a perfumaria
NATAL 2021

da Mercadona

O MELHOR

para dar o melhor

&

SUMÁRIO
COMO SE FAZ
06

O melhor para dar o melhor

TERRITÓRIO MAQUILHAGEM
10

Maquilhagem cósmica

BELEZA E BEM-ESTAR
16

Programa “Pele preparada”

A ÚLTIMA NOVIDADE
22

Makeup Essentials

24

Personalize o seu perfume

OFEREÇA O MELHOR
26

Romantic chic

28

Elegância clássica

30

Em versão cosmopolita...

32

Blue Christmas

34

Natal mágico

38

Hora de cozinhar!

Edita: MERCADONA S.A.
Polígono Industrial Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Liria, 5. 46988 Paterna/Valência
Realiza: Edições ELCA
Imprime: Jiménez Godoy
Depósito legal: TO-0789-2008
Os produtos incluídos nesta revista correspondem ao sortido padrão da
Mercadona. Ocasionalmente, e por motivos de espaço, pode não encontrar
um produto. Consulte o nosso pessoal.
Exemplar gratuito; proibida a sua venda ou comercialização.
© O titular da revista é MERCADONA, S.A. Todos os direitos reservados. A
utilização e/ou reprodução total ou parcial da mesma são proibidas, bem
como das marcas e/ou dos logótipos sem a sua autorização.

COMO SE FAZ

O MELHOR

A

para dar o melhor

essência do valioso baseia-se na procura constante da
perfeição. A Perfumaria da Mercadona assume este ano um
desafio sem precedentes, oferecendo produtos da máxima
qualidade, como a coleção Cosmic Shine, criada e elaborada
pelos melhores especialistas do mundo. Com esta conquista da
excelência no nosso trabalho, convidamos a que se junte à nossa
pequena grande revolução: dar o melhor de si para que a magia
aconteça. Estar presente para os seus, ouvir com o olhar e pensar nesse
detalhe especial que faz com que as pessoas importantes para si se
sintam únicas.

CONHEÇA O MAPA CRONOLÓGICO DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DOS FRASCOS COSMIC SHINE
Iniciamos o processo

O design
Partindo do mesmo
frasco, o grande
desafio deste projeto
foi reinventar o
design para conseguir
dar-lhe um aspeto
inovador.
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COMO SE FAZ

Vidro Extra White
Os frascos de Cosmic Shine são
fabricados com vidro de máxima
qualidade, denominado Extra White.
Este vidro caracteriza-se pelo seu brilho
e transparência, que faz lembrar a do
diamante, uma vez que tem um aspeto
muito luxuoso, majestoso e nobre.

3 meses depois

O fabrico
Primeiro, realiza-se a pesagem das matérias-primas
na unidade de mistura. Aqui, colocam-se em silos,
diluem-se e introduzem-se numa banheira a uma
temperatura de 1.400 ºC, na qual se fundem até
obter uma textura homogénea.
2021 NATAL
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COMO SE FAZ

A decoração
O esmalte que decora os frascos é
conhecido como Jet Metal e a sua
aplicação realiza-se em três fases: primeiro
a base, depois o esmaltado de prata e,
para terminar, aplica-se a cor final.

Os tons
Debatemos muito sobre
os acabamentos, as
tecnologias a utilizar e a
escolha da cor, testando
até dez amostras de tons
diferentes.

6 meses depois

4 meses depois

5 meses depois

O protótipo
1735
1:1

Peça por peça, nos centros de desenvolvimento realizam-se
amostras para definir o primeiro molde a fabricar, até encontrar
o definitivo, o que procuramos.
GLASS

270 g

110 ± 4 ml

17.04.2018

INFUSION GLASS BOTTLE 100 ML

REPRODUCTION AND IMPLEMENT OF THE PROJECT HERE AND EXTENDED IS SUBJET TO THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF THE AUTOR
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Packaging

Nas embalagens Cosmic Shine
jogámos com os metais preciosos
– em prata e ouro rosa – que
conferem um aspeto galáctico e
futurista, conseguindo esse look
espacial que nos transporta para
lá das estrelas. A sua superfície é
fina, polida e elegante.
A tampa, com forma de esfera
translúcida, faz lembrar um
escafandro, peça imprescindível
numa viagem interestelar;
enquanto as tipografias, sóbrias
e estendidas, apoiam a linguagem
futurista e completam o design
Cosmic Shine.

