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Col·leCCió
VelVeT 
MATe
DESCOBREIX 
ELS COLORS 
DE LA TARDOR

TORNADA 
A L’ESCOLA
TOT EL QUE CAL 
PER COMENÇAR 
EL CURS

BELLESA
 24 HORES

PELL, COS, CABELLS I UNGLES PERFECTES
A QUALSEVOL HORA DEL DIA
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PERSONALITZA 
EL TEU MAQUILLATGE[ ]
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La model porta:
Eyeliner Gel, Duo Coloret 
Velvet Mate, Labial líquid 
Velvet Mate núm. 03 vermell 
cirera i Esmalt d’ungles 
núm. 828.

En portada

BELLESA 24 h
Queda inaugurada la nova temporada; calma, tenim la poció màgica 
per a aquesta tardor. Renoveu el vostre codi beauty perquè la pell, 
el rostre i el cos estiguin perfectes a qualsevol hora del dia. 
A punt per a la rentrée?
 

OBjECTIU CABELLS DE SOMNI
Sabies que pentinar-se la cabellera diverses vegades al dia 
n’afavoreix la brillantor i la vitalitat? Només necessites les 
eines adequades per lluir una cabellera envejable. 
  

COL·LECCIÓ VELVET MATE
Rosa, morat i cirera per als llavis i les ungles, però 
sempre amb un denominador comú: l’acabat vellutat. 
Aquesta tardor uneix-te a la tendència mat. 
 

GOTES DE MAQUILLATGE
Aprèn l’art de personalitzar el maquillatge. 
Il·lumina, aclareix, puja el to i esculpeix el rostre. 
 

UNA CAPA I LLESTOS
Tons foscos i neutres. Descobreix les 
tonalitats de la tardor i dona color a les ungles. 
 

CÀPSULES DE BELLESA
Nutricosmètica o tractaments de cosmètica oral per 
millorar l’aspecte de la pell, el cabell i les ungles, 
per mantenir el sistema immunitari... Actuen
des de dins per realçar la bellesa exterior. 
Pren-les com a complement!
 

LA TORNADA A L’ESCOLA
Paper i llapis a mà per anotar tot 
el que necessiten els teus fills per 
arrencar el nou curs. Preparats? 
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Queda inaugurada la nova 
temporada; calma, tenim la poció 

màgica per a aquesta tardor. renoveu 
el vostre codi beauty perquè la pell, 
el rostre i el cos estiguin perfectes a 
qualsevol hora del dia. 

a punt per a la rentrée?
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1
Després de les vacances, la pell 

experimenta canvis: perd llum, 
elasticitat i nutrició. No pateixis, 
tenim la solució. Heus aquí la llista de 

cosmètics que necessites per estar radiant.

OPERACIÓ hIDRATACIÓ
Combatre la pell seca no és una tasca fàcil; és 
aconsellable hidratar tant el rostre com el cos 
diàriament. Un dels moments idonis? Després 
de la dutxa és quan els porus estan més oberts; 
també abans d’anar-se’n al llit. Per a la cara: 
fermesa, nutrició i lluminositat amb la Crema facial 
Diamond revitalitzadora i regeneradora Sisbela 
Cosmetics (A). Completa el tractament facial amb 
el Contorn d’Ulls Sisbela Cosmetics (B), que 
combat les ulleres i les arrugues i il·lumina, i amb la crema 
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Coll-Escot refermant i nutritiva Sisbela Cosmetics 
(C). I per al cos, la Mantega Corporal Mineral (D) 
amb sals de la mar Morta, que proporciona suavitat 
a la pell. Després de la dutxa aplica la Mantega 
generosament sobre la pell neta i eixuta, i fes un 
massatge fins que s’absorbeixi totalment. Fes-la 
servir cada dia per gaudir d’una pell suau i hidratada. 
És recomanable exfoliar la pell almenys una vegada 
a la setmana perquè el ritual de nutrició tingui els 
millors resultats. Per a això, prova el Gel de bany 
Exfoliant Suau (E).
 
