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Atzerako 
kontaketa 
abian da
Zure edertasun-errutina 
urtaro epelenetarako 

Tonu arrosaxka delikatuak, 
denboraldi honetan liluratzeko

Ezpainek begirada 
guztiak erakartzen 
dituzte: ikasi zer 
kolore dagoen 
boladan!

Kolore-eskola
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06 PREST?
       ATZERAKO KONTAKETA ABIAN DA

Urtaro-aldaketekin, azalak zainketa bereziak 
behar ditu hidratatuta eta argitsu jarraitzeko. 
Produktu egokiak aukeratzea eta edertasun-
errutina erraz bati jarraitzea dira gakoak eguraldi 
ona heltzean zeure burua ondo ikusi eta ondo 
sentitzeko.

14 ATAL BEREZIA:
       “FOR MEN” EDERTASUNA

Azala zaintzeko tratamenduak, depilazioa, 
egungo lurrinak... Benetako dandy-a izateko 
behar duzun guztia.

20 BEKAINAK, PROTAGONISTA
Makillajeko joerei jarraituz, denboraldi honetako 
benetako izarrak bekainak dira. Zenbait aholku 
emango dizkizugu zure aurpegiaren ingerada 
nabarmentzeko. 

23 KOLORE-ESKOLA
Delikatuak, mardulak eta ikusgarriak. Ezpainek 
begirada guztiak erakartzen dituzte; margotu 
boladan dauden tonuekin, arrakasta lortzeko. 
Arrosak gailentzen dira, bertsio kromatiko 
guztietan.

32 CANDY
Azazkal gozo-gozoak! A

ur
ki

bi
de

a
Argitaratzailea: MERCADONA SA

Polígono Industrial Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Liria, 5. 46988 Paterna / Valencia

Egilea: Ediciones ELCA
Inprimaketa: Jiménez Godoy

Lege-gordailua: TO-0789-2008

Aldizkari honetan agertzen diren produktuak Mercadonaren 
eskaintza estandarrekoak dira. Espazio-arazoak direla eta, baliteke 

inoiz produkturen bat ez aurkitzea. Arren, galdetu gure langileei. 
Doako alea; debekatuta dago saltzea edo merkaturatzea.
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1. Aloe verazko gorputz-hidratatzailea
2. Adinaren aurkako aurpegiko krema,
    kolagenoa + silanola
3. Zelulitisaren aurkako krema murriztailea
4. Grand Suite Santorini eau de toilette
5. 10 zk. distira
6. Eguzki-hautsak
7. Poltsarako hautsen brotxa 
    (hainbat koloretan)

6

7

5

4

3

2

Harrituta geratuko zara udaberri honetako 
ezinbestekoekin; Mercadonako lurrindegian bakarrik!

bikainak7 
1
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Prest? 
Atzerako kontaketa abian da
Prest? 
Atzerako kontaketa abian da

Urtaro-aldaketekin, 
azalak zainketa bereziak 
behar ditu hidratatuta eta 
argitsu jarraitzeko.
Produktu egokiak 
aukeratzea eta edertasun-
errutina erraz bati 
jarraitzea dira gakoak 
eguraldi ona heltzean 
zeure burua ondo ikusi 
eta ondo sentitzeko.

HELBURUA     Ekin 
gogor zaintzeari
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A. Deliplus aurpegirako esfoliatzailea
B. Eskuetarako esfoliatzailea
C. Deliplus gorputzerako dutxa-gel esfoliatzailea
D. Azala babesteko dutxarako gela
E. Irresistible Golosina esku-xaboia (edizio mugatua)
F. Oinetarako gogortasunen aurkako esfoliatzailea

Suspertu eta argiztatu 
C bitaminadun serum argiztagarria.  
Eman ezazu zure ohiko aurpegiko 
kremaren eta makillaje-oinarriaren 
aurretik, tonua bateratzeko eta aurpegiari 
bizitasuna emateko. 

Gutxienez astean behin erabiltzeko; 
zelula hilak kentzen ditu, eta aurpegiko, 
gorputzeko, eskuetako eta oinetako 
azala leuntzen du.