Neste Natal…
damos-lhe
o melhor para
que possa dar
o melhor
de si.

Resultado final

Qual é o aroma
de Cosmic Shine?
Tangerina, toranja, limão, pimenta-preta,
menta, gengibre, maçã verde, vetiver,
âmbar-cinzento, sândalo e cedro...
Cosmic Shine for him é amadeirado,
cítrico, especiado e ambarado.
Por outro lado, a fragrância feminina é
radiante, contrastada e otimista.
Toranja rosa, tangerina, pera granita, pimenta
rosa, flor de laranjeira, rosa da Bulgária, cedro,
fava tonka, baunilha bourbon… são alguns dos
seus ingredientes.
2021 NATAL
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TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

Maquilhagem Cósmica
Neste Natal, desfrute
de uma gama infinita de
possibilidades para os dias
e as noites de festa.
Descubra a
coleção Cosmic,

brilhante como
o cosmos!

Party day
3 Sombra n.º 01 telha
mate, do Kit de sombras
intercambiáveis Cosmic (6),
na órbita do olho.
3 Sombra n.º 07 cor cobre
metálico, do Kit de sombras
intercambiáveis (6), na
pálpebra móvel e na linha
inferior do olho.
3 Máscara de pestanas Cosmic
(5).
3 Iluminador Cosmic (4).
3 Verniz de unhas n.º 996
terracota e n.º 997 glitter.
3 Batom líquido mate Lips
Cosmic (3), maquilhagem
“efeito lábios mordidos”.
3 Blush.
3 Pós de Sol para o contouring.

COMO
TOQUE FINAL
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O turbante com
toques metalizados
para um look
em versão
party.

TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

1

2

9 tons de sombras de olhos
mate, acetinadas e metálicas.

2 cores: preto e
cinzento-prata com brilhos.

Paleta de sombras

Delineador de olhos duo

4

3

Lips Cosmic
Descubra o batom líquido
mate de longa duração
que se transforma ao
entrar em contacto com
os seus lábios.
Como? Aplique-o, deixe
secar e junte os lábios. A sua
textura mate transforma-se,
quase imediatamente, num
elegante fluido brilhante.
Uma verdadeira
metamorfose para os
lábios!

Iluminador
De textura aveludada e acabamento
multirreflexo em formato diamante.
Aplicar com pincel grande para dar luz
às maçãs do rosto, decote e ombros, ou
com pincel pequeno para zonas mais
pequenas, como o arco das sobrancelhas
e o septo nasal.

6

Kit de sombras intercambiáveis
Contém 12 sombras de olhos mate, acetinadas
e metalizadas, assim como uma paleta mais
pequena na qual pode colocar os seus tons
favoritos e levá-los consigo para todo o lado. As
combinações são infinitas!

5

Máscara de
pestanas
Definição e
volume
modulável.

7

Set de pincéis Cosmic
Inclui todas as
ferramentas de que
necessita para realizar
uma maquilhagem
completa: pincel para
pós, pincel esbatedor,
pincel biselado, pincel
para sombras e
uma esponja de
maquilhagem.
Além disso, vem com
um estojo redondo
para poder guardá-los
e transportá-los de
forma mais cómoda.

2021 NATAL
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TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

Olhar felino
3 Sombra n.º 02 cor chocolate mate,
da Paleta de sombras Cosmic (1),
na pálpebra móvel.
3 Sombra n.º 01 telha mate, do Kit
de sombras intercambiáveis (6).
3 Sombra n.º 04 cor ouro antigo
metálico, da Paleta de sombras
Cosmic (1).
3 Delineador de olhos duo (2) cor preta
com brilhos.
3 Sombra n.º 02 cor chocolate mate,
da mesma paleta (1), para destacar a
extremidade das pestanas inferiores,
criando o look “olhos de gata”.
3 Máscara de pestanas Cosmic (5).
3 Batom líquido mate Lips Cosmic (3)
“efeito lábios mordidos”.
3 Blush.
3 Pós de Sol para o contouring.
3 Iluminador Cosmic (4).

Manicura
Cósmica
Pinte as suas unhas com o verniz
n.º 996 terracota e, depois de secar
bem, aplique uma camada do n.º 997
glitter; transformará completamente
o acabamento e a cor da sua manicura.

