
2022 GABONAK 1

de Mercadona2022KO GABONAK
la perfumería

Gabonetan
Distiratsu 

Kosmetika, 
perfumeak eta 
edertasuna  
OPARI 
(ZURETZAT)

ÉCLAT,  
jai hauetako 
makillajea



200 ml-ko Refill Eau de Parfuma + 20 ml-ko lainoztagailu txiki kargagarria 
+ dekantazio-ahokoa



NOLA ERABILI 

Lainoztagailuko lurrin-usaina amaitzen 
denean, berriro erabili ahal izango duzu, 
irudietan adierazten den moduan beteta.



Leuntasuna eta 
ongizatea zure azalerako
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Aldizkari honetan agertzen diren produktuak 
Mercadonaren produktu-aukera estandarrari 
dagozkio. Espazio-arazoak direla eta, baliteke 
inoiz produkturen bat ez aurkitzea. 
Arren, galdetu gure langileei.
Doako alea. Debekatuta dago saltzea 
edo merkaturatzea.

© Aldizkariaren titularra MERCADONA SA 
da. Eskubide guztiak erreserbatuta daude. 
Debekatuta dago aldizkaria baimenik gabe 
erabiltzea, osorik zein partzialki, eta/edo 
erreproduzitzea, bai eta markak eta/edo 
logotipoak erabiltzea ere.

25

OPARITZEKO UNEA 

34

ABENTURA-GARAIA!

Azalean
Eyes Palette 1, 3, 4, 6, 7 eta 
9 zk.-ko itzalak, Face Palette, 
Highlighter, Glitter arkatza, 
01 zk.-ko Full Creamy 
Lipstick, azazkaletako brotxa 
eta esmaltea, guztia Éclat 
bildumakoa.
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ZURE AZALA
Bakoitzaren beharrak kontuan izanda azala 
tratatzea eta zaintzea funtsezko urratsa da 

aurpegia distiratsu edukitzeko. Hona hemen 
aurpegi ederra eta zaindua izateko gure hitak. 

Eta prestatu Gabon hauetan distira egiteko.

PRESTATU
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SISBELA REAFIRM
Lortu azal tinko eta distiratsua Sisbela Reafirm 
aurpegi-lerroari esker; beste aktibo batzuen artean, 
silizio organikoa du, zeinak kolagenoa eta elastina 
nekezago galtzea eragiten baitu, funtsezkoak 
dira-eta azala tinko mantentzeko. Azal helduetarako 
aurpegiko tratamendua. Hauek osatzen dute:

3 Begi-ingurukoa

3 Krema indargarria

3 Peeling entzimatikoa

Biziberritzeko & 
berregituratzeko krema

Azala birsortzen eta gaztetzen du, eta zimurrak 
eta adinaren zantzuak arintzen laguntzen du. 
Aurpegiko azala sendotzen du; azala leun eta argitsu 
utziko dizu eguneko eta gaueko beauty errutinetan. 
Egokia da azal-mota guztietarako.

Begi-ingurukoa

Zimur eta begi-zuloen aurkako 
tratamendu argiztatzailea; dituen 
aktiboei esker, erabat eraginkorra 
da poltsak eta begi-zuloak 
minimizatzeko eta begi-ingurua 
sendotzeko.

NOLA ERABILI BEHAR DUT?
Eman azal garbi eta hezean, 
masaje leun baten bidez. Utzi 5 
minutuz, eta ur epelarekin garbitu. 
Astean behin erabiltzea 
gomendatzen da. 
Azal sentikorra baldin baduzu, 
eman eta garbitu unean bertan.

Peeling entzimatikoa

Esfoliazio entzimatikoa azal-mota 
guztietarako. Poroak garbitu eta testura 
fintzen du. Eragin antioxidatzaile eta 
birsortzaileko mineralak eta alga gorri 
eta berdeen estraktuak ditu.
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Errepikatu mugimendu bakoitza bi aldiz. Azal leun, 
lau eta sendoa lortuko duzu, keinu-lerro leunagoekin.

My Moment Face
Zimurrak eta keinu-markak zuzentzeko programa trinkoa (4 aste). Azal-mota guztietarako egokia.