Tratatu, hidratatu 
eta zaindu

1 Garbitu 
eta esfoliatu

A

B

C

D

E

F

Ezinbestekoa 
Beti poltsan eramango duzu; orotarako 
krema hidratatzaileak burutik oinetaraino 
zaintzen zaitu.

2

BERRIA

AHOLKUA
Sartu oinak ur 

epeletan 15 bat minutuz, 

eta, ondoren, eman 

gogortasunen aurkako 

esfoliatzailea: azala 

askoz leunago 

geratuko zaizu.



A

B

C

Zein da krema hidratatzaile 
egokiena niretzat?

Tratatu, hidratatu eta zaindu2

Azal koipetsuetarako 
lerro berezia
Azal koipetsuarekin ere edertasun-erritualaren 

urrats guztiak egin ahal izango dituzu. 

1. Gel garbigarri purifikatzailea

2. Maskara orekatzailea

3. Lozio garbigarria

4. Esfoliatzaile desinkrustatzailea

5. Fluido hidratatzailea

6. Gel lehorgarri zuzentzailea

1

2

3

4 5

6
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Tenperatura-aldaketekin, azalak hainbat motatako 
hidratazioa behar du. Baliteke gel-testura 
duen krema behar izatea, edo, agian, eguzkiak 
aurpegiko gune batzuk lehortuko dizkizu, eta 
krema nutritiboago batera aldatu nahi izango 
duzu. Horretarako, me va hidratatzaile-lerroa 
gomendatzen dizugu, azal-mota bakoitzera eta 
haren beharretara egokitzen baita. 

A. Azal koipetsu eta mistoetarako gel-krema 
B. Zimurren aurkako krema
C. Azal lehor eta normaletarako 
    krema aberatsa
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Bular perfektua
Bularrak trinkotzeko 
tratamendu bereziko 
krema.

Elikatu 
gorputzeko azala
Argan-oliodun krema 
nutritiboa.

Agur ildoei
Ildoen aurkako tratamendu 
bereziko krema.
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Gogoratu!
Buru eta gorputz osasuntsuak lortzeko, 
barrutik eta kanpotik zaindu behar duzu.
4  Egin dieta orekatua.
4  Edan egunean 1 edo 2 litro ur.
4  Mugi zaitez. Egin ezazu ariketa fisikoa
     gutxienez astean 3 aldiz.
4  Eta atseden hartu: 8 orduko lo
     indarberritzailea.
Zure gorputzak, buruak eta azalak 
eskertuko dizute.
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Esku eta oin leunak 
Esku-krema birsortzailea, adinaren 
aurkako esku-krema, eta oinetako 
lehortasunaren aurkako hidratatzailea.

Azal sentikorretarako 
Dermik lerroa
Micelar ur garbitzailea, gorritasunen 
aurkako krema eta olio birsortzaile 
txori-larrosaduna.

Tratatu, hidratatu eta zaindu2
Azal sentikor eta normaletarako depilazio-krema.
Argizari hotzezko xingola bereziak iztondo eta 
galtzarbeetarako, eta zangoetarako.

Depilazioa
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AHOLKUA
Zelulitisaren aurkako 

masajea amaitzeko, 

egin atximurkada txiki 

batzuk koipe gehien 

metatzen zaizun lekuetan, 

hala nola belaunetan

edo izterretan.

