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Els productes que apareixen en aquesta revista corresponen a l’assortiment 
estàndard de Mercadona. En ocasions, i per motius d’espai, pot ser que 
no trobi algun producte. Si us plau, consulti el nostre personal. Exemplar 
gratuït; se’n prohibeix la venda o la comercialització. © El titular de la revista 
és MERCADONA, S.A. Tots els drets queden reservats. Es prohibeix l’ús 
i/o la reproducció total o parcial de la revista, així com de les marques i/o 
logotips sense la seva autorització.

La model porta: Maquillatge 
Hydra-confort, Coloret Multicolor 
núm. 04, Paleta ombres Pasión 
Natural, Eyeliner Intense Pasión 
Natural núm. 04 albergínia i 
Màscara de pestanyes Volum Alas 
de Mariposa. Els llavis Nude amb 
el Perfilador núm. 207 i Pintallavis 
Creamy núm. 25 Pasión Natural.
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EL SECRET 
ANTI-AGE

Després d’anys de recerca i gràcies als seus principis actius eficaços, 
aquest programa de bellesa mèdic integral s’ha convertit en una 

autèntica revolució pel que fa a rejoveniment facial. 
Disposada a restablir l’equilibri natural de la 

teva pell i a recuperar-ne la vitalitat?
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E
l programa mèdic de rejoveniment facial Bellesa Global Anti-Age ajuda 
a estimular el metabolisme cel·lular, ja que els seus actius actuen de 
manera intel·ligent en les diferents estructures de la pell. El tractament 
de bellesa es compon d’una crema antiedat i de dos sèrums o boosters: 
un de dia, hidratant i antioxidant, i l’altre de nit, renovador i reparador. 

Se’n recomana l’ús des de l’aparició dels primers senyals d’envelliment cutani. 
Té una textura untuosa i rica, que fa que la pell quedi sucosa i radiant. 

1. Al matí, amb la pell neta, apliquem 10 gotes del 
booster de dia al palmell de la mà i l’estenem 
sobre el rostre, el coll i l’escot per a una acció 
hidratant i antioxidant. Després, apliquem la crema 
anti-age de dia i nit fins que s’absorbeixi totalment. 
És recomanable utilitzar crema fotoprotectora 
posteriorment.

2. Abans d’anar a dormir, amb la pell neta, apliquem 
el booster de nit per a una acció renovadora i 
reparadora. Amb la pipeta posem 10 gotes a la 
mà i, amb l’ajut del tou dels dits, estenem bé el 
producte sobre el rostre, el coll i l’escot. Tot seguit, 
apliquem la crema anti-age de dia i nit.

3 La Crema Anti-Age dia i nit 
conté alga marina, proteïna 
hidrolitzada de soja i glucans. 
Aquests principis activen les 
sirtuïnes –responsables de 
la joventut i de l’oxigenació 
cel·lular–, redueixen el 
deteriorament de l’ADN, 
eviten la degradació d’elastina 
i col·lagen, i tenen un gran 
efecte refermant. A més, 
estimulen els mecanismes 
de defensa naturals de la pell. 

3 El booster de dia 
es compon d’extracte 
d’hamamelis, d’un 
complex vegetal hidratant 
i de vitamines B12, A i E. 
Contribueix a protegir la 
pell de l’exposició solar i de 
l’estrès oxidatiu, la hidrata, 
la nodreix i n’alenteix el 
procés d’envelliment.

3 El booster de nit té 
àcid hialurònic i col·lagen, 
que ajuden a incrementar 
la densitat de la dermis ja 
que aporten el volum 
perdut i omplen les arrugues. 
També proporciona flexibilitat, 
suavitat i finor a la pell. 

MANUAL D’ÚS



la perfumeria

8  TARDOR 2019 



la perfumeria

2019 TARDOR  9

TardorUna
deBellesa

L’objectiu per presumir de bon aspecte després de l’estiu 
és reparar i realçar la pell. Consells, el producte estrella, 

imprescindibles i molt més...
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Imprescindibles  
Què no ha de faltar al teu necesser? 
La Màscara Rock & Volume 
per donar protagonisme a les 
pestanyes i l’Stick Corrector núm. 
03 verd per ocultar vermellors i 
imperfeccions. Aplica’l abans de la 
base de maquillatge i aconseguiràs 
unificar el to de la pell. 

Mat vs. 
brillantor 
Jugant al contrast: les pells 
joves demanen una base 
d’acabat mat. En canvi, els 
llavis els volen sucosos, molt 
brillants. Maquillatge fluid 
d’acabat Mat i Brillant de 
llavis núm. 08.

El pas essencial 
El Gel Netejador Purificador 
està especialment indicat per a 
la neteja facial de pells grasses, 
amb tendència acneica, com passa 
amb les pells més joves. S’aplica al 
matí i a la nit sobre la pell humida, 
amb moviments circulars per 
eliminar restes de maquillatge i 
impureses. Gràcies al seu contingut 
en àcid salicílic, neteja els porus en 
profunditat i ajuda a controlar l’excés 
de seu; deixa la pell neta i fresca. 

Completa el ritual de bellesa amb la 
Loció Netejadora Pells Grasses i el 
Fluid Hidratant. Aquest tractament 
ajuda a prevenir l’aparició de punts 
negres i barbs, tanca els porus i 
matisa l’epidermis. El Gel Assecant 
Corrector és la solució per assecar 
granets i barbs amb més rapidesa.
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El Pinzell Il·luminador corregeix 
i il·lumina la zona del contorn dels 
ulls, projecta zones enfonsades 
i elimina l’aspecte de cansament 
del rostre. A més, dona llum a les 
parpelles. Als llavis, dona’ls color 
amb Color Fix núm. 01.