PALAVRA DE ESPECIALISTA
Se tem olhos castanhos ou pretos aposte em sombras
escuras, cor café e douradas; vão realçar o seu olhar.
Pelo contrário, as sombras avermelhadas
e alaranjadas favorecem os olhos claros.
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TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

Metalizado vs. Mate

3 Sombra n.º 10 bordeaux metalizado, do Kit de
sombras intercambiáveis (6), como base.
3 Sombra n.º 02 cor chocolate mate, da Paleta de
sombras Cosmic (1), para destacar a linha das
pestanas inferiores.
3 Sombra n.º 01 bege mate, da mesma paleta (1),
para dar luz ao canto interno do olho.
3 Máscara de pestanas Cosmic (5).
3 Batom líquido mate Lips Cosmic (3), maquilhagem
“efeito lábios mordidos”.
3 Blush.
3 Iluminador Cosmic (4).

3 Sombra n.º 05 cor cereja mate, da
Paleta de sombras Cosmic (1), na
pálpebra móvel.
3 Sombra n.º 02 cor chocolate mate,
da mesma paleta (1), para delinear
o olhar.
3 Delineador de olhos duo (2) cor
preta com brilhos.
3 Máscara de pestanas Cosmic (5).

“Efeito lábios mordidos”
Mostramos-lhe a técnica que deve utilizar para os conseguir:
1. Nutra-os com um bálsamo hidratante.
2. Dê-lhes um toque de cor com o batom líquido mate Lips
Cosmic. Aplique-o com suaves toques na metade do lábio
superior e inferior.
3. Esbata-o com o dedo, de dentro para fora e sem chegar aos
cantos. C’est fini!

3 Iluminador Cosmic (4).
3 Batom líquido mate Lips Cosmic
(3), maquilhagem “efeito lábios
mordidos”.
3 Blush.
3 Pós de Sol para o contouring.
2021 NATAL

13

TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

Dia vs. Noite

Para peles maduras, aposte em bases de
maquilhagem que deixem a pele hidratada
e nutrida. Não se esqueça do creme facial antes
de maquilhar o rosto.
3 Sombra n.º 06 bege do Kit de sombras
intercambiáveis (6).
3 Delineador de olhos duo (2) cor cinzento-prata
com brilhos, bem esbatido na linha das pestanas
superiores.

3 Iluminador Cosmic (4) no
arco das sobrancelhas e
no decote.
3 Blush.
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3 Delineador de olhos duo (2) cor cinzento-prata
com brilhos, para definir o olhar.
3 Máscara de pestanas Cosmic (5).
3 Batom líquido mate Lips Cosmic (3).

3 Máscara de pestanas Cosmic (5).
3 Batom líquido mate Lips
Cosmic (3).

3 Sombra n.º 09 preto mate, da Paleta de
sombras Cosmic (1), esbatida na pálpebra
móvel.

TOQUE
FINAL
Para looks com
sombras escuras,
aconselhamos maquilhar
primeiro os olhos
para evitar que o
resíduo da sombra
suje a base.

3 Iluminador Cosmic (4).
3 Verniz n.º 996 terracota Cosmic.
3 Blush.

TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

A revolução
das pestanas
Acabou-se a luta com as pestanas postiças,
graças ao eyeliner preto adesivo. A única
coisa que tem de fazer é delinear os seus
olhos e colar as pestanas reutilizáveis.
Nunca foi tão fácil mostrar pestanas
perfeitas!
3 Sombras n.º 01 telha mate e n.º 07
cobre metálico do Kit de sombras
intercambiáveis Cosmic (6).
3 Kit eyeliner preto adesivo pestanas
artificiais efeito natural.
3 Máscara de pestanas Cosmic (5).
3 Iluminador Cosmic (4).
3 Batom líquido mate Lips Cosmic (3),
maquilhagem “efeito lábios mordidos”.
3 Blush.
3 Pós de Sol para o contouring.

Sabia que…?
O kit Eyeliner preto adesivo +
Pestanas postiças efeito natural
não contém látex. O formato marcador
do eyeliner é perfeito para delinear e,
a seguir, colocar as pestanas.
Além disso, são reutilizáveis, resistentes
ao suor e às mudanças de temperatura.

H
2021 NATAL
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BELEZA E BEM-ESTAR

Programa “Pele preparada”

Neste Natal, mime-se com os melhores produtos de cuidado
facial. Escolha aquele que melhor se adapte às necessidades
da sua pele e mostre uma tez saudável e radiante.
16 NATAL 2021

Brilhará com a sua própria luz!

