passades al 
llarg del dia com es 
vulgui. Està disponible 
en dos colors: negre 
i verd. 

Volum
MàscARA 
MAxI vOluM
Raspall mini per a un volum màxim. 
Ideal per a tot tipus de pestanyes, 
especialment les més curtes. 
La mida del raspall permet arribar 
a totes les pestanyes, incloses 
les més curtes i de difícil accés. 
En dos colors: negre i marró.

Definició
MàscARA 
lOngITuD xTREM
Aporta definició, separació i longitud. 
Es manté intacta durant tot el dia. És fàcil 
i còmoda d’aplicar. Té una fórmula de 
llarga durada en dos colors: negre i blau. 
Recorda que cal utilitzar un producte 
bifàsic per desmaquillar-la correctament.

Fem servir la màscara cada dia, 
però encara no tenim 
prou informació sobre 
aquest cosmètic estrella. 

A la perfumeria de Mercadona tenim 
infinitat de màscares; cadascuna té 
les seves característiques i totes es 
poden classificar en dos grans grups: 
definició i volum. 
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Els teus aliats
Saps que una mirada cansada 
millora ràpidament amb una 
bona màscara i l’arrissador de 
pestanyes? Unes pestanyes 
boniques han d’anar 
acompanyades d’unes celles ben 
definides; recorda que és un dels 
tocs magistrals que donaràs 
al maquillatge.

TRuc 
Pots utilitzar la 

Màscara Transparent
per donar densitat a 
les pestanyes o per 

fixar les celles.

Màscara de celles
Estoig de celles

Duo celles, 
llapis i Perfilador 
automàtic de celles

Arrissador de pestanyes
(disponible en colors diversos)
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Eyeliner
Completa el look amb el traç 
màgic: la ratlla d’ulls amb 
perfilador o eyeliner. El seu 
manual d’ús és senzill, només 
cal una bona dosi de pràctica. 
En llapis, en gel o de textura 
líquida... Hi ha molts tipus de 
perfiladors; tria el que et sigui 
més fàcil de fer servir i amb el 
que et sentis més còmoda. 

eyeliner líQuID
Com el seu nom indica, la seva 
textura és líquida. L’aplicació 
amb aquest tipus d’eyeliner sol 
fer-se amb traços curts. Permet 
crear línies molt fines i precises. 
Recomanable especialment per a 
parpelles de pell normal a seca.  
No s’ha d’aplicar a l’interior 
de l’ull. Intense Eyeliner.

llAPIs D’ulls
És el més utilitzat i, com que és automàtic, és 
especialment còmode. Es pot difuminar i el resultat és 
similar al d’una ombra d’ulls. El llapis d’ulls Eclipse 
presenta a més les característiques següents: té textura 
de gel, dura fins a 24 h i és waterproof. Es pot aplicar 
a l’interior de l’ull, tot i que no és recomanable per a 
aquelles persones que tinguin els ulls sensibles.

eyeliner gEl
La seva textura de gel el fa, a priori, més fàcil 
i còmode d’utilitzar. S’ha d’aplicar sempre amb un 
pinzell, preferiblement un pinzell bisellat o de punta 
arrodonida molt fina. Permet crear gruixos infinits i 
jugar amb la intensitat. És de llarga durada, cosa que 
el fa perfecte per a parpelles amb tendència greixosa.



QUAN DETECTEM POLLS

xampú llemenera

 

ANTIPOLLS

repel·lent

10/15 min

S’ha de rentar 
el cabell amb el
Xampú Pediculicida
i deixar-lo actuar   

 

PAS 1 2PAS PAS 3

CAL REPETIR EL TRACTAMENT AL CAP DE 7 DIES NOMÉS SI LA INFESTACIÓ PERSISTEIX  

PREVENCIÓ

Cal aplicar el repel·lent
per evitar o prevenir 
el contagi de polls

Cal esclarir els cabells 
amb raspall i repassar 
tots els �ocs amb 
la llemenera

Un cop han 
transcorregut els 
10-15 minuts d’espera, 
s’ha d’esbandir amb 
aigua abundant

GAMMA
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transcorregut els 
10-15 minuts d’espera, 
s’ha d’esbandir amb 
aigua abundant

GAMMA

Fragàncies infantils
Body Spray Prodigiosa i Patrulla canina.

Fragància 
per a nadó
Aigua Perfumada 
amb notes florals.

Trenes, cues, monyos...
Recull-los el cabell amb 
els accessoris infantils.

Per al cabell
Raspall de Frozen i 
accessoris per als cabells.

A punt per al nou curs? 
Pren nota del que necessiten els 

petits de casa per xalar al màxim els 
primers dies de classe.

la perfumeria
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Per a nadons
Per a la pell delicada del nadó 
cal una cura i una higiene 
especials. Les Tovalloletes per a 
nadons Fresques i Perfumades 
aporten hidratació i suavitat 
a la pell. Envàs de tres paquets 
amb 80 unitats cadascun; també 
disponibles en altres mides. 

Més defenses 
per als teus fills
Ampolles gelea reial 
i Pròpolis, especials 
per a nens. 

Per a les 
seves coses
necessers infantils amb 
els seus personatges de 
dibuixos preferits.

A la dutxa...
Esponges de bany amb 
personatges infantils: 
Frozen i spiderman. 



Crema que es transforma en oli

Oli en crema per al cos
Pell nodrida i sedosa
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