Tot en un 
L’aigua Netejadora Micel·lar 
és perfecta per a qui fuig 
de les rutines de neteja en 
què cal utilitzar diversos 
productes. Desmaquilla, 
neteja i aporta una cura extra 
a la pell, sense necessitat 
de rentar-la. Les micel·les 
arrosseguen la brutícia com si fossin 
imants i els actius calmants aporten 
sensació de benestar. 

Per a pells amb set 
Ja has entrat en la trentena i et 
comences a veure alguna arruga o 
petites línies d’expressió al rostre? 

El Sèrum Ultrahidratant conté àcid 
hialurònic i ceramides, que s’alliberen 
progressivament i hidraten fins a les 
capes més profundes de la pell. 
És perfecte per a combatre la 
deshidratació del rostre després 
de l’estiu. 

La Crema Anti-Age Revitalitza 
i Reestructura combat eficaçment 
els signes de l’edat. Recomanada 
per a tot tipus de pells amb flacciditat 
i falta de lluminositat. Perfecta per a 
atenuar arrugues i línies d’expressió, 
regenera i rejoveneix, i aporta finor 
i llum a la pell. 

Els dermatòlegs aconsellen 
protegir-se del sol i no abusar-ne; 
a partir dels 30, cal donar a la pell 
un extra d’hidratació, sèrum, neteja, 
tractaments, contorn d’ulls...

2019 TARDOR  11



la perfumeria Beauty tip
pells exigents 
Amb un concentrat d’actius 
hidratants i antienvelliment, 
l’ús regular de les Perles 
facials Q10 Concentrat 
Khanya refermant 
antiarrugues redueix les 
arrugues profundes i aporta 
elasticitat i fermesa a la pell. 
Contenen extracte de ginkgo 
i esqualè vegetal d’oli d’oliva, 
ingredients que nodreixen 
la pell, la deixen suau com la 
seda i la protegeixen de 
la deshidratació. 

La Crema Dragon’s Blood 
està formulada amb un 
poderós extracte antioxidant 
i regenerador que s’obté 
de la saba vermella de 
l’arbre Croton lechleri, 
conegut com a “sang de 
drac”. Protegeix la pell dels 
radicals lliures i retarda els 
senyals d’envelliment cutani. 
Deixa la pell suau i elàstica, 
visiblement més jove.  

Adeu taques 
Les taques que deixa el sol 
després de les jornades 
d’exposició a l’estiu es poden 
aclarir i, fins i tot, eliminar. Com? 
El Despigmentant facial tracta 
i prevé les taques cutànies que 
provoca el sol, l’envelliment 
o l’embaràs. Combinat amb 
vitamina B3, el seu complex 
Radiance CR ajuda a unificar 
el to de la pell i li aporta 
lluminositat. S’aplica abans 
de la crema hidratant 
i de la fotoprotecció solar.

la perfumeria
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El producte 
estrella 
A base de minerals, fang de 
la mar Morta, àcid hialurònic, 
vitamina E, àloe i oli de menta, 
la Màscara Facial Netejadora 
amb fang de la mar Morta 
neteja la pell en profunditat, tot 
eliminant el greix i les toxines 
que obstrueixen els porus. 
Aporta sensació de frescor que, 
juntament amb un antioxidant 
poderós, dona més elasticitat 
a la pell i, per tant, la refresca 
i rejoveneix. 

Makeup 
És hora de desvelar, 
de conèixer la base de 
maquillatge i el corrector 
amb efecte de segona pell. 
Per a les pells més madures 
tenim el kit de maquillatge 
perfecte, pren-ne nota! 
Maquillatge fluid Acció 
Global i Corrector Acció 
Global, tots dos rics en 
ingredients refermants i 
antienvelliment. Tria el to que 
s’adapti millor a la teva pell. 
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1. Pinta gel / 2. Gel Xampú / 3. Acción 9.60 Sport Water, eau de toilette home / 
4. Esprai Desodorant Men Protect + / 5. Gel Reductor Abdomen 9.60 home /
6. Càpsules Cremagreixos amb te vermell, guaranà, canyella i vitamina B6.

GYMTIME
ELLDesprés de les vacances i dels excessos 

de l’estiu, toca tornar al gimnàs per 
posar-se de nou en forma. Anota el 
que has de portar sempre al 
necesser per a abans i després 
de l’entrenament, i llestos! 

1
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ELLA
1. Gomes de colors per als cabells / 2. Desodorant 
natural esprai 9.60 Pure dona / 3. Gel exfoliant / 
4. Esprai corporal Rosa Blanca / 5. Tovalloletes íntimes 
cura diària / 6. Tovalloletes netejadores facials amb 
escuma / 7. Pinta afro per a cabells arrissats. 

1

2
3

4
5

6
7
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Colors i textures 
que enamoren, 
inspirats en la tardor.
No et perdis el més nou en 
maquillatge:  la col·lecció Pasión 
Natural està a punt per impactar. {
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Lovely 
Per aconseguir aquest look 
comença treballant bé la 
pell aplicant la base de 
Maquillatge Hydra-confort 
i el Coloret Multicolor núm. 
04. Les ombres d’ulls de 
la Paleta Pasión Natural; 
en aquest cas, a la part inferior, 
el to or antic, i a la parpella 
mòbil, el burgundy. 
La Màscara de Pestanyes 
Volum Alas de Mariposa 
per obrir la mirada. Els llavis 
de color albergínia amb el 
Perfilador Pasión Natural 
núm. 208 i el Pintallavis 
Creamy Pasión Natural núm. 
26. I a les ungles, l’Esmalt 
Efecte Gel - Pasión Natural 
núm.  898 morat + el Top 
Coat per donar brillantor.
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Elegance Nude 
Els dies de tardor en què vols lluir un look més relaxat, aplica 
l’ombra d’ulls de color quars a l’interior del llagrimer i a l’arc de 
les celles, la de color pètal sobre la parpella mòbil i la de color 
albergínia per emmarcar l’ull, totes de la Paleta d’ombres Pasión 
Natural. El Perfilador d’ulls Pasión Natural núm. 107 albergínia 
i la Màscara de pestanyes Volum Alas de Mariposa. Els llavis de 
color nude amb el Perfilador Pasión Natural núm. 207 i amb 
el Pintallavis Creamy Pasión Natural núm. 25. I finalment, 
un toc de rubor als pòmuls amb el Coloret Multicolor núm. 04.