NOLA ERABILI

3 Lehenengo astea: hasi betegarri efektuko 
1. serumarekin, goizez eta gauez. Eman 
tanta-kontagailuko dosi osoa aurpegian, 
lepoan eta bularraldean masaje leun 
batez, erabat xurgatu arte. Ondoren, egin 
masaje sendotzailea nefritazko rollerarekin, 
behean adierazten den moduan. 
Errepikatu 7 egunez eta gauez jarraian, 1. 
seruma agortu arte.

3 Bigarren astea: 2. seruma, estimulatzaile 
epidermikoa. Eman goizez eta gauez, 
lehenengo seruma bezala.

3 Hirugarren astea: 3. seruma, 
birmineralizatzaile eta esfoliatzaile 
naturala. Aurreko bi serumekin jarraitutako 
erritual bera egingo dugu, erabat agortu 
arte.

3 Laugarren astea, azkena: 4. seruma, 
suspergarri dermikoa. Goizez eta gauez 
emango dugu, asteko 7 egunetan.

NEFRITAZKO ROLLERA
ETA MASAJE-TEKNIKA 
Zimurrak eta keinu-lerroak leuntzen laguntzen 
du nefritak, kolagenoa estimulatzen baitu eta 
sendotasun handiagoa ematen baitio azalari. 
Eman serumaren tanta-kontagailuko dosi 
osoa, eta azala prest izango duzu nefritazko 
rollerarekin masajea emateko. Jarraitu lifting-
efektuko teknika sendotzaile honetako urratsei.

1, 2 eta 3. Aurpegiko 
obaloa: Baraila eta 
kokotsa. Lepoa eta 

ezpain-ingurua.

4. Masailalboak 5 eta 6. Bekokia 
eta begi-ingurua.
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Adinaren aurkako Green Caviar aurpegiko 
krema (egunekoa eta gauekoa) azal 
normal eta lehorretarako egokia da, testura 
aberats eta nutritiboa du, landare-jatorriko 
osagaiak, eta eragin hauek ditu:

3 Azaleko kolageno-sintesia birsortzen 
 eta aktibatzen du.

3 Azalaren hesi-funtzioa leheneratzen du.

3 Zimurrak eta keinu-lerroak murrizten ditu.

3 Trinkotasuna eta leuntasuna ematen 
dizkio azalari.

3 Sakon hidratatzen du.

Green Caviar

NOLA FUNTZIONATZEN DU?

1. Ireki ontzia.

2. Sartu Green Caviar refilla.

3. Amaitzen denean, jarri beste refill bat.

4. Berrerabili ontzi hutsa nahi 
 duzun guztietan.

ETA,
GAINERA

Refill formatuarekin, 
kristalezko ontzia 
nahi beste aldiz 

betetzeko. Egin bat 
jasangarritasunarekin!
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Precision System 6

Tarte 
handiagoa 
dute xaflen 

artean hobeto 
garbitzeko.

Eta gizonezkoentzat, bizarra ezin hobeto 
eta narritadurarik gabe kentzeko sorta. 
Precision System 6 bereziki diseinatu da 
azal sentikorretarako eta bizar sarrietarako.

Buru baskulagarri 
eta pibotagarria

Doitasunezko 
ebakitzailea

6 orri

Aloe vera eta 
E bitamina 
dituen banda 
lubrifikatzailea



PÁGINA PRODUCTO
AMPOLLAS FLASH

EDERTASUN
gorena

FLASH TENSOR EFFECT
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Begirada zirraragarria eta ezpain sutsuak. 

Ready to glow?

Éclat bilduma
Gabon 
gaueko

looka

Hau darama modeloak:

• 1, 2, 6 eta 9 zk.-ko Eyes Palette 
Éclat itzalak (hurrengo orriko 
zoomean daude begietako 
makillajeari buruzko oharrak)

• Face Palette Éclat, aurpegia 
beltzarandu eta argiztatzeko eta 
masailak gorritzeko

• Maxi Volume betile-maskara

• 02 zk.-ko Full Creamy Lipstick Éclat

• Éclat azazkaletako esmaltea
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Face Palette (A), Azazkaletako esmaltea (B), 02 zk.-ko Full 
Creamy Lipstick (C) eta Eyes Palette (D), Éclat bildumakoak.