APOSTA PER LA PELL
Gel de bany Passion Fruit (F) i Sabó de mans 
Mousse de Meló (G); t’encantaran les seves 
aromes exòtiques.
 

FRAGÀNCIES PER SOMIAR
Sabies que Ikiru significa «vida» en japonès?
El nom perfecte per a la fragància que formarà 
part de la teva vida. Ikiru eau de toilette per 
a home i per a dona, dues fragàncies elegants 
que destaquen pel seu caràcter atemporal, 
pur i serè, amb una combinació irresistible 
de notes olfactives.

E F

G
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recorda 
El millor moment 

del dia per afaitar-se 
és a la nit, abans 

d’anar-se’n a dormir. 
Mentre dormim 

donem temps a la pell 
per regenerar-se.
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4EL PODER
D’UNA BONA
AFAITADA
Escuma d’afaitar 
pell sensible amb llet 
d’avena i vitamina E.

5EL TEU kIt DE DIA 
La tornada a la rutina i a la feina és 
feixuga durant les primeres setmanes. 
Fes que la teva jornada sigui més 
suportable portant sempre a mà, a la 
cartera o a la bossa, productes per 
cuidar-te, hidratar-te i refrescar-te al 
llarg del dia; ho agrairàs. Pren nota 
del que necessites: 

4 Tovalloletes Desodorants amb 
àloe: et refrescaran en qualsevol 
moment del dia.

4 Llàgrimes hidratants: hidraten 
els ulls secs de manera ràpida i 
natural.

4 Control Calories i Hidrats de 
Carboni a base de quitosan, 
mongeta blanca, zinc i crom. 

 Pren-ne 2 càpsules 10 minuts 
abans de dinar i/o sopar. 

4 Crema de Mans Hidratant Àloe: 
hidrata i calma tot tipus de pells.

4 I per als llavis, el Reparador Labial 
Dermik o el Protector Labial FPS 
15 amb mantega de karité i oli 
d’alvocat.
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6EL PLA? aftErwork 
Després d’una jornada llarga, 
potser necessites sortir a sopar 
o a prendre alguna cosa per 
desconnectar. Ara és quan la 
dermis està més seca, una mica 
tibant i apagada. És el moment 
de calmar-la i de retocar el 
maquillatge. Segueix aquests 
passos senzills per estar perfecta:

la perfumeria
 4 Vaporitza’t el rostre amb la broma facial Aigua d’Avena: 

frescor i benestar a l’instant.

4 Retoca’t el maquillatge: comença per eliminar brillantors, 
minimitzar el porus i deixar la pell sedosa i vellutada amb 
les Pólvores Matificants Universals.

4 Dona rubor als pòmuls amb el Coloret Multicolor.

4 Vesteix les ungles i els llavis amb els tons de la tardor. 
 Nou Pintallavis Fijo Labios núm. 11 gerd i, per a les 

ungles, els Esmalts Efecte Gel núm. 841 malva i 
 núm. 842 cirera.
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7REINICIALITZA 
Ha arribat l’hora de deixar descansar la pell; la rutina 
nocturna és un pas clau del ritual de bellesa diari. 
Tria una d’aquestes opcions segons les necessitats 
de la teva pell en cada moment.

4  Màscara Facial Netejadora amb Fang de la mar 
Morta. Neteja la pell en profunditat: elimina el 
greix i les toxines que obstrueixen els porus. 

 Està enriquida amb fang i minerals de la mar 
Morta, àcid hialurònic, vitamina E, àloe i oli de 
menta. Manual d’ús: 1. Ajusta la mascareta cobrint 
el rostre de manera uniforme; 2. Deixa-la actuar 
20 minuts; 3. Retira-la i fes un massatge fins que 
s’absorbeixi totalment.

4  Les Ampolles Hyaluronic Booster Concentrat 
donen un aspecte radiant, fresc i descansat a les 
pells més exigents i apagades. És el tractament 

 de bellesa perfecte per hidratar, estirar i aportar 
llum al rostre a l’instant. 