la perfumeria
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La Màscara de Pestanyes 
Volum Alas de Mariposa 

aporta volum des de l’arrel fins 
a les puntes. Pentina i defineix 
les pestanyes, alhora que les 

embolcalla i emmarca per 
a un efecte panoràmic. 

Sophisticated 
Si prefereixes un maquillatge més pujat i sofisticat, 
opta per la base Hydra-confort i als pòmuls el 
Coloret Multicolor núm. 04. Emmarca la mirada 
amb l’ombra orquídia de la Paleta Pasión Natural, 
l’Eyeliner Intense Pasión Natural núm. 04 color 
albergínia i la Màscara de pestanyes Volum Alas 
de Mariposa. Els llavis a joc en to albergínia amb 
el Perfilador Pasión Natural núm. 208 i amb el 
Pintallavis Creamy Pasión Natural núm. 26.
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TOC 
MAGISTRAL

És recomanable aplicar les 
ombres de la Paleta Pasión 
Natural, de textura suau i 
sedosa, amb el pinzell d’escuma 
i difuminar-les amb el pinzell 
ombra. Atreveix-te a combinar 
el to albergínia mat i qualsevol 
dels tons metàl·lics per 
aconseguir un look apassionat.
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Lovely Elegance Nude Sophisticated

Maquillatge Hydra-confort 
SPF 25 

Paleta ombres 
Pasión Natural

Pintallavis Creamy 
Pasión Natural

Coloret Multicolor núm. 04 

Eyeliner Intense 
Pasión Natural 
núm. 04 
albergínia

Màscara de 
pestanyes Volum 
Alas de Mariposa 
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RECORDA 

El llevat de cervesa té un alt 
contingut en proteïnes que 

contribueixen a augmentar la 
massa muscular i, a més, és font 

de vitamines B1, B2, B3, B5, 
B6 i B9. Algunes d’aquestes 
vitamines ajuden a disminuir 

el cansament i la fatiga. 

1. Càpsules Multivitamines i Minerals 
2. Càpsules per a Cabells i Ungles
3. Llevat de cervesa en càpsules
4. Llevat de cervesa en escates 
5. Comprimits efervescents Vitamina C 

PER SUMAR... 

Proteïnes, 
vitamines 
i minerals. 
Comença a 
cuidar-te també 
des de dins: dona 
al teu organisme 
el que necessita 
per recuperar-se 
dels mesos més 
càlids de l’any. 
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El color de la tardor 
Aposta pel mostassa, un to càlid per a èpoques fredes. 
Esmalt d’ungles Una capa y listo núm. 891 color mostassa.

Aquesta temporada el focus 
se situa sobre les ungles. 
Preparada per descobrir 
els nous tons de la col·lecció 
Una capa y listo?

maniaNail
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Feix de llum 
Colors foscos per a la 
tardor, però sempre plens 
de llum i brillantor. Esmalt 
d’ungles Una capa y 
listo núm. 889 granat + 
necesser d’edició limitada.
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Pura elegància 
Sofisticació i misteri. Esmalt d’ungles 
Una capa y listo núm. 887 gris. 
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1. Esmalt d’ungles Una capa y listo núm. 
891 color mostassa + necesser d’edició 
limitada (models i mides diferents per triar).

2. Esmalt d’ungles Una capa y listo 
 núm. 889 granat. 

3. Esmalt d’ungles Una capa y listo 
 núm. 887 gris + necesser d’edició limitada 

(models i mides diferents per triar).

1 2

3



AIGUA MICEL·LAR
NETEJA, DESMAQUILLA I CUIDA LA PELL 



Zoom ULLS I LLAVIS
Hi ha diferents formes d’ulls i llavis; descobreix la teva 

i aprèn a treure’n el màxim partit. 
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Com s’han de 
maquillar uns llavis 
amplis, carnosos o 
gruixuts? 
Si vols dissimular la mida 
dels llavis, aplica base de 
maquillatge abans del labial. 
Tot seguit, utilitza un llapis 
per perfilar-los just per 
dins de la línia natural; 
això ajuda a reduir-los, 
ja que crea l’efecte òptic 
de ser més fins. Evita els 
brillants tipus gloss, ja que 
fan que semblin més grans.

Llavis petits o estrets, 
com cal maquillar-los? 
Totalment oposats als anteriors, 
a l’hora de perfilar-los segueix el contorn 
natural dels llavis dibuixant la línia per 
fora. Aplica un pintallavis cremós, amb 
brillantor o tipus gloss, per crear sensació 
de volum.

Llavis asimètrics 
o caiguts 
L’objectiu és igualar gruixos i, 
per això, cal perfilar les zones 
més primes i igualar-les amb les 
més gruixudes. Els llavis amb 
les comissures descendents 
envelleixen i donen aspecte de 
tristesa. A l’hora de maquillar, 
dibuixa la línia de les comissures 
de manera ascendent. 

