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La model porta:
Eyeliner Gel, Màscara de 
Celles, Coloret Multicolor, 
Pintallavis Cremós núm. 11 
pruna i Esmalt d’ungles núm. 
803 remolatxa.

En portada

La peLL que habites 
Arriba de nou un canvi d’estació; la pell torna a ser 
vulnerable i necessita una rutina de bellesa que la 
cuidi com es mereix. Posa en marxa el teu propi pla 
d’acció i fes bona cara des que et lleves fins que 
te’n vas a dormir. 

posa look a La primavera
T’encantaran les fragàncies afruitades, donaràs un 
twist a la cabellera i, inevitablement, els llavis, els 
ulls i les ungles es tenyiran de color. Així arrenca 
la temporada. 

eL teu kit de beLLesa 
No te’n pots despendre; té tot allò que necessites 
i dicta qui ets. Quatre kits de bellesa per plantar 
cara a la primavera.

i es va fer La LLum
Il·lumina les zones del rostre que vulguis destacar 
i dona un reflex metàl·lic als llavis. El maquillatge 
d’aquesta temporada irradia llum. Descobreix la 
nova col·lecció Metallic Radiance i crea una original 
brillantor per al rostre. 

treu Les ungLes
S’estilen tots els colors, fins i tot combinats. 
Seleccionem els més trendy i els combinem 
amb el pintallavis o les ombres d’ulls. 
Creativitat al poder! 

eL moment zen
Sempre pots trobar bons moments per aturar-te i 
fugir de l’estrès diari. Després d’una llarga jornada de 
treball, prepara’t un bany calent, encén unes espelmes 
aromàtiques, posa bona música i aprofita per tenir cura 
de la pell. Tres, dos, un... Ja tens el balneari a casa; 
no hi ha excusa per no viure sense relaxar-se. 
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L
a pell pateix al llarg 
del dia i per això no 
n’hi ha prou amb ne-
tejar-la i aplicar-hi cre-

ma hidratant al matí i a la nit. 
Protegeix-la del sol, aporta-li 
vitamines, revitalitza-la a mitja 
tarda i aprofita per retocar-te 
el maquillatge. Són gestos 
senzills que pots incloure en la 
rutina de bellesa facial: la pell 
se sentirà millor amb aquests 
nous hàbits i tu ho veuràs re-
flectit en el seu aspecte.

al matí 
neteja, hidrata i 
il·lumina la pell
La pell treballa tota la nit, 
per això és imprescindible 
tornar-la a netejar quan ens 
aixequem i retirar les cèl·lu-
les mortes i la pel·lícula de 
greix que es genera men-
tre dormim. La fórmula del 
Gel netejador a l’aigua (1) 
està enriquida amb actius 
calmants i vitamina C, de 

manera que aporta a la pell 
del rostre la cura que ne-
cessita per deixar-la neta i 
nítida, a punt per aplicar-hi 
la crema hidratant. A con-
tinuació, és recomanable 
fer servir el Sèrum llumino-
sitat amb vitamina C (2). 
L’estrès, la manca de son, 
els canvis d’alimentació, 
les emocions, entre d’al-
tres, són problemes que 
poden fer que el rostre es 

vegi cansat i la pell, apaga-
da. Aquest sèrum dona a la 
pell, de bon matí, el plus de 
lluminositat i vitalitat que 
necessita per estar perfecta 
durant tot el dia. Ara la pell 
ja està preparada per a la 
fase d’hidratació: la Crema 
facial efecte lífting FpS30 
(3) en combat la pèrdua de 
fermesa, en millora l’elasti-
citat i, a més, la protegeix 
dels raigs del sol.

lapell
que habites

arriba de nou un canvi d’estació; la pell torna a ser vulnerable 
i necessita una rutina de bellesa que la cuidi com es mereix. 
posa en marxa el teu propi pla d’acció i fes bona cara des 
que et lleves fins que te’n vas a dormir. 

el Sol i la 
ContaminaCió 

A la primavera tornem a te-
nir més hores de sol; amb 
el bon temps aprofitem per 
passejar i gaudir de l’aire lliu-
re. No t’oblidis de protegir la 
pell diàriament. Fes-ho com 
un pas essencial de la teva 
rutina de bellesa, no només 
en les estacions càlides, sinó 
tot l’any, fins i tot a l’hivern. 
Si protegeixes la pell dels 
raigs UV, la protegeixes alho-
ra de l’envelliment prematur.