BELEZA E BEM-ESTAR

VITAMIN ENERGY

Cocktail de vitaminas

A

lém de instaurar uma rotina facial
adaptada às necessidades da pele,
de tempos em tempos é importante
incluir programas intensivos que a tratem
em profundidade. As vitaminas faciais são o
perfeito aliado para dar esse extra de cuidado
à pele e para que esta tenha um aspeto
luminoso e revitalizado.
Vitamin Energy é um tratamento intensivo
de 14 dias, formado por sete vitaminas
distribuídas em 14 ampolas.
O uso continuado deste cocktail vitamínico
previne e trata os sinais do envelhecimento
prematuro. Ao mesmo tempo, potencia a
luminosidade da pele, a qual nutre e hidrata
em profundidade.
O resultado? Uma tez mais luminosa,
saudável e bonita.

MODO DE USO
Aplique o conteúdo de meia ampola sobre a pele limpa
e seca da cara, pescoço e decote. Faça-o com uma
massagem suave até à sua completa absorção. Utilize
uma ampola por dia (metade de manhã e metade à noite)
antes de aplicar os restantes produtos da sua rotina facial.

1.

2.

3.

Quais são os seus benefícios?
DIAS 1-2

DIAS 3-4

DIAS 5-6

DIAS 7-8

DIAS 9-10

DIAS 11-12

DIAS 13-14

Vitamina B5:
Hidratante

Vitamina B9:
Antiaging

Vitamina F:
Protetora

Vitamina H:
Reafirmante

Vitamina B3:
Anti-imperfeições

Vitamina E:
Nutritiva

Provitamina D:
Iluminadora

Hidrata, acalma
e oferece uma
sensação de
bem-estar.

Combate
os sinais do
envelhecimento,
estimulando
a reparação
celular.

Ajuda
a restaurar
e reforçar a
barreira cutânea,
mantendo a
pele protegida
e hidratada.

Melhora a
firmeza da pele,
conseguindo
um aspeto mais
delicado, liso
e suave.

Unifica o tom,
reduz as manchas
e imperfeições,
protege-a da
poluição e da
luz azul.

Oferece um
extra de
nutrição,
melhorando
visivelmente a
sua textura.

Potencia a
luminosidade
natural da pele,
deixando-a mais
revitalizada,
nutrida e
redensificada.

2021 NATAL
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SISBELA REAFIRM
Pele firme e radiante

D

ois dos primeiros sinais da idade que se
refletem no rosto são a flacidez e a falta
de elasticidade. Produzem-se devido
à perda progressiva de colagénio e elastina,
dois componentes fundamentais para manter
a firmeza da pele. Como o evitar? Através da
alimentação e de uma rotina facial baseada em
ativos que estimulem a sua produção, como o
silício orgânico, o ingrediente protagonista da
linha Sisbela Reafirm.
CONTORNO DE OLHOS
Atua sobre a pele desta zona, reduzindo
os sinais de cansaço, suavizando as rugas
e iluminando o olhar imediatamente. A sua
fórmula é rica em princípios inovadores, como
o silício orgânico, o argireline e a vitamina E.
COMO DEVO USÁ-LO > Aplique uma
pequena quantidade de produto de manhã
e à noite sobre a pele limpa e seca. Faça-o
dando pequenos toques com as pontas dos
dedos até à sua total absorção.

O que é o silício
orgânico?
Um inovador princípio
ativo, com poderosas
propriedades reafirmantes
que atuam diretamente
na produção de colagénio
e elastina. O seu uso
continuado melhora a
firmeza, elasticidade
e hidratação da pele,
ao mesmo tempo que a
protege dos radicais livres.

18 NATAL 2021

SÉRUM 12 % SILÍCIO
Reafirma e remodela o contorno facial
graças à sua formulação com alto teor de
silício orgânico. Este sérum, além de reduzir
os sinais de envelhecimento, hidrata em
profundidade e protege a pele, graças ao
seu poderoso efeito antioxidante.
COMO DEVO USÁ-LO > Adicione 6 gotas
sobre a pele limpa e seca, de manhã e
à noite, massajando com suavidade.
Lembre-se de o aplicar antes do creme
facial desta mesma linha.

CREME REVITALIZA & REESTRUTURA
Formulado com o complexo exclusivo RNA/DNA e
silício orgânico, este creme facial, adequado para
todos os tipos de pele, reduz os sinais visíveis da
idade, esbate as rugas e aumenta a firmeza da pele.
COMO DEVO USÁ-LO > Inclua-o na sua rotina
de manhã e à noite, sobre o rosto limpo e seco,
com uma leve massagem até à sua total absorção.