4 4 4

L L A V I S  I L L A V I S  I L L A V I S  I 
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Saps com 
maquillar els ulls 
caiguts, enfonsats 
o sortints?
En el cas de les parpelles 
caigudes, la primera 
norma és evitar les 
ombres fosques, ja que 
fan que els ulls es vegin 

més petits i tancats. Per crear profunditat, utilitza ombres d’un to mitjà 
amb textura mat, i defineix amb un to més fosc. Els ulls enfonsats 
necessiten colors clars per obrir i il·luminar la mirada. L’objectiu dels 
ulls sortints és allargar-los i alinear-los. Es recomana utilitzar ombres 
mat de tons mitjans i foscos, i perfilar-los amb un traç allargat. 
Quan s’aplica la màscara de pestanyes cal insistir en les zones més 
allunyades del llagrimer. 

Adapta l’eyeliner 
a la forma dels teus ulls 
w Ulls junts: perfila la part superior 

i inferior de l’arrel de les 
pestanyes des de la meitat 

 cap enfora. A mesura que arribis 
a l’extrem, amplia el traç.

w Ulls separats: el millor és 
perfilar-los des del llagrimer 

 i fer una línia més gruixuda 
 a l’arrel de les pestanyes.

w Ulls caiguts: s’han de perfilar 
arran de les pestanyes superiors, 
cap amunt i cap enfora. A la part 
inferior, s’ha de fer una línia 

 molt fina.

w Ulls rodons o enfonsats: per 
aconseguir una mirada allargada, 
cal perfilar-los des de la meitat 
de les pestanyes cap a l’extrem, 
on es dibuixa un traç ascendent. 
A la part inferior, s’ha de fer un 
traç horitzontal suau.

U L L S

Consells per 
engrandir els ulls...

Utilitza ombres metal·litzades. Perfila l’extrem 
de l’ull amb un to més fosc, fent sempre traços 
ascendents. Aplica un to mitjà a la parpella fixa 

i un altre més clar al llagrimer. Amb eyeliner gel i un 
pinzell bisellat, traça una línia damunt les pestanyes 

superiors i marca una línia ascendent al final. 
I l’últim toc: la màscara de pestanyes. 

la perfumeria

allunyades del llagrimer. allunyades del llagrimer. 

i un altre més clar al llagrimer. Amb 
pinzell bisellat, traça una línia damunt les pestanyes 
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Necessers infantils, 
amb models diferents per triar. 

Ha arribat 
l’hora de tornar 
a l’escola.
Consells i idees 
infal·libles per 
començar el curs 
amb bon peu. 

Els primers 
de la classe 
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4 CUIDANT LES 
SEVES DEFENSES
Ampolles Gelea - Pròpolis Nens 
amb vitamines i àcid fòlic. 

4 KIDS BEAUTY
Per a l’hora del bany, esponges 
infantils Frozen i Spiderman. 
I després... colònia Minnie Mouse 
i eau de toilette Superman.

4 CONTRA 
ELS POLLS
Sabies que l’oli d’arbre del te 
és un remei natural poderós 
contra els polls? La seva aroma 
forta amaga l’olor humana 
que atrau aquests paràsits. 
Afegeix d’1 a 3 gotes en 
aproximadament 25 ml 
de xampú, loció o aigua, 
i aplica-ho als cabells i al cuir 
cabellut, segons necessitat. 

4 PER A LES FERIDES
Tires protectores infantils Justice League 
i Santoro Gorjuss, resistents a l’aigua.

4 IMPRESCINDIBLE
Porta les 
Tovalloletes cara i 
mans a la motxilla 
de l’escola. El millor 
és tenir-les sempre 
a prop per netejar 
i cuidar la pell 
delicada dels nens. 
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Cues trena 
Amb la ratlla al mig, 
recull la part de davant 
dels cabells amb dues 
trenes llargues. Després 
separa els cabells en dues 
seccions i subjecta la trena 
i la cua juntes a la part alta 
del cap, amb les gomes de 
la Minnie. Per acabar, fixa 
els cabells solts amb els 
clips de la Minnie.

Donem la benvinguda a la tardor 
amb tres looks senzills i divertits. 
Pren-ne nota i fes-los a la 

teva petita. 

Qüestió de 
cabells
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Corona trena amb diadema 
Pentina els cabells dividint-los en dues parts i marcant la 
ratlla al centre. Fes dues trenes soltes i subjecta-les amb 
gomes. Ajunta-les al voltant del cap i fixa-les amb clips. 
Col·loca la diadema de la Minnie Mouse, i... llestos! 

2019 TARDOR  33



la perfumeria

Monyets amb llaç 
Per començar, separa els cabells en 
dues seccions, amb la ratlla al mig. 
Fes dues cues i subjecta-les amb una goma. 
Enrotlla les dues cues sobre si mateixes per 
fer un monyet. Damunt de cada monyet, 
posa-hi els llaços de la Minnie.

dues seccions, amb la ratlla al mig. 
Fes dues cues i subjecta-les amb una goma. 
Enrotlla les dues cues sobre si mateixes per 
fer un monyet. Damunt de cada monyet, 
posa-hi els llaços de la Minnie.

Clips per als cabells 
i gomes fines.



NECESSERS 
edició limitada 



SOPLO

Una carícia delicada a la teva pell 
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La model porta: Maquillatge 
Hydra-confort, Coloret Multicolor 
núm. 04, Paleta ombres Pasión 
Natural, Eyeliner Intense Pasión 
Natural núm. 04 albergínia i 
Màscara de pestanyes Volum Alas 
de Mariposa. Els llavis Nude amb 
el Perfilador núm. 207 i Pintallavis 
Creamy núm. 25 Pasión Natural.