Enemics? 

la perfumeria
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Un Cop 
a la Setmana 
neteja a FonS 
Purifica i neteja els punts 
negres amb la màscara 
peel-off Black Mask. Conté 
charcoal, un actiu que 
contribueix a purificar la pell 
retirant-ne la brutícia i les 
impureses, i la deixa bonica 
i suau. Aplica-la un cop a la 
setmana només a la zona T, 
és a dir, al front, al nas i a la 
barbeta, que són les zones on 
es produeix més secreció de 
seu i on més brutícia s’acumula. 
Un cop l’has aplicat, deixa-la 
actuar de 15 a 20 minuts o fins 
que s’assequi. Es formarà una 
pel·lícula que has de retirar amb 
suavitat. Després, l’aigua freda o 
un tònic facial ajuden a tancar bé 
els porus. 

truc
Per aconseguir 

un resultat millor, aplica aigua 
calenta o vapor prèviament per

ajudar a obrir els porus.

recorda 
3 Pots aplicar la màscara 
    amb ajuda d’un pinzell.
3 Compte! La pel·lícula que
    es retira no s’ha de 
    llençar al vàter.
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la perfumeriaal miGdia o a 
primera hora 
de la tarda
calma la pell
A l’hora de dinar o just 
després comencem a notar 
el cansament del dia; la pell 
està tibant, seca i apagada. 
És el moment de refrescar-la 
i revitalitzar-la. Vaporitza’t el 
rostre amb la broma facial 
aigua d’avena, que aporta 
frescor i benestar en un sol 
gest. Torna a aplicar-te el 
protector solar; és important 
repetir-ne l’aplicació durant 
el dia per protegir la pell 
de futures taques. Retoca’t 
el look amb el Coloret 
Cushion Blushion, 
natural, lleuger i 
d’aplicació fàcil.

Tingues cura dels

La pell dels llavis és una de les més sensibles; és 
molt més fina i el seu pigment natural depèn de la 
circulació sanguínia. Els llavis necessiten, per tant, 
una cura especial. L’exfoliant labial es pot fer servir 
habitualment per evitar que s’assequin i es tallin. Si 
tenim els llavis tallats o deshidratats, cal exfoliar-los 
abans d’aplicar un bàlsam: ajuda a nodrir i a regenerar. 
Tot seguit, ja pots hidratar-los amb el protector labial 
FpS15 amb mantega de karité i oli d’alvocat.

LLAVIS 
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recorda
Aplica’t el tònic facial 

amb petits tocs amb un 
disc desmaquillador ovalat (7). 

No freguis; evitaràs irritacions
i vermellors.

a la nit
neteja, repara 
i nodreix
Quan arribis a casa, ne-
teja’t i desmaquilla’t el 
rostre suaument amb 
la llet netejadora hi-
dratant (1), que elimi-
na les restes de maqui-
llatge i les impureses 
del dia, a banda de 
netejar la pell a fons. 
També hidrata gràcies 
a la seva fórmula en-
riquida amb actius hi-
dratants; calma la pell i 
li aporta benestar. El ri-
tual de bellesa nocturn 
continua amb el tònic 
facial hidratant (2), 
que hidrata i refresca 
gràcies als seus actius 
calmants, hidratants 
i antioxidants. Amb 
la pell neta passem 
a la fase de reparar i 
nodrir: el Sèrum anti-

arrugues (3) redensi-
fica i allisa atacant els 
senyals d’envelliment 
des de l’interior.
El Contorn d’ulls Sis-
bela (4) i la crema Coll 
i escot refermant i 
nutritiva Sisbela (5) 
tracten de forma es-
pecífica algunes zones 
del rostre i els voltants 
que no hem d’oblidar.
La pell no descansa ni 
a la nit; de fet és quan 
està més receptiva a 
l’aportació de nutri-
ents. La Crema revi-
talitzadora regenera-
dora Sisbela (6) actua 
mentre dorms, poten-
ciant el procés natural 
de regeneració del 
rostre. Els seus actius 
la converteixen en un 
tractament de luxe per 
a la pell. És recomana-
ble utilitzar-la tant de 
dia com de nit.