4  Si el que necessites és un tractament 
intensiu hidratant i refrescant per als ulls, 
prova els Pegats per als Ulls d’hidrogel, 
amb extracte de flor de Camellia japonica 
i magrana. Et sorprendrà el seu efecte 

 a l’endemà!

4  I no t’oblidis del cos. El Tractament 
Reductor Intensiu Nit amb efecte calor 
té una alta concentració d’actius que 
ajuda a reduir el greix localitzat, afavoreix 
la microcirculació i drena i allisa la pell.
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Sabies que pentinar-se la cabellera diverses vegades 
al dia n’afavoreix la brillantor i la vitalitat? 

Només necessites les eines adequades 
per lluir una cabellera envejable.

Brillantor 
i allisada
El Raspall Rodó 
de Fusta aporta 
brillantor i allisada 
amb l’ajuda de 
l’assecador.

Sense
nusos
La Pinta 
Esquelet 
esclareix i 
pentina els 
cabells en sec; 
aporta volum a 
la meitat i també 
a les puntes 
en cabelleres 
mitjanes i curtes.

Ones definides 
Raspalls Tèrmics (diverses mides per triar) que modelen 
els cabells i donen volum; per a tupè i ones definides.

imprescindible
La Pinta Gel es considera un multiusos: és un element de suport 
essencial per a la planxa d’allisar els cabells i també ajuda a 
repartir la màscara i a pentinar la fixació del cabell.

objectiu 
cabells De soMNi
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Fixació 
La Laca Extraforta 
ajuda a fixar el pentinat; 
s’ha d’aplicar a una 
distància aproximada 
de 30 cm. S’elimina 
amb el raspallat i no 
deixa residus. 

Nutrició
La Línia Argán Oil 
amb ceratina i jojoba 
està especialment 
indicada per a cabells 
secs i sense vitalitat. 
Xampú, Màscara 
amb esbandida 
i Màscara sense 
esbandida.

Cua sense marca
Lligacues cable: no deixen marca gràcies 
a la seva forma en espiral, no s’enreden 
i no trenquen els cabells quan es treuen.

Diadema 
Accessori per als cabells 
d’edició limitada, en 
homenatge al 90 aniversari 
de Mickey Mouse (diversos 
models per escollir).

toc MaGIStraL
Recupera l’aspecte saludable 

del cabell amb la Màscara 
Argán Oil. És recomanable 
esbandir-la amb aigua freda 
per tancar la cutícula dels 

cabells i que es vegin 
sans i brillants.
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Monyo top knot + mocador
Recull-te el cabell de manera 
desenfadada i afegeix-li amb 
estil un accessori per als cabells 
d’edició limitada, en homenatge al 
90 aniversari de Mickey Mouse 
(diversos models per escollir).



Tria el
Colorteu



Un to 
per a cada 

ocasió
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 rosa, morat i cirera 
per als llavis i les 

ungles, però sempre 
amb un denominador 
comú: l’acabat vellutat. 
aquesta tardor uneix-
te a la tendència mat. 

C O L · L E C C I Ó
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Cherry
Si vols aconseguir un look més atrevit 
en vermell cirera opta pel Labial líquid 
Velvet Mate núm. 03 i per l’Esmalt 
Velvet Mate núm. 828. Eyeliner Gel 
per emmarcar la mirada i als pòmuls el 
to rosa del Duo Coloret Velvet Mate. 
I per a les pestanyes la Màscara Rock 
& Volume núm. 01 negre.

la perfumeria
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Porpra
El color morat es converteix 
també en un dels tons de 
la temporada. Atreveix-te a 
portar-lo als llavis i a les ungles. 
Labial líquid núm. 01 i Esmalt 
d’ungles núm. 830, de la 
col·lecció Velvet Mate. 
Eyeliner Gel i el to natural del 
Duo Coloret Velvet Mate. 
Màscara de pestanyes Rock & 
Volume núm. 01 negre.
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Soft pink 
Per aconseguir aquest maquillatge 
comença per perfilar la mirada 
amb l’Eyeliner Gel i dona color als 
pòmuls en un to natural amb 
el Duo Coloret Velvet Mate. 
Els llavis i les ungles vellutats en 
rosa clar. Labial líquid núm. 02 i 
Esmalt d’ungles núm. 829, tots 
dos de la col·lecció Velvet Mate. 
Màscara de pestanyes Rock & 
Volume núm. 01 negre.