Beauty lista - Gabon gaueko looka

1. Begietarako Éclat paletako 6 zk.-ko itzala 
betazal mugikor guztian.

2. Ukitu bat 2 zk.-ko itzalarekin betazal 
mugikorraren ertzetik barnealderantz.

3. 9 zk.-koarekin goiko eta beheko 
betileetako marrak markatuko ditugu.

4. Eta 1 zenbakikoarekin begi-txokoa 
markatuko dugu betazalaren 
erdialderantz, begiradari argia emateko.

1

2

3

4

ZOOMA  - BEGIETAKO MAKILLAJEA

A

C
D

B
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Hau darama modeloak: 

• 1, 2, 5, 8 eta 9 zk.-ko Eyes Palette Éclat 
itzalak (alboko orrialdeko zoomean 
agertzen da begietako makillajeari 
buruzko informazio gehiago)

• Face Palette Éclat

• Highlighter Éclat

Gabonetako
looka

• Maxi Volume betile-maskara

• 07 zenbakiko Long Lasting 
ezpainetako arkatza

• 07 zenbakiko Color Fix

• Éclat azazkaletako esmaltea
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1. Oinarri gisa Éclat paletako 2 zk.-ko       
itzala emango dugu.

2.  Eyeliner gisa, 9 zk.-ko itzala, goiko            
eta beheko betileak markatzeko.

3. 5.arekin, sakontasuna emango diogu 
begiradari, begiaren ertzetik erdirantz.

4. 1 zk.-ko itzala bekainaren azpian eta 
begiaren erdialdean, argitasuna emateko.

5. Eta 8. arekin argi-puntu bat emango 
diogu begi-txokoari, eta begiaren 
barrualdea lausotuko dugu.

1

2

3

4

5

ZOOMA - BEGIETAKO MAKILLAJEA

Eyes Palette (A), Face Palette (B) eta Highlighter (C), Éclat bildumakoak.

Beauty lista - Gabonetako looka

Eyes Palette 

Éclat paletan testura mate, 
satinatu eta metalizatuko 
begi-itzalak datoz, elkarrekin 
konbinatuta look sofistikatuak 
sortzeko egokiak.

A

C

B
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Hau darama modeloak:

• 1, 3, 4, 6, 7 eta 9 zk.-ko Eyes Palette 
Éclat itzalak (zoomean daude 
begietako makillajeari buruzko 
oharrak)

• Face Palette Éclat

• Highlighter Éclat

Gabon 
zaharreko

looka

• Glitter Éclat arkatza

• Maxi Volume betile-maskara

• 01 zk.-ko Full Creamy Lipstick Éclat

• Éclat azazkaletako esmaltea
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Beauty lista - Gabon zaharreko looka

1. Oinarri gisa 9 zk.-ko itzala emango dugu.

2. 4 zk.-ko itzala betazal mugikorraren 
erdialdean, kanporantz lausotuta, eta 
betileen beheko marran.

3. 3.a, begiaren ertzean, eta 7 zk.-koa, itzal 
glitterduna, erdialdean.

4. Goiko eta beheko betileak markatzeko, 9 
zk.-ko itzala, sakontasuna emango baitu.

5. Eta argi-puntu bat jartzeko, 1 eta 6 zk.-ko 
itzalak, ondo lausotuta bekainen azpian.

6. Glitter Éclat arkatzarekin begirada 
markatuko dugu.

1

2
3

4

5

6

ZOOMA - BEGIETAKO MAKILLAJEA

Éclat ezpainetakoak

Zoragarriak zure ezpainetarako, 
bi tonurekin: morea eta borgoina. 
Estaldura handia, akabera 
distiratsua eta testura krematsua, 
kolore biziko ezpainak izateko.

A

Face Palette (A), Glitter arkatza (B), Highlighter (C), 
Eyes Palette (D) eta 01 zk.-ko Full Creamy Lipstick (D), Éclat bildumakoak.

C D

E

B
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HIGHLIGHTER ÉCLAT 
Ezagutu gel-ukipena, testura arina 
eta akabera zeharrargia dituen 
aurpegiko fluido argiztatzailea, 
distira-geruza arinak eratzen 
dituena azal ikusgarri bat lortzeko. 
Azal argitsu eta biluzia, champagne 
gorriaren kolorekoa, azal-tonu 
guztietara egokitzen dena.