1 2

3

5 6

7

La Llet netejadora 
i el Tònic es poden 
aplicar tant de dia 

com de nit.

4
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T’encantaran les fragàncies afruitades, 
donaràs un twist a la cabellera i, 

inevitablement, els llavis, els ulls 
i les ungles es tenyiran de color.

així arrenca la temporada. 

look
PrimaVEra
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Les més desitjables per 
perfumar-te aquesta primavera1

Et seduirà amb les 
notes d’aquesta 
fruita aromàtica. 
Tota una temptació!

mora

m

ONOGOTas

4 El complement perfecte 
per a qualsevol 
moment del dia.

Poma

m

ONOGOTas

2 Una proposta original amb 
la fragància més exòtica.

Coco
m

ONOGOTas

3 Una manera dolça 
de perfumar-se.

Vainilla

m

ONOGOTas

FRAGÀNCIES 
afruitades

2018 priMavera  11
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S
egur que ja tens gairebé preparada la roba i la bossa per anar 
a la platja. Però, i el teu cos? Està a punt? No deixis d’aplicar-
te l’anticel·lulític durant tot l’any: la constància és fonamental 
per veure’n els efectes, acompanyada sempre d’una dieta 

equilibrada i exercici físic. 

Reforça la lluita contra el greix acumulat amb l’anticel·lulític reductor 
oli sec vanity Series, que combat la cel·lulitis durant les 24 hores 

del dia. El seu funcionament és ben senzill: com més et mous, 
més cremes. Té una acció perllongada gràcies al complex 

provislim multiactiu, que allibera els seus actius de 
manera contínua i n’augmenta l’eficàcia en 

moments d’activitat elevada.

Pren nota dels altres aliats perquè l’operació 
biquini d’enguany no sigui tan dura: Celuvit 
detox càpsules ajuda a eliminar els quilos 
de més i millora l’aspecte de la pell. 
I lipo reductor ampolles, a base de mate, 
contribueix a la degradació de lípids.

recorda
Aplica-te’l quan vagis 

a fer esport o a passejar: 
n’intensificaràs l’efecte.

Comença 
l’operaCió BiqUini...

12  priMavera 2018
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no mÉS Bad hair’
o deixis que els cabells t’espatllin el 
dia. Per fer esport o sortir al carrer, 
quan la cabellera no t’acompanya, 
posa’t accessoris per al cabell que 

t’ajudin a dissimular el mal dia i a estar més 
guapa. accessoris per als cabells, 
de models diferents per triar.

2018 priMavera  13
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pUja el to 
A la primavera ja ve de gust 
lluir un bronzejat lleuger.
pólvores de Sol (dos tons per triar)

Lip Kiss BaLM
Bàlsam juvenil, divertit i original, que té cura dels 
llavis; els aporta hidratació i un toc de color amb 
irresistibles aromes afruitats. lip Kiss Balm núm. 01 
maduixa i núm. 02 préssec.
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la perfumeriaCelleS SUperlativeS
Es porten impecables, abundants i 
perfectament dibuixades. Durant anys han 
estat les grans oblidades, fins que 
fa poc s’han guanyat el lloc d’unes de 
les protagonistes de l’expressió facial. 
1 màscara Celles / 2 duo Celles omple 
& il·lumina / 3 Kit Celles
4 llapis Celles automàtic 

Per realçar la mirada no hi ha res 
com unes celles naturals, però ben 
estudiades, amb un disseny afavoridor. 
I uns smudgy eyes: el maquillatge d’ulls 
fumat ha evolucionat cap a uns 
ulls tacats, amb un acabat imperfecte 
a base d’ombres que donen 
profunditat a la mirada.

EScAc I mAt

1

2

3
4

La model porta Ombra 
d’ulls núm. 07 marró mat i 

núm. 08 marró perlat.
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toc
magistral

Per fixar una zona en concret, com ara 
el serrell, o per controlar els cabells que 

queden deixats anar, polvoritza una 
mica de laca sobre la pinta o el raspall i 
després pentina la zona que vols fixar.