BELEZA E BEM-ESTAR

Massagem facial pré-party
Intensifique a ação reafirmante da linha com esta massagem facial. Conseguirá um efeito lifting, ao mesmo
tempo que reativa a circulação sanguínea e contribui para a remodelação do contorno facial.

Ponha-o em prática antes dos seus eventos natalícios.
Notará a diferença!

1
1.

2
3

2.

4

Testa, queixo e maçãs do rosto. Aplique o sérum e
o creme facial com uma suave massagem em sentido
ascendente. Na testa, desde a sobrancelha até ao
surgimento do cabelo. No queixo, do meio para as
extremidades. E nas maçãs do rosto, desde o nariz
até à têmpora, de forma ascendente e oblíqua.
Contorno dos olhos. Percorra as sobrancelhas de
forma circular, desde que surgem até à extremidade.
Desça até à orelha e massaje esta zona em sentido
ascendente, desde o canto interno do olho até à
têmpora, para relaxar e alisar as linhas de expressão.
Insista na zona em que se acumulam as rugas para
evitar os temidos pés de galinha.

3.

Lábios. Nesta zona, realizaremos os movimentos
em duas fases. Primeiro, na parte superior, desde o
meio para a esquerda e desde o meio para a direita.
Na parte inferior, ao contrário, desde a zona exterior
para o meio dos lábios.
Pescoço e decote.
Sempre de forma ascendente.

4.

COMO
TOQUE FINAL

Dê pequenos toques
com a ponta dos
dedos em todo
o rosto para reativar
a circulação.

2021 NATAL
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REGEN SKIN

Regenere a sua pele
Pele baça, desidratada e sem vida? Tom desigual, manchas
e linhas de expressão? São os primeiros sinais da idade.
Com o passar dos anos, a capacidade de regeneração
celular da pele diminui. Uma rotina facial formada por
cosméticos que favoreçam este processo é imprescindível
para prevenir e travar o envelhecimento.

CREME TEXTURA RICA DIA
Formulado com vitamina C,
micropartículas de ouro e um
complexo regenerador, potencia
a luminosidade do rosto e
restabelece a hidratação, ao
mesmo tempo que a protege da
radiação solar (SPF 20). Atua contra os
radicais livres, principais causadores do
envelhecimento prematuro da pele.

SÉRUM COLAGÉNIO

SER
SUSTENTÁVEL

Reutilize a embalagem do seu
creme Regen Skin.
Quando o produto acabar,
retire a carga vazia e introduza
uma nova recarga.
Recicle as suas embalagens
de cosmética e aposte
num planeta melhor!

Perfeito para melhorar a
firmeza, luminosidade e
elasticidade do rosto. A sua
fórmula, rica em colagénio e células
estaminais vegetais, combate
os sinais do envelhecimento
e intervém no processo de
regeneração celular, ativando-o.
CREME TEXTURA RICA NOITE
Pensado para aproveitar ao máximo
o processo de renovação celular que se produz
todas as noites na nossa pele, este creme ajuda
a travar e a prevenir os sinais da idade graças
à sua fórmula rica em princípios
ativos, como o bakuchiol, ativo
de origem vegetal que também
melhora a textura e unifica o tom
da pele.
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DICA Intensifique a ação regeneradora dos cremes

Regen Skin aplicando-os com uma massagem
reafirmante – em sentido ascendente – de manhã, e
drenante – em sentido descendente – à noite.

Nécessaires

* Vários tamanhos e modelos à escolha.

MAKEUP ESSENTIALS

A ÚLTIMA NOVIDADE

Emoção ao abrir cada
uma das suas caixas.

12 produtos

imprescindíveis na sua
rotina de maquilhagem.
Pronta para deslumbrar?

1. Delineador líquido de olhos. Define o
seu olhar, graças ao seu aplicador preciso.
2. Bálsamo labial hidratante com aroma a
baunilha.
3. Paleta de sombras de olhos. 4 tons
terra imprescindíveis para realizar
qualquer tipo de maquilhagem.
4. Verniz de unhas vermelho.