Vanity Series zelulitisaren aurkakoak
A. Gorputzerako krema
B. Efektu hotzeko gela
C. Efektu beroko gela
Konbina itzazu –bat goizean eta bestea 
gauean–, hainbeste kezkatzen gaituen 
zelulitisaren aurka eta toki jakinetako 
koipearen aurka ekintza bateratua 
lortzeko. Zelulitisaren aurkako efektu 
hotzeko gela bereziki egokia da 
drainatze linfatikoa bizkortzeko, bai 
eta azala trinkotzeko ere. Aukeratu 
ezazu eguneko une bat haren eragin 
freskagarriaz gozatzeko: goizean egunari 
hasiera eman aurretik aktibatzeko, 
edo gauean, zangoei atseden 
emateko. Efektu beroko gelarekin 
eta zelulitisaren aurkako gorputzeko 
kremarekin tratamendua osatuko 
duzu; zelulitisari aurre egingo diozu, 
eta mikrozirkulazioa hobetuko duzu. 
Irabazi koipe metatuaren eta laranja-
azalaren kontrako borroka Vanity Series 
zelulitisaren aurkako olio lehorra 
espraian erabiliz (D); eguneko 24 
orduetan zeure erritmora moldatzeko 
aukera ematen dizu: zenbat eta gehiago 
mugitu, orduan eta gehiago erreko duzu!
Vanity Series Extreme zelulitisaren 
aurkakoak (E) kreatina askatzen duten 
mikrokapsulak ditu. Kreatina koipe-
erretzaile ahaltsu bat da; zelulitisa 
energia bihurtzen du, eta azalaren 
elastikotasuna zaintzen du. Testura 
urgarria duenez, bizkor eta erraz 
aplikatzen da.

Garaitu zelulitisa 

Tratatu, hidratatu eta zaindu2

A

B

C

E

D

Pisua kontrolatzen laguntzeko 
F.  Garcinia Cambogia kapsulatan
G. Kafe berdea kapsulatan

F

G
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Udaberriko 
erronka: emaiozu 
kolorea zure 
azalari!

Beltzaran bai, baina 
eguzkirik gabe 
Beltzarandu zure azala 
pixkanaka beltzaran-
efektua duen krema 
hidratatzailearekin, edo 
bat-batean Solcare esne 
autobrontzeadorearekin.
Eta, aurpegirako, erabili 
Solcare paper-zapi 
autobrontzeadoreak.

Denak batean 
Hidratazioa, azal uniformea, 
kolorea eta eguzki-babesa nahi 
badituzu, BB Cream produktuak 
funtsezkoak izango dira zure 
edertasun-erritualean.
Tonu ilun edo argian, BB Cream 
kremek zure aurpegia tratatu, 
zaindu eta edertzen dute.

3

Azala modu homogeneoan 
beltzarantzeko, lehenik 
azala esfoliatu eta 
hidratatu egin behar duzu.

GOGORATU
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FOR MEN EDERTASUNAFOR MEN EDERTASUNA
Atal berezia

Azala zaintzeko 
tratamenduak, 
depilazioa, egungo 
lurrinak...
Benetako dandy-a 
izateko behar 
duzun guztia.

10eko zainketak
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{
Body spray 
desodorantea
4Square men
White Experience 

Bikaintasuna 
ile-orrazkeran
Stylius For Men, 
gel finkatzaile 
estrasendoa

NOVEDAD

Gerri-buelta 
murrizten du
9.60 sabelaldea 
murrizteko gela

FOR MEN depilazioa
Gizonentzako depilazio-
krema argan-olioduna, eta 
Argizari hotzezko xingolak 
bizkarrerako, besoetarako 
eta zangoetarako. 

Nortasun handiko lurrinak
Comotú Tuareg eau de toilette. Lurrin honek egurra ekartzen du gogora, espezia- eta zitriko-ukitu batzuekin; 
aproposa gizon dotore eta abenturazaleentzat.

Sesgo. Freskoa, dotorea, berritzailea eta nortasun handikoa.

Desafío Sport. Lurrin zitrikoa, azpian egur-usaina duena; erronkak maite dituzten gizon maskulino eta 
sentsualentzat egokia.

1

1

2

2
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Tratamendua: hidratatu, babestu, 
gaztetu eta esan agur begi-zuloei
Aurpegia garbi duzula, elika ezazu 9.60 krema 
hidratatzaile babeslea emanez. Edo, bestela, 9.60 
adinaren eta zimurren aurkako krema erabil dezakezu, 
zure lehentasuna azalaren zahartze goiztiarra tratatzea 
eta prebenitzea bada. E eta F bitaminek, txori-larrosaren 
olioarekin batera, sakon hidratatzen dute azala, eta haren 
tinkotasun eta elastikotasun naturalak itzultzen dizkiote. 
9.60 begi-inguruetarako krema hatz-mamiarekin ematen 
da, ukitu leunak eta masaje arin bat emanez. Egunero 
erabiltzeak lagundu egiten du begirada gaztetzen, 
begi-zulo eta poltsa antiestetikoak tratatzen baititu.