FalS inFormal
Tant si et decantes per dur la cabellera deixada 
anar com si optes per recollir-la, has de texturitzar 
el cabell amb productes que li donin l’aspecte 
informal que tant s’estila. 

La laca extra Brillantor ajuda a fixar el pentinat; 
a més conté pols de diamant, que aporta brillantor 
natural als cabells.

La laca extra Forta fixa i manté el pentinat; 
permet gaudir d’una cabellera amb soltesa i 
moviment.
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Cuida, nodreix i protegeix
les mans de la sequedat
i les agressions externes

Mans cuidades, mans boniques
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So chic!
1 Necesser (models i mides diferents 
per triar) / 2 Crema de Mans hidratant 
àloe / 3 Oli vitamínic tractament per a les 
ungles / 4 Laca Extra Forta (mida viatge)  
5 Pintallavis mat núm. 11 / 6 Melodía  
7 Pólvores de sol / 8 Llima d’ungles  
9 Pinzell il·luminador / 10 Sticks Top 
Silueta / 11 Brotxa

EL TEU KIT 
DE BELLESA

No te’n pots 
despendre; 
té tot allò que 
necessites i dicta 
qui ets. Quatre 
kits de bellesa 
per plantar cara 
a la primavera.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

1

11

10
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1 Accessoris esportius per al cabell (models 
diferents per triar) / 2 Desodorant Protecció 
Plus en esprai / 3 Sport Protector Labial FPS15 
4 Woman Sportwater 9.60 Pure / 5 Càpsules 
Multivitamines / 6 Crema Solar antiedat facial 
Sisbela, FPS 50+ amb color

SporT 
woman

1

2

3

4

5

6

1
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1 Crema de Mans ultrahidratant / 2 Gel de bany 
Aqua Marina / 3 Sèrum antiedat Vído / 4 Desafío 
Sport eau de toilette / 5 Contorn d’ulls de bola 
Vído / 6 Crema facial hidratant 24 h Vído 
7 Ampolles ginseng, gelea reial i vitamina C 
8 Desodorant Protecció Plus home de bola

la perfumeria

BLUE
man

1

6

7

8

3

2

4

5
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1 Gelea - Pròpolis 
nens / 2 Colònia 
Prodigiosa / 3 Raspall 
de dents elèctric Soy 
Luna / 4 Raspall per als 
cabells antiestibades 
5 Necessers de 
personatges infantils 
(models i mides 
diferents per triar) 
6 Gel dental Kids +2 
anys Shimmer Shine  
7 Gel dental kids 
+6 anys Prodigiosa 
8 Necesser infantil 
Gorjuss (models 
i mides diferents 
per triar)

1 Esprai Solar infantil 
FPS50 + / 2 Raspall 
de dents elèctric 
Spiderman 
3 Gel dental Batman 
kids +6 anys 
4 Gel dental Pjmasks 
kids +2 anys  
5 Superman eau de 
toilette / 6 Necesser 
amb personatges 
infantils (models i mides 
diferents per triar)

LITTLE
gIrL

LITTLE
Boy

1

2

3

4

5
6

7

8

1

2

3
4

5
6
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La llum s’erigeix en la 
protagonista principal del look 
metallic radiance, només 
apte per a dones amb caràcter. 
L’Il·luminador Strobing ressalta 
zones com l’envà nasal, la part 
superior dels pòmuls i el centre 
del front; millora l’aparença de 
la pell tot aportant un aspecte 
saludable i radiant. Els llavis 
resplendeixen amb un acabat 
extranacrat amb el Pintallavis 
núm. 02 coral metàl·lic. 
Donem a la mirada un toc suau 
de llum neutra amb l’Ombra 
núm. 13 crema, l’Eyeliner Gel 
per perfilar l’ull i un toc de 
l’Ombra núm. 08 marró perlat. 
La Màscara de Pestanyes Volum 
4Dimensions, el Coloret Coral i, 
a les ungles, l’Esmalt núm. 802 
porpra.

Il·lumina les zones del 
rostre que vulguis 
destacar i dona un 
reflex metàl·lic als llavis. 
El maquillatge d’aquesta 
temporada irradia llum. 
Descobreix la nova 
col·lecció metallic radiance 
i crea una original 
brillantor per al rostre. 