ONGI EMATEKO TIPAK
Argiztatzailea

NON EMATEN DA?

3 Aurpegiko eremu batzuk 
nabarmentzen laguntzen du: 
masailalboen goiko aldea, bekainen 
azpialdea, begi-txokoa, sudur-
trenkada eta Kupidoren arkua.

3 Eta gorputzeko eremu batzuk, 
adibidez: sorbaldak, bularraldea 

 eta hankak.

NOLA EMAN BEHAR DUT?

3 Hatz-mamiekin edo makillaje-
brotxarekin eman daiteke, 
nabarmendu nahi ditugun 

 eremuetan ukitu leunak eginez.

3 Makillaje-oinarriarekin ere nahas 
daiteke pixka bat, azal urtsuagoa 
lortzeko.

3 Ondoren, lausotu eta sobran 
dagoena kendu brotxa batekin, 

 eta jarri hauts pixka bat, arintzeko.
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Zuretzat nahiko duzu Éclat 
bildumako brotxa- eta 

pintzel-kit hau.

Nezeser sofistikatu batean 
dator kita, 6 pintzelez 

osatua: alakatua, 
hautsetarakoa, makillajea 

ematekoa, lausotzailea, 
itzaletarakoa eta 

itzaletarako alakatua.

Gogoan hartu zein tresna 
behar dituzun makillaje 

on baterako.

ZUZENEAN ZURE
GOGOKOEN 

ZERRENDARA
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URTEA HASTEKO OINARRIZKOAK

Badakizu zein den zure
apain-mahaiko arma baliotsuena?

Ezpainetako gorria, eyelinerra, betile-maskara, makillaje-oinarria, azazkaletako 
esmaltea, markak zuzentzekoa, makillajea kentzeko kosmetikoak… 

Egunerokotasunean eta partyen aurretik eta ondoren eduki beharrekoak.

Ikusi gehiago hurrengo orrialdeetan.
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Oinarrizkoen beauty lista

Manikura 
coola

Ezinbestekoa

Zure aliatua

Maisu-ukitua

eyes, eyes . . .

Behar duzun 

eyelinerra

04 zk.-ko Hydra-Vital 
makillajea 

Maxi Volume maskara Eguzki-hautsak

Begietako delineatzaile 
beltza

03 zk.-ko Cover & Fix 
zuzentzailea

07 zk.-ko Color Fix 

01 zk.-ko itzal matea 22 zk.-ko azazkaletako 
esmaltea

Zure ezpainetako gorria
XL betileak
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Look at me!

Hau darama modeloak: 

• 04 zk.-ko Hydra-Vital makillajea

• 03 zk.-ko Cover & Fix zuzentzailea

• 01 zk.-ko itzal matea

• Begietako delineatzaile beltza

• Maxi Volume betile-maskara

• Eguzki-hautsak

• 07 zk.-ko Color Fix ezpainetako barra

• 22 zk.-ko azazkaletako esmaltea



F O R  H I M
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Gainean ditugu Gabonak; etxekoekin ospatzeko eta ongi pasatzeko garaia da. 
Eta erosteko, poza banatzeko eta senide eta lagunak harrituta uzteko garaia ere bada.

Prest duzu oparien zerrenda? 
Aurtengo Gabonetan oparitu originaltasuna, oparitu edertasuna.

OPARITZEKO unea
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EMAKUMEENTZAT, 
ZURE “LAGUN 
EZKUTUARENTZAT”

• Love Sweet. 30 ml-ko
eau de parfuma 
lore- eta fruta-ukituekin, 
ezpainetako baltsamo 
perfumatua.

• Million Wishes. 45 ml-ko 
lurrina, gorputzeko lozioa 
eta bainurako gela.

Gabonetako opariak
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GIZONENTZAT, 
ZURE “LAGUN 
EZKUTUARENTZAT”

• Virtual Neón for him. 
Eau de parfuma, 
10 ml-ko biala eta 
bainurako gela.

• Heritage Classic. 
Bainurako gela eta 
eau de parfuma     
zur-ukitu lurrintsuekin.
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ZUHAITZAREN 
ONDOAN

• Amor Intense Comotú. 
Emakumeentzako eau 
de parfuma, body 
milka eta nezeser 
barrubiguna.