Azal garbia helburu
9.60 aurpegirako gel garbitzailea 
egunero erabil daiteke –goizean 
eta gauean–; zikina eta gehiegizko 
koipea ezabatzen ditu, eta azala 
freskatu eta indartu egiten du.
Astean behin edo bitan, 
birsortu ezazu aurpegiko azala, 
zikinkeriak eta zelula hilak kenduz, 
gizonentzako 9.60 aurpegirako gel 
esfoliatzailea erabiliz.
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Bildu ilea istant batean

Makillaje iraunkor eta 
estalgarria, SPF 25
Ekintza bikoitzeko makillaje 
jariakorra, akats txikiak estaltzeaz 
gain finkatu egiten dena; egun 
osoan bere lekuan eusten dio.
4 tonutan eskuratu daiteke: 02 zk. 
beix argia, 04 zk. beix arrosaxka, 
06 zk. beix ertaina eta 08 zk. 
urre-kolorekoa. Era guztietako 
azaletarako, oso lehorrak eta 
deshidratatuak ez badira. Belakiz, 
pintzelez edo makillaje-brotxaz 
ematen da ondoen, nahiz eta 
eskuarekin ere eman daitekeen.

prest5 minutuan 

BERRIA

Modeloaren looka lortzeko: 1.- Bildu ilea motots erdi altu batean, beheko aldean ile-
sorta bat aske utziz. 2.- Txirikordatu aske utzitako ile-sorta. 3.- Inguratu mototsaren 
hasiera txirikordarekin, goma-xingola bat izango balitz bezala, eta voilà: udaberriko 
look erraza. Finkatzeko, erabili Stylius Oro Líquido Laka.
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Makillajeko joerei jarraituz, denboraldi honetako 
benetako izarrak bekainak dira. Zenbait aholku emango 
dizkizugu zure aurpegiaren ingerada nabarmentzeko.

Bekainak 
markatzeko 
arkatz 
automatikoa

Bekainetarako Deliplus 
Color kita: 2 tonu 
makillatzeko, finkatzailea, 
3 aplikatzaile (pintzelak) 
eta 3 txantiloi.

Bekainak
protaGonista
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2 31 azken 
emaitza

Ikasi makillatzen bekainetarako kita erabiliz

Makilla itzazu bekainak 3 urratsetan, bekainak markatzeko arkatz automatikoa erabiliz

Makillatutako bekainek indarra eta 
adierazgarritasuna emango diote 
zure aurpegiari
4 Bekainak betetzeko, nabarmentzeko edo 

luzatzeko, bekainak markatzeko arkatz 
automatikoa da aukerarik onena.

4 Bekain bakanegiak badituzu edo haien 
forma aldatu nahi baduzu, bekainetarako 
kita gomendatzen dizugu; txantiloiak 
erabiliz, erraz birmarraztuko eta 
perfekzionatuko dituzu. 

Zure beharren arabera, aukeratu produktu bat 
edo bestea. Bi aukeretako edozeinekin, erraz eta 
bizkor emango duzu bekainetarako makillajea.
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Kolore
Delikatuak, mardulak 
eta ikusgarriak.
Ezpainek begirada 
guztiak erakartzen 
dituzte; margotu 
boladan dauden 
tonuekin, arrakasta 
lortzeko.
Arrosak gailentzen 
dira, bertsio 
kromatiko guztietan.

-eskola
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Mugurdia, malba-arrosa edo arrosa fluoreszentea. 
Pink Flash Deliplus Color bilduma berriak tonu 
arrosaxken samurtasunarekin jolasten du, eta 
denboraldi honetan besteak liluratzen erakutsiko dizu.

eztiaUdaberri 
Ezpainetan testura matea edo 
distiratsua, zeuk aukeratu.

GOGORATU
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Lortu eskuineko looka, hauek 
erabiliz: mugurdi-koloreko Pink Flash 
ezpainetarako arkatza eta Pink Flash 
102 zk. ezpainetarako barra, Dolce 
Vita koloretea masailetan kolore-
ukitu bat emateko, eta Volumen 
4Dimensiones betileetarako 
maskara, begirada zabaltzeko.