En portada 

06 EL SECRET ANTI-AGE
Després d’anys de recerca i gràcies als seus principis 
actius eficaços, aquest programa de bellesa mèdic 
integral s’ha convertit en una autèntica revolució pel 
que fa a rejoveniment facial. Disposada a restablir 
l’equilibri natural de la teva pell i a recuperar-ne 
la vitalitat? 

08 UNA TARDOR DE BELLESA
L’objectiu per presumir de bon aspecte després 
de l’estiu és reparar i realçar la pell. Consells, 
el producte estrella, imprescindibles i molt més...

14 GYM TIME
Després de les vacances i dels excessos de l’estiu, 
toca tornar al gimnàs per posar-se de nou en forma. 
Anota el que has de portar sempre al necesser per 
a abans i després de l’entrenament, i llestos! 

16 PASSIÓ NATURAL  
Colors i textures que enamoren, inspirats en la tardor. 
No et perdis el més nou en maquillatge: la col·lecció 
Pasión Natural està a punt per impactar.  

21 PER SUMAR... 
Proteïnes, vitamines i minerals. Comença a cuidar-te 
també des de dins: dona al teu organisme el que 
necessita per recuperar-se dels mesos més càlids 
de l’any.  

22 NAILMANIA
Aquesta temporada el focus se situa sobre les 
ungles. Preparada per descobrir els nous tons 
de la col·lecció Una capa y listo? 

27 ZOOM ULLS I LLAVIS
Hi ha diferents formes d’ulls i llavis; descobreix 
la teva i aprèn a treure’n el màxim partit. 

30 ELS PRIMERS DE LA CLASSE
Ha arribat l’hora de tornar a l’escola: consells i idees 
infal·libles per començar el curs amb bon peu. 



Una capa i llestos! 



6  TARDOR 2019 

la perfumeria

EL SECRET 
ANTI-AGE

Després d’anys de recerca i gràcies als seus principis actius eficaços, 
aquest programa de bellesa mèdic integral s’ha convertit en una 

autèntica revolució pel que fa a rejoveniment facial. 
Disposada a restablir l’equilibri natural de la 

teva pell i a recuperar-ne la vitalitat?
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E
l programa mèdic de rejoveniment facial Bellesa Global Anti-Age ajuda 
a estimular el metabolisme cel·lular, ja que els seus actius actuen de 
manera intel·ligent en les diferents estructures de la pell. El tractament 
de bellesa es compon d’una crema antiedat i de dos sèrums o boosters: 
un de dia, hidratant i antioxidant, i l’altre de nit, renovador i reparador. 

Se’n recomana l’ús des de l’aparició dels primers senyals d’envelliment cutani. 
Té una textura untuosa i rica, que fa que la pell quedi sucosa i radiant. 

1. Al matí, amb la pell neta, apliquem 10 gotes del 
booster de dia al palmell de la mà i l’estenem 
sobre el rostre, el coll i l’escot per a una acció 
hidratant i antioxidant. Després, apliquem la crema 
anti-age de dia i nit fins que s’absorbeixi totalment. 
És recomanable utilitzar crema fotoprotectora 
posteriorment.

2. Abans d’anar a dormir, amb la pell neta, apliquem 
el booster de nit per a una acció renovadora i 
reparadora. Amb la pipeta posem 10 gotes a la 
mà i, amb l’ajut del tou dels dits, estenem bé el 
producte sobre el rostre, el coll i l’escot. Tot seguit, 
apliquem la crema anti-age de dia i nit.

3 La Crema Anti-Age dia i nit 
conté alga marina, proteïna 
hidrolitzada de soja i glucans. 
Aquests principis activen les 
sirtuïnes –responsables de 
la joventut i de l’oxigenació 
cel·lular–, redueixen el 
deteriorament de l’ADN, 
eviten la degradació d’elastina 
i col·lagen, i tenen un gran 
efecte refermant. A més, 
estimulen els mecanismes 
de defensa naturals de la pell. 

3 El booster de dia 
es compon d’extracte 
d’hamamelis, d’un 
complex vegetal hidratant 
i de vitamines B12, A i E. 
Contribueix a protegir la 
pell de l’exposició solar i de 
l’estrès oxidatiu, la hidrata, 
la nodreix i n’alenteix el 
procés d’envelliment.

3 El booster de nit té 
àcid hialurònic i col·lagen, 
que ajuden a incrementar 
la densitat de la dermis ja 
que aporten el volum 
perdut i omplen les arrugues. 
També proporciona flexibilitat, 
suavitat i finor a la pell. 

MANUAL D’ÚS
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TardorUna
deBellesa

L’objectiu per presumir de bon aspecte després de l’estiu 
és reparar i realçar la pell. Consells, el producte estrella, 

imprescindibles i molt més...
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Imprescindibles  
Què no ha de faltar al teu necesser? 
La Màscara Rock & Volume 
per donar protagonisme a les 
pestanyes i l’Stick Corrector núm. 
03 verd per ocultar vermellors i 
imperfeccions. Aplica’l abans de la 
base de maquillatge i aconseguiràs 
unificar el to de la pell. 

Mat vs. 
brillantor 
Jugant al contrast: les pells 
joves demanen una base 
d’acabat mat. En canvi, els 
llavis els volen sucosos, molt 
brillants. Maquillatge fluid 
d’acabat Mat i Brillant de 
llavis núm. 08.

El pas essencial 
El Gel Netejador Purificador 
està especialment indicat per a 
la neteja facial de pells grasses, 
amb tendència acneica, com passa 
amb les pells més joves. S’aplica al 
matí i a la nit sobre la pell humida, 
amb moviments circulars per 
eliminar restes de maquillatge i 
impureses. Gràcies al seu contingut 
en àcid salicílic, neteja els porus en 
profunditat i ajuda a controlar l’excés 
de seu; deixa la pell neta i fresca. 