ATREVIMENT

I ES VA FER 

llumla
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La pell es veu suculenta i hidratada gràcies als punts de llum que ressaltem amb 
l’il·luminador strobing de la col·lecció metallic radiance. En aquest look, destaca l’acabat 
metàl·lic i setinat dels llavis, amb el Pintallavis núm. 01 morat metàl·lic. Els ulls es maquillen 
amb l’Ombra núm. 13 crema, l’Eyeliner Gel i la Màscara Volum 4Dimensions. Al pòmuls, 
el Coloret Multicolor.

RESplENdoR úNIC

la perfumeria
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E
s tracta d’una tendència de maquillatge 
que consisteix a ressaltar certes zones del 
rostre per millorar l’aparença de la pell, 
tot aportant un aspecte més saludable i 
radiant. Mentre el contouring consisteix 

a crear llums i ombres per esculpir el rostre, 
l’strobing en canvi se centra en els punts de 
llum i permet obtenir una pell lluminosa
i natural.

Què és
l’strobing?

la perfumeria

L
’Il·luminador Strobing de la col·lecció Metallic 
Radiance és el producte idoni per donar el toc 
final al maquillatge. És un il·luminador en cre-
ma, de textura suau i fàcil d’aplicar amb el tou 
dels dits. Dona un extra de llum a certes zo-

nes del rostre com ara la barbeta, l’envà nasal, la 
part central del front o la part superior dels pòmuls. 

Aconseguiràs crear diferents volums 
al cutis i la pell tindrà una apa-

rença suculenta i hidratada. 
L’Il·luminador Strobing Me-

tallic Radiance es presen-
ta en dos colors: núm. 
01 llum daurada, indicat 
per a pells mitjanes o 
bronzejades; i núm. 02 
llum perlada, indicat 

per a pells clares. 

Strobing 
manUal d’úS

Il·luminador Strobing 
Metallic Radiance 
núm. 01 llum daurada

il·lumina diferents 
zones del rostre i 
dona un toc de llum 
natural a la pell

Il·luminador Strobing 
Metallic Radiance 
núm. 02 llum perlada
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Look 2
RESplENdoR úNIC  
1 Il·luminador Strobing Metallic Radiance.
3 Ombra d’ulls núm. 13 crema. 4 Eyeliner Gel.
6 Màscara de pestanyes Volum 4Dimensions. 
9 Pintallavis Metallic Radiance núm. 01 morat 
metàl·lic. 10 Coloret Multicolor.

Look 1 ATREVIMENT 
1 Il·luminador Strobing Metallic 
Radiance. 2 Pintallavis Metallic 
Radiance núm. 02 coral metàl·lic. 
3 Eyeliner Gel. 4 Ombra d’ulls 
núm. 13 crema. 5 Ombra 
d’ulls núm. 08 marró perlat. 
6 Màscara de pestanyes Volum 
4Dimensions. 7 Coloret Coral.
8 Esmalt núm. 802 porpra.

3

6

10

5

4

7

1 2

98
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Treu lesungles
s’estilen tots els colors, fins i tot combinats. 
seleccionem els més trendy i els conjuntem 
amb el pintallavis o les ombres d’ulls. 
Creativitat al poder!
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1. Base allisadora / 2. llevacutícules / 3. tallaungles 
4. polidor d’ungles / 5. tallacutícules 
6. Bastonets de taronger

+

traç elegant
Combina el clàssic eyeliner 
amb un esmalt de caràcter, 
com el de color remolatxa. 
esmalt núm. 803 remolatxa 
+ Perfilador eyeliner negre + 
ombra d’ulls núm. 13 crema i 
núm. 08 marró perlat.

1 2

3 4
5

6
sempre a mà}

CompLeta eL look
ZOOm: ulls, ungles i llavis 
aquesta temporada no et podràs 
resistir a omplir-los de color.
Te’n donem totes les claus. 

a duo 
Pel que fa al maquillatge, 
aquesta primavera aprendràs 
a arriscar per guanyar. 
esmalt d’ungles núm. 802 
porpra + ombres d’ulls 
perlada núm. 16 blau intens 
i núm. 17 verd xampany.

pop 

+

Els tons roses, en totes les seves 
versions, delecten la primavera. 
Aposta per llavis i ungles en tons 
rosats, i dona un aire pop al teu 
look. esmalt núm. 804 rosa pop + 
pintallavis mat núm. 09 violeta.