2018 TARDOR  23
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Soft pink 
Eyeliner Gel / Duo Coloret Velvet 
Mate / Labial líquid Velvet Mate 

núm. 02 rosa clar / Esmalt d’ungles 
Velvet Mate núm. 829 / Màscara 

de pestanyes rock & Volume 
núm. 01 negre

Cherry
Eyeliner Gel / Duo Coloret Velvet 
Mate / Labial líquid Velvet Mate 
núm. 03 vermell cirera / Esmalt 

Velvet Mate núm. 828 / Màscara 
de pestanyes rock & Volume

núm. 01 negre

Porpra

Eyeliner Gel / Duo Coloret Velvet 
Mate / Labial líquid Velvet Mate 
núm. 01 morat / Esmalt d’ungles 
Velvet Mate núm. 830 / Màscara 

de pestanyes rock & Volume 
núm. 01 negre

la perfumeria
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G  TES 
DE 

MAQUILLATGE
aprèn l’art de 

personalitzar el maquillatge.
il·lumina, aclareix, puja el 

to i esculpeix el rostre.

la perfumeria
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MAQUILLATGE
A MIDA
La personalització és una de 
les tendències més fortes en 
cosmètica i bellesa. La idea 
és donar a la pell tot allò que 
necessita a cada moment. 

la perfumeria
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Ha arribat l’hora de jugar i 
personalitzar la base del teu 
maquillatge amb l’objectiu 
d’aportar lluminositat, aclarir, 

enfosquir o bronzejar, sense necessitat 
de canviar de base. Aquí tens l’opció 
perfecta per maquillar-te els 365 dies 
de l’any. 

Gotes de Maquillatge és una col·lecció 
de pigments creats per barrejar-los amb 
la base de maquillatge. Amb aquests 
pigments podràs personalitzar la teva 
base i adaptar-la a les teves necessitats 
a cada moment, sense haver de canviar 
de maquillatge. 

Escull el to de Gotes de Maquillatge que més 
s’ajusti als teus gustos i necessitats. Barreja’n 
unes gotes amb la base fins a crear l’efecte 
que vulguis; fins i tot, el pots ajustar al teu 
to de pell en cada estació de l’any.

4 pigments per triar

Núm. 01 To Llum

Idoni per donar 
un punt extra de 
lluminositat a la base 
de maquillatge. 
Es pot combinar amb 
la resta de Gotes de 
Maquillatge.

Núm. 03 To Bronzejat

Dona un toc bronzejat 
al maquillatge. 

Núm. 02 To Clar

Perfecte per aclarir la 
base de maquillatge o 
rebaixar-ne el to.  

Núm. 04 To Fosc

Dissenyat per enfosquir i 
intensificar les bases de 
maquillatge, i també per 
esculpir el rostre. Més 
indicat per modular el 
to de maquillatge 
de pells negres.

Aplica’t a la mà la quantitat 
de maquillatge que vulguis fer 
servir i afegeix-hi una gota del 

pigment que hagis triat. 
Barreja’ls i ves afegint-hi més 

gotes fins aconseguir el resultat 
que vulguis. Recorda que és 

recomanable agitar el producte 
abans d’usar-lo.

MANUAL D’ÚS
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Tons foscos 
i neutres. 

Descobreix 
les tonalitats 
de la tardor i 

dona color 
a les ungles.

una 
capa i 

llestOs
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núm. 827 núm. 824 

núm. 826 

núm. 825

núm. 840

Oli per a cutícules
Compost d’oli 

d’ametlles, oli de 
ricí i rosa mosqueta 
per hidratar i nodrir 

les cutícules. A més, 
enforteix les ungles i 

n’estimula el creixement. 