Completa el ritual de bellesa amb la 
Loció Netejadora Pells Grasses i el 
Fluid Hidratant. Aquest tractament 
ajuda a prevenir l’aparició de punts 
negres i barbs, tanca els porus i 
matisa l’epidermis. El Gel Assecant 
Corrector és la solució per assecar 
granets i barbs amb més rapidesa.
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El Pinzell Il·luminador corregeix 
i il·lumina la zona del contorn dels 
ulls, projecta zones enfonsades 
i elimina l’aspecte de cansament 
del rostre. A més, dona llum a les 
parpelles. Als llavis, dona’ls color 
amb Color Fix núm. 01.

Tot en un 
L’aigua Netejadora Micel·lar 
és perfecta per a qui fuig 
de les rutines de neteja en 
què cal utilitzar diversos 
productes. Desmaquilla, 
neteja i aporta una cura extra 
a la pell, sense necessitat 
de rentar-la. Les micel·les 
arrosseguen la brutícia com si fossin 
imants i els actius calmants aporten 
sensació de benestar. 

Per a pells amb set 
Ja has entrat en la trentena i et 
comences a veure alguna arruga o 
petites línies d’expressió al rostre? 

El Sèrum Ultrahidratant conté àcid 
hialurònic i ceramides, que s’alliberen 
progressivament i hidraten fins a les 
capes més profundes de la pell. 
És perfecte per a combatre la 
deshidratació del rostre després 
de l’estiu. 

La Crema Anti-Age Revitalitza 
i Reestructura combat eficaçment 
els signes de l’edat. Recomanada 
per a tot tipus de pells amb flacciditat 
i falta de lluminositat. Perfecta per a 
atenuar arrugues i línies d’expressió, 
regenera i rejoveneix, i aporta finor 
i llum a la pell. 

Els dermatòlegs aconsellen 
protegir-se del sol i no abusar-ne; 
a partir dels 30, cal donar a la pell 
un extra d’hidratació, sèrum, neteja, 
tractaments, contorn d’ulls...
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pells exigents 
Amb un concentrat d’actius 
hidratants i antienvelliment, 
l’ús regular de les Perles 
facials Q10 Concentrat 
Khanya refermant 
antiarrugues redueix les 
arrugues profundes i aporta 
elasticitat i fermesa a la pell. 
Contenen extracte de ginkgo 
i esqualè vegetal d’oli d’oliva, 
ingredients que nodreixen 
la pell, la deixen suau com la 
seda i la protegeixen de 
la deshidratació. 

La Crema Dragon’s Blood 
està formulada amb un 
poderós extracte antioxidant 
i regenerador que s’obté 
de la saba vermella de 
l’arbre Croton lechleri, 
conegut com a “sang de 
drac”. Protegeix la pell dels 
radicals lliures i retarda els 
senyals d’envelliment cutani. 
Deixa la pell suau i elàstica, 
visiblement més jove.  

Adeu taques 
Les taques que deixa el sol 
després de les jornades 
d’exposició a l’estiu es poden 
aclarir i, fins i tot, eliminar. Com? 
El Despigmentant facial tracta 
i prevé les taques cutànies que 
provoca el sol, l’envelliment 
o l’embaràs. Combinat amb 
vitamina B3, el seu complex 
Radiance CR ajuda a unificar 
el to de la pell i li aporta 
lluminositat. S’aplica abans 
de la crema hidratant 
i de la fotoprotecció solar.

la perfumeria
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El producte 
estrella 
A base de minerals, fang de 
la mar Morta, àcid hialurònic, 
vitamina E, àloe i oli de menta, 
la Màscara Facial Netejadora 
amb fang de la mar Morta 
neteja la pell en profunditat, tot 
eliminant el greix i les toxines 
que obstrueixen els porus. 
Aporta sensació de frescor que, 
juntament amb un antioxidant 
poderós, dona més elasticitat 
a la pell i, per tant, la refresca 
i rejoveneix. 

Makeup 
És hora de desvelar, 
de conèixer la base de 
maquillatge i el corrector 
amb efecte de segona pell. 
Per a les pells més madures 
tenim el kit de maquillatge 
perfecte, pren-ne nota! 
Maquillatge fluid Acció 
Global i Corrector Acció 
Global, tots dos rics en 
ingredients refermants i 
antienvelliment. Tria el to que 
s’adapti millor a la teva pell. 
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1. Pinta gel / 2. Gel Xampú / 3. Acción 9.60 Sport Water, eau de toilette home / 
4. Esprai Desodorant Men Protect + / 5. Gel Reductor Abdomen 9.60 home /
6. Càpsules Cremagreixos amb te vermell, guaranà, canyella i vitamina B6.

GYMTIME
ELLDesprés de les vacances i dels excessos 

de l’estiu, toca tornar al gimnàs per 
posar-se de nou en forma. Anota el 
que has de portar sempre al 
necesser per a abans i després 
de l’entrenament, i llestos! 

1

2

3 4

5

6
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ELLA
1. Gomes de colors per als cabells / 2. Desodorant 
natural esprai 9.60 Pure dona / 3. Gel exfoliant / 
4. Esprai corporal Rosa Blanca / 5. Tovalloletes íntimes 
cura diària / 6. Tovalloletes netejadores facials amb 
escuma / 7. Pinta afro per a cabells arrissats. 