+
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El mOmENT

sempre pots trobar bons moments per aturar-te 
i fugir de l’estrès diari. Després d’una llarga jornada 

de treball, prepara’t un bany calent, encén unes 
espelmes aromàtiques, posa bona música 

i aprofita per tenir cura de la pell. 
Tres, dos, un... Ja tens el balneari a casa; no 
hi ha excusa per no viure sense relaxar-se. 
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J
a sabem que l’exfoliació elimina 
cèl·lules mortes i fa que la pell 
estigui més receptiva a absorbir 
qualsevol tractament que li 

apliquem. Aquest és el moment 
perfecte, ja que necessites temps per a 
l’exfoliació. I tot seguit, és recomanable 
una bona hidratació. 
L’exfoliant corporal mineral amb sals 
de la mar morta suavitza i regenera 
la pell seca i tallada. Aplica’l amb un 
massatge, tot insistint als colzes, els 
genolls i els peus; després retira’l 
amb aigua tèbia i gaudeix de la seva 
fragància agradable de llet i mel. A 
continuació, hidrata’t la pell aplicant de 
manera generosa la mantega corporal 
mineral amb sals de la mar morta. 
Pots fer-la servir diàriament; manté la 
pell suau i hidratada.

toc 
magistral

Aprofita el moment del bany per eliminar 
també les impureses del cabell. Amb el 
cabell humit, abans de rentar-lo amb el 

xampú habitual, aplica el Bàlsam capil·lar 
exfoliant, indicat per a cabells grassos 

i/o amb caspa. Les seves micropartícules 
exfoliants ajuden a eliminar impureses 
i els seus ingredients actius tenen un 

efecte refrescant.

Tot el que una 
exfoliació i 
hidratació òptimes 
poden fer per tu

     
El mOmENT
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N
eteja i protegeix-te la pell amb el Gel de 
bany en escuma Bouquet i escuma tropical. 
Creats per a una neteja suau i delicada de la 
pell, tenen un perfum agradable que ofereix 

un instant de relaxació. Aplica’t el gel a la mà i estén-
lo per tot el cos, prèviament humitejat. Tot seguit, 
esbandeix-lo amb aigua i eixuga la pell suaument. 

Cuida’t la pell
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P rotegeix-les del sol amb la Crema de mans 
antiedat i antitaques (1). A banda d’aportar 
la nutrició que les mans necessiten amb 
ingredients com el karité o la glicerina, 

conté filtres protectors FPS 20, imprescindibles 
per protegir-les del sol i prevenir-ne l’envelliment 
prematur. Recorda que les mans estan exposades 
al sol durant tot l’any, en qualsevol l’estació. 
La seva combinació d’actius unifica el to de la 
pell i evita l’aparició de taques. 

La Crema de mans nutritiva regeneradora (2) 
suposa un plus d’hidratació; una cura extra per a 
mans i ungles gràcies a la seva fórmula enriquida amb 
oli de jojoba, karité i vitamina E. El seu poder nutritiu 
i reparador fa que sigui perfecta com a tractament 
de les cutícules; aplica-la a la nit com una màscara i 
presumeix de manicura. 

La Crema de mans hidratant àloe vera (3) conté 
actius hidratants, reparadors i calmants, que suavitzen 
la pell i li tornen l’elasticitat i la hidratació natural.

La solució per a unes mans molt seques i castigades? 
Una crema amb un alt poder d’hidratació que 
nodreixi, repari i protegeixi la pell: Crema de mans 
ultrahidratant (4). Només amb una petita quantitat 
hidrata i suavitza la pell, i aporta un alleujament 
immediat. S’absorbeix ràpidament sense deixar 
sensació greixosa.

Presta atenció 
a les mans

Sabons de tocador Suau perfum 
de lavanda, rosa i aigua termal, naturals i vegetals, 
rics en substàncies emol·lients hidratants.
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