• My Soul Supreme For 
Her. Eau de parfuma 
eta pashmina.

Gabonetako opariak
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EGUBERRI ON!

• My Soul Supreme For 
Him. Eau de parfuma 
eta lepokoa.

• Fuerza Intense Comotú. 
Gizonentzako eau de 
parfuma, gel-xanpua 
eta bi irekidurako 
dokumentu-zorroa 
barruko poltsikoarekin.
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AITA NOELEN ZAIN

• Soplo Intense: Eau de 
toilettea, body milka   
eta nezeserra.

• Ella. Eau de parfuma, 
body milka eta erabilera 
askoko zurezko kutxa 
apaingarria.

• Comotú Oro. Eau 
de toilettea, 20 ml-ko 
lainoztagailu txikia, 
kandela perfumatua 
eta metalezko kutxa, 
osagarriak gordetzeko 
berrerabil daitekeena.

Gabonetako opariak
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GABONAK,
HAU ZORIONA!

• Comotú Plata. Eau 
de toilettea, 20 ml-ko 
lainoztagailu txikia, 
bainurako gela eta 
erabilera askoko           
kaxa apaingarria.

• Él. Eau de parfuma,        
gel-xanpua eta objektuak 
gordetzeko zurezko kaxa 
apaingarria. Argazki-marko 
gisa ere erabil daiteke.
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ERREGE GAUA

• Pour femme aukera. 
Eau de parfuma, body 
milka, eskuetarako 
krema eta bitxi-kaxa 
ispiluduna.

• Rose Nude. Eau de 
parfuma, body milka, 
roll-ona, 10 ml-ko 
perfumea eta bitxi-kaxa.

Gabonetako opariak
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ERREGE MAGO 
MAITEAK

• DJ Mario. Xanpua, 
eau de toilettea eta 
bainurako gela.

• Power Addiction. Eau 
de parfuma, body 
spraya, gel-xanpua    
eta nezeserra.
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Opariak irekitzeko unea 
magikoa izaten da beti 
etxeko txikienentzat.

Jolasean bezain ongi pasatzen 
dute opariak irekitzen, eta 
emozioz eta sorpresaz 
jasotzen dituzte beren 
gogoko pertsonaien kitak.

Abentura-
garaia!
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VIP PETS GLAM GEMS

Eau de toilettea eta ile-eskuila 
tolesgarri ispiluduna.

FROZEN

Eau de toilettea, urarekin kentzen diren 
azazkaletako esmalteak eta edertasun-kita 
(manikura eta makillajea).

ROCKET LEAGUE BATH SET

Kolonia, bainurako gela, 
ordenagailurako sagu-azpikoa 
eta giltzatakoa.

Niretz
at!
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Mini-spa etxean lagunekin. 
Azazkalak margotu, makillatu…

Jolas egin 
dezagun!

Haurrentzako opariak

MAGICAL MAKE UP SET

Makillaje- eta manikura-seta 
Begi-itzalak, urarekin kentzen 
diren azazkaletako esmalteak, 
ezpainetakoak.

SUPERNAILS - BE A MERMAID

Manikura-kita eta urarekin erraz 
kentzen diren azazkaletako 
esmalteak.

PEPPA PIG

Eau de toilettea eta Peppa Pig figurak.
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STAR WARS THE MANDALORIAN

Eau de toilettea eta bildumako 
figura bat.

UNICORN POWER - COLOR UP!

Elementu hauek dituen maleta: 
makillaje- eta manikura-kita, 
urarekin garbitzen diren 
azazkaletako esmalteak, 
azazkaletako itsasgarriak, 
ezpainetako distira, brotxa, 
lima, begi-itzalak, eranskailu-
sorta, koloreteak… Beste gauza 
batzuk gordetzeko berrerabil 
daiteke kaxa.

NARUTO SHIPPUDEN

Body mista eta itachi bandana.

MARVEL SPIDEY

Eau de toilettea eta basketeko 
saski txikia eta pilota.



38 GABONAK 2022

Dear Santa,

Nahi ditudanen zerrenda
Gabonetako opariak

Rose Nude Elección

Rocket
   League

Unicorn 
Power

Lote Él

Comotú Plata
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F O R  H E R