1

2
3

4
5

6
7
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Colors i textures 
que enamoren, 
inspirats en la tardor.
No et perdis el més nou en 
maquillatge:  la col·lecció Pasión 
Natural està a punt per impactar. {
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Lovely 
Per aconseguir aquest look 
comença treballant bé la 
pell aplicant la base de 
Maquillatge Hydra-confort 
i el Coloret Multicolor núm. 
04. Les ombres d’ulls de 
la Paleta Pasión Natural; 
en aquest cas, a la part inferior, 
el to or antic, i a la parpella 
mòbil, el burgundy. 
La Màscara de Pestanyes 
Volum Alas de Mariposa 
per obrir la mirada. Els llavis 
de color albergínia amb el 
Perfilador Pasión Natural 
núm. 208 i el Pintallavis 
Creamy Pasión Natural núm. 
26. I a les ungles, l’Esmalt 
Efecte Gel - Pasión Natural 
núm.  898 morat + el Top 
Coat per donar brillantor.
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Elegance Nude 
Els dies de tardor en què vols lluir un look més relaxat, aplica 
l’ombra d’ulls de color quars a l’interior del llagrimer i a l’arc de 
les celles, la de color pètal sobre la parpella mòbil i la de color 
albergínia per emmarcar l’ull, totes de la Paleta d’ombres Pasión 
Natural. El Perfilador d’ulls Pasión Natural núm. 107 albergínia 
i la Màscara de pestanyes Volum Alas de Mariposa. Els llavis de 
color nude amb el Perfilador Pasión Natural núm. 207 i amb 
el Pintallavis Creamy Pasión Natural núm. 25. I finalment, 
un toc de rubor als pòmuls amb el Coloret Multicolor núm. 04.

la perfumeria
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La Màscara de Pestanyes 
Volum Alas de Mariposa 

aporta volum des de l’arrel fins 
a les puntes. Pentina i defineix 
les pestanyes, alhora que les 

embolcalla i emmarca per 
a un efecte panoràmic. 

Sophisticated 
Si prefereixes un maquillatge més pujat i sofisticat, 
opta per la base Hydra-confort i als pòmuls el 
Coloret Multicolor núm. 04. Emmarca la mirada 
amb l’ombra orquídia de la Paleta Pasión Natural, 
l’Eyeliner Intense Pasión Natural núm. 04 color 
albergínia i la Màscara de pestanyes Volum Alas 
de Mariposa. Els llavis a joc en to albergínia amb 
el Perfilador Pasión Natural núm. 208 i amb el 
Pintallavis Creamy Pasión Natural núm. 26.
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TOC 
MAGISTRAL

És recomanable aplicar les 
ombres de la Paleta Pasión 
Natural, de textura suau i 
sedosa, amb el pinzell d’escuma 
i difuminar-les amb el pinzell 
ombra. Atreveix-te a combinar 
el to albergínia mat i qualsevol 
dels tons metàl·lics per 
aconseguir un look apassionat.

Perfilador Pasión Natural
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Lovely Elegance Nude Sophisticated

Maquillatge Hydra-confort 
SPF 25 

Paleta ombres 
Pasión Natural

Pintallavis Creamy 
Pasión Natural

Coloret Multicolor núm. 04 

Eyeliner Intense 
Pasión Natural 
núm. 04 
albergínia

Màscara de 
pestanyes Volum 
Alas de Mariposa 
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RECORDA 

El llevat de cervesa té un alt 
contingut en proteïnes que 

contribueixen a augmentar la 
massa muscular i, a més, és font 

de vitamines B1, B2, B3, B5, 
B6 i B9. Algunes d’aquestes 
vitamines ajuden a disminuir 

el cansament i la fatiga. 

1. Càpsules Multivitamines i Minerals 
2. Càpsules per a Cabells i Ungles
3. Llevat de cervesa en càpsules
4. Llevat de cervesa en escates 
5. Comprimits efervescents Vitamina C 

PER SUMAR... 

Proteïnes, 
vitamines 
i minerals. 
Comença a 
cuidar-te també 
des de dins: dona 
al teu organisme 
el que necessita 
per recuperar-se 
dels mesos més 
càlids de l’any. 
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El color de la tardor 
Aposta pel mostassa, un to càlid per a èpoques fredes. 
Esmalt d’ungles Una capa y listo núm. 891 color mostassa.

Aquesta temporada el focus 
se situa sobre les ungles. 
Preparada per descobrir 
els nous tons de la col·lecció 
Una capa y listo?

maniaNail
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Feix de llum 
Colors foscos per a la 
tardor, però sempre plens 
de llum i brillantor. Esmalt 
d’ungles Una capa y 
listo núm. 889 granat + 
necesser d’edició limitada.
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Pura elegància 
Sofisticació i misteri. Esmalt d’ungles 
Una capa y listo núm. 887 gris. 
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1. Esmalt d’ungles Una capa y listo núm. 
891 color mostassa + necesser d’edició 
limitada (models i mides diferents per triar).

2. Esmalt d’ungles Una capa y listo 
 núm. 889 granat. 

3. Esmalt d’ungles Una capa y listo 
 núm. 887 gris + necesser d’edició limitada 

(models i mides diferents per triar).

1 2

3



AIGUA MICEL·LAR
NETEJA, DESMAQUILLA I CUIDA LA PELL 



Zoom ULLS I LLAVIS
Hi ha diferents formes d’ulls i llavis; descobreix la teva 

i aprèn a treure’n el màxim partit. 
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Com s’han de 
maquillar uns llavis 
amplis, carnosos o 
gruixuts? 
Si vols dissimular la mida 
dels llavis, aplica base de 
maquillatge abans del labial. 
Tot seguit, utilitza un llapis 
per perfilar-los just per 
dins de la línia natural; 
això ajuda a reduir-los, 
ja que crea l’efecte òptic 
de ser més fins. Evita els 
brillants tipus gloss, ja que 
fan que semblin més grans.

Llavis petits o estrets, 
com cal maquillar-los? 
Totalment oposats als anteriors, 
a l’hora de perfilar-los segueix el contorn 
natural dels llavis dibuixant la línia per 
fora. Aplica un pintallavis cremós, amb 
brillantor o tipus gloss, per crear sensació 
de volum.