Truc
Perquè el color de les 

ungles duri més, abans 

d’aplicar-hi l’esmalt 

allisa-les suaument 

amb una llima polidora 

de gra fi.

GERUZA 
BAT, ETA 

LISTO

una 
capa i 

llestOs
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cÀPsules De  

bEllESa
la perfumeria

Nutricosmètica 
o tractaments de 

cosmètica oral per 
millorar l’aspecte 

de la pell, el cabell 
i les ungles, per 

mantenir el sistema 
immunitari... Actuen 

des de dins per 
realçar la bellesa 

exterior. 

Pren-les com a 
complement!

{
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Equinàcia. Conté vitamina C, 
que contribueix al bon 
funcionament del sistema 
immunitari.

Cabell Ungles. 
Càpsules amb un alt 
contingut en biotina 
i zinc per enfortir els 
cabells i les ungles.

Ampolles Ginseng, Gelea Reial 
i Vitamina C. Aporten un plus 
d’energia i vitalitat. Amb el canvi 
d’estació contribueixen a mantenir 
el sistema immunitari.

Oli d’onagra. 
Contribueix a mantenir 
la salut hormonal. Esprai Pròpolis. 

Suavitza la gola. 

la perfumeria

Multivitamines amb 
minerals. Ajuden a 
disminuir el cansament i 
la fatiga després de les 
vacances. L’aliat perfecte 
per tornar a la rutina. 

Pastilles 
efervescents 
de Vitamina C 
gust llimona. 
La vitamina C 
ajuda a mitigar 
el cansament 
i la fatiga.

{
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Paper i llapis a mà 
per anotar tot el 

que necessiten els teus 
fills per arrencar el nou curs. 

Preparats?

La tornada a l’escola

POLLS FORA!
Per prevenir-los, el Repel·lent de Polls. 
Per tractar-los i eliminar-los de manera 
eficaç, el Xampú o la Loció Pediculicida.LíNIA 

CAPIL·LAR 
Kids
Neteja, esclareix i 
pentina els cabells 
dels més petits 
de casa. Xampú, 
Condicionador, 
Esprai per esclarir 
i Gomina.
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EL Kit ANTIPOLLS
Llemenera i Oli d’Arbre del 
Te. Pots tractar els polls amb 
oli d’arbre del te, un remei 
natural molt poderós contra 
aquests paràsits. La planta 
de l’arbre del te amaga 
l’olor humana que tant 
atrau els polls.

trUc
Pots afegir unes gotes 
d’aquest oli al xampú 

habitual. També pots barrejar 
unes 25 gotes de l’oli d’arbre 
del te amb mig litre d’aigua 
destil·lada; frega els cabells i 
el cuir cabellut amb aquesta 
mescla tres vegades al dia i, 

tot seguit, passa la llemenera. 
Aquest oli actua com un 

antiparasitari: ajuda a eliminar 
qualsevol rastre d’aquestes 

bestioles odioses.

EL PODER 
DE LA 
GELEA 
Ampolles 
Gelea Reial 
i Pròpolis 
especial nens.

PATATUM!
Catapum stick 
d’àrnica, suavitza i 
reconforta la seva 
pell. Porta’l sempre 
a la bossa quan aneu 
al parc, a l’escola i, 
fins i tot, a casa. 

LA SEVA FRAGÀNCIA
Peppa Pig eau de toilette i complement.

MANETES BEN NETES
Sabó de mans Kids.
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LITTLE QUEEN 
Accessoris per als cabells.

PER ALS CABELLS
Raspall cabell infantil Elena d’Avalor 
i Raspall antiestibades Mickey Mouse.
El seu disseny amb personatges infantils 
fa que pentinar els nens sigui més divertit. 
Desembolica fàcilment tot tipus de cabells. 

DOS EN UN Necessers infantils reversibles, models diferents per triar. 

la perfumeria
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• SabonS de manS amb eSSèncieS exòtiqueS •