Ezkerreko makillajea lortzeko, 
eman ezpainetan malba-arrosa 
koloreko Pink Flash arkatza, 
Pink Flash 103 zk. barra, 
eta 11. zk. distira gardena.
Begirada markatzeko, intense 
eyeliner marroia, 12 eta 13 zk. 
itzal mateak, Xtrem maskara 
beltza, eta Dolce Vita koloretea.
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Ausartzen zara fluoreszenteekin? Makillatu ezpainak Pink Flash arkatz arrosa 
fluoreszentearekin eta 101 zk. Pink Flash barrarekin. Dolce Vita koloretea, masailalboak 
gorrixkatzeko. Begietan, 05 zk. Platinum, intense eyeliner marroia eta Maxi Volumen 
maskara marroia.
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Estreinatu 
lookak
Udaberri honetan, egin apustu ezohiko 
makillajeen alde, eta ausartu zure 
estiloa hutsetik berriro sortzen.

Look hori lortzeko, erabili 04 zk. Infinita barra, 03 zk. koloretea, 05 eta 23 zk. Platinum itzalak, eta intense eyeliner marroia.



2015eko udaberria  29

Delineatzailearen graffiti bertsioa dago boladan. Markatu eta marraztu gorantz, 
betazalaren erdialdetik kanporantz. Gehiago nabarmentzeko, azala eta 
ezpainak hobeto nude tonuan edo arrosa argian. Makillaje hau lortzeko, intense 
eyeliner urdina, 13 zk. begi-itzala, eta 01 zk. begi-itzala, begi-txokoa argitzeko.
Xtrem betileetarako maskara urdina, 02 zk. koloretea, eta, ezpainetan, 02 zk. 
barra krematsua.

la perfumeria

Dena urdin-urdin

-ukitua
Eman hauts solte 
zeharrargiak betazaletan 
itzala eman aurretik, 
kolorea finkatzen eta 
bateratzen laguntzeko.

Maisu 
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Itzal artistikoak

GOGORATU

Gehiago ez da hobeto!
Eman protagonismoa ezpainetako 
edo begietako makillajeari.
Begirada markatzen baduzu, 
aukeratu kolore leunak 
ezpainetarako; eta ezpainak 
nabarmentzea erabakitzen baduzu, 
leundu begiak itzal argiagoekin.

Lortu begirada desberdina 13, 14 eta 08 zk. platinum itzalak erabiliz.
Volumen 4Dimensiones betileetarako maskara, kolore anitzeko koloretea 
eta ezpainak ia ez dira nabarmentzen 09 zk. nude distirarekin.
Azazkaletan, 23 zk. esmaltea.
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Ezpainak eta azazkalak arrosaz tindatzen dira, urtaro hau eztitzeko.
Modeloaren makillajea lortzeko, erabili 12 zk. ezpainetarako barra matea, eguzki-hautsak eta koloretea, intense eyeliner 
marroia, Maxi Volumen maskara marroia, 23 zk. azazkal-esmaltea, eta 638 zk. Candy glitter berdea.

Bizitza arrosa-kolorez
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candy
Azazkal gozo-gozoak!
Gozokiak, karameluak eta pastelak 
dira inspirazio-iturri Deliplus Color 
esmalte-bilduma berriaren kolore 
leun eta delikatuetarako.

633 zk. Candy azazkal-esmaltea, 
kolore anitzeko 637 zk. Candy 
glitter-arekin. 102 zk. Pink Flash 
ezpainetarako barra eta 11 zk. 
distira gardena.
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Glitter-aren zooma

636 zk. azazkal-esmaltea Candy 
bildumako kolore anitzeko 637 zk. 
glitter-arekin. Ezpainetan, 03 zk. 
Infinita barra.
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635 zk. Candy esmaltea, 638 zk. 
Candy glitter berdearekin.
Eta, ezpainetan, 10 zk. barra krematsua.

634 zk. Candy esmaltea, 639 zk. 
Candy glitter laranjarekin.
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