Llavis asimètrics 
o caiguts 
L’objectiu és igualar gruixos i, 
per això, cal perfilar les zones 
més primes i igualar-les amb les 
més gruixudes. Els llavis amb 
les comissures descendents 
envelleixen i donen aspecte de 
tristesa. A l’hora de maquillar, 
dibuixa la línia de les comissures 
de manera ascendent. 

4 4 4

L L A V I S  I L L A V I S  I L L A V I S  I 
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Saps com 
maquillar els ulls 
caiguts, enfonsats 
o sortints?
En el cas de les parpelles 
caigudes, la primera 
norma és evitar les 
ombres fosques, ja que 
fan que els ulls es vegin 

més petits i tancats. Per crear profunditat, utilitza ombres d’un to mitjà 
amb textura mat, i defineix amb un to més fosc. Els ulls enfonsats 
necessiten colors clars per obrir i il·luminar la mirada. L’objectiu dels 
ulls sortints és allargar-los i alinear-los. Es recomana utilitzar ombres 
mat de tons mitjans i foscos, i perfilar-los amb un traç allargat. 
Quan s’aplica la màscara de pestanyes cal insistir en les zones més 
allunyades del llagrimer. 

Adapta l’eyeliner 
a la forma dels teus ulls 
w Ulls junts: perfila la part superior 

i inferior de l’arrel de les 
pestanyes des de la meitat 

 cap enfora. A mesura que arribis 
a l’extrem, amplia el traç.

w Ulls separats: el millor és 
perfilar-los des del llagrimer 

 i fer una línia més gruixuda 
 a l’arrel de les pestanyes.

w Ulls caiguts: s’han de perfilar 
arran de les pestanyes superiors, 
cap amunt i cap enfora. A la part 
inferior, s’ha de fer una línia 

 molt fina.

w Ulls rodons o enfonsats: per 
aconseguir una mirada allargada, 
cal perfilar-los des de la meitat 
de les pestanyes cap a l’extrem, 
on es dibuixa un traç ascendent. 
A la part inferior, s’ha de fer un 
traç horitzontal suau.

U L L S

Consells per 
engrandir els ulls...

Utilitza ombres metal·litzades. Perfila l’extrem 
de l’ull amb un to més fosc, fent sempre traços 
ascendents. Aplica un to mitjà a la parpella fixa 

i un altre més clar al llagrimer. Amb eyeliner gel i un 
pinzell bisellat, traça una línia damunt les pestanyes 

superiors i marca una línia ascendent al final. 
I l’últim toc: la màscara de pestanyes. 
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allunyades del llagrimer. allunyades del llagrimer. 

i un altre més clar al llagrimer. Amb 
pinzell bisellat, traça una línia damunt les pestanyes 
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Necessers infantils, 
amb models diferents per triar. 

Ha arribat 
l’hora de tornar 
a l’escola.
Consells i idees 
infal·libles per 
començar el curs 
amb bon peu. 

Els primers 
de la classe 
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4 CUIDANT LES 
SEVES DEFENSES
Ampolles Gelea - Pròpolis Nens 
amb vitamines i àcid fòlic. 

4 KIDS BEAUTY
Per a l’hora del bany, esponges 
infantils Frozen i Spiderman. 
I després... colònia Minnie Mouse 
i eau de toilette Superman.

4 CONTRA 
ELS POLLS
Sabies que l’oli d’arbre del te 
és un remei natural poderós 
contra els polls? La seva aroma 
forta amaga l’olor humana 
que atrau aquests paràsits. 
Afegeix d’1 a 3 gotes en 
aproximadament 25 ml 
de xampú, loció o aigua, 
i aplica-ho als cabells i al cuir 
cabellut, segons necessitat. 

4 PER A LES FERIDES
Tires protectores infantils Justice League 
i Santoro Gorjuss, resistents a l’aigua.

4 IMPRESCINDIBLE
Porta les 
Tovalloletes cara i 
mans a la motxilla 
de l’escola. El millor 
és tenir-les sempre 
a prop per netejar 
i cuidar la pell 
delicada dels nens. 
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Cues trena 
Amb la ratlla al mig, 
recull la part de davant 
dels cabells amb dues 
trenes llargues. Després 
separa els cabells en dues 
seccions i subjecta la trena 
i la cua juntes a la part alta 
del cap, amb les gomes de 
la Minnie. Per acabar, fixa 
els cabells solts amb els 
clips de la Minnie.

Donem la benvinguda a la tardor 
amb tres looks senzills i divertits. 
Pren-ne nota i fes-los a la 

teva petita. 

Qüestió de 
cabells

32  TARDOR 2019 
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Corona trena amb diadema 
Pentina els cabells dividint-los en dues parts i marcant la 
ratlla al centre. Fes dues trenes soltes i subjecta-les amb 
gomes. Ajunta-les al voltant del cap i fixa-les amb clips. 
Col·loca la diadema de la Minnie Mouse, i... llestos! 
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Monyets amb llaç 
Per començar, separa els cabells en 
dues seccions, amb la ratlla al mig. 
Fes dues cues i subjecta-les amb una goma. 
Enrotlla les dues cues sobre si mateixes per 
fer un monyet. Damunt de cada monyet, 
posa-hi els llaços de la Minnie.

dues seccions, amb la ratlla al mig. 
Fes dues cues i subjecta-les amb una goma. 
Enrotlla les dues cues sobre si mateixes per 
fer un monyet. Damunt de cada monyet, 
posa-hi els llaços de la Minnie.

Clips per als cabells 
i gomes fines.



NECESSERS 
edició limitada 



SOPLO

Una carícia delicada a la teva pell 