10. Pó compacto iluminador.

5. Pó compacto efeito bronzeador.

11. Lápis de olhos de madeira
preto. Perfeito para utilizar
na parte interna e externa
dos olhos.

6. Blush em pó compacto.
7. Pincel para sombras. Para aplicar e
esbater todas as suas sombras de olhos,
seja qual for a sua textura e acabamento.
8. Lima de unhas. Consiga uma manicura
perfeita graças às duas faces desta lima,
uma para dar forma e a outra para polir
e aperfeiçoar as unhas.
9. Verniz de unhas nude.

22 NATAL 2021

12. Batom líquido de secagem
rápida e textura fluida.

Beauty tip
Aplique-o na parte
alta da maçã do
rosto para conseguir
um efeito glow.

H

23.456 vistas
A Perfumaria Um toque chic
Ver todos os comentários
HÁ 5 DIAS

68,731 vistas
A Perfumaria Chegam os Reis Magos!
Ver todos os comentários
HÁ 2 DIAS
51,326 vistas
A Perfumaria A despedir-se do ano
Ver todos os comentários
HÁ 2 DIAS

43.756 vistas
A Perfumaria Pronta para o almoço de Natal
Ver todos os comentários
HÁ 7 DIAS

46,573 vistas
A Perfumaria De cocktails com as minhas amigas
Ver todos os comentários
HÁ 7 DIAS

58,361 vistas
A Perfumaria Elegantes Christmas
Ver todos os comentários
HÁ 8 DIAS

Faça like no seu
acessório favorito
Bandoletes, turbantes, clips, scrunchies... Vários modelos à escolha.

25,873 vistas
A Perfumaria Noite de festa
Ver todos os comentários
HÁ 1 DIA

A ÚLTIMA NOVIDADE

Personalize o seu perfume
Your art, your perfume, um estojo composto por três fragrâncias,
baseado no conceito de layering ou a arte de misturar aromas.
Dê asas à sua imaginação e seja a autora
da sua própria fragrância.

As fragrâncias
Dravita: Fragrância principal com
notas orientais e doces. Será a base
de todas as suas combinações.
Amazona: Aroma com acordes
orientais e frutais.
Magnolia Blanche: Pertencente à
família olfativa Chipre Floral.

Como as usar
+

+

O facto de misturar o aroma de duas ou
mesmo três fragrâncias permite criar uma
experiência sensorial completamente nova,
sem que seja necessário comprar um perfume
novo. Anote todas as opções:
1. Dravita + Magnolia Blanche + Amazona
2. Dravita + Magnolia Blanche. Ideal para o
dia, a Magnólia combina muito bem com as
notas florais e frutais da fragrância base e
torna-se muito mais fresca.
3. Dravita + Amazona. O perfume é perfeito
para a noite, uma vez que ao misturar-se
com a base, faz sobressair a nota doce
tostada, em combinação com as notas
amadeiradas.
4. Dravita
5. Magnolia Blanche
6. Amazona
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OFEREÇA
o melhor
Natal é sinónimo de partilhar.

Partilhamos tempo, presentes, sorrisos…
Os nossos entes queridos merecem o melhor.
Aproveite os dias mais mágicos do ano para os
surpreender com o presente perfeito.
Crie momentos únicos e inesquecíveis,
lembranças que perdurem e desfrute
do encanto do Natal.

ROMANTIC CHIC

1

2

3

5

4

1

Capítulo Chypre Femme
Eau de toilette, gel de
banho e loção corporal.
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2

Rose Nude
Eau de parfum para mulher,
loção corporal, creme de mãos
e guarda-joias com espelho.

3

Vuela
Eau de toilette feminina,
loção corporal, gel de
banho e creme de mãos.

OFEREÇA O MELHOR

Guarda-joias à vista!
Dividida em dois compartimentos, e
com um bonito espelho, a caixa da
fragrância Rose Nude converte-se no
lugar favorito para guardar os seus
acessórios: anéis, colares, brincos…

H

4
5
6

6

Elección Pour Femme
Eau de parfum, eau de
parfum 20 ml e creme de mãos.
Soplo Intense
Eau de toilette para mulher, loção
corporal e nécessaire com asas
multiposição.
Sweet Beauty Set Eau de parfum
feminina e lip balm.

Dê uma segunda vida ao seu
nécessaire com tecido peluche
Soplo Intense. Use-o como
saco à tiracolo para dar um
toque chic aos seus looks
de inverno.

H
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ELEGÂNCIA CLÁSSICA

1

2
3
4

Ella Pour Femme
Eau de parfum,
loção corporal e
nécessaire/guarda-joias
rígido com bolsa interior.

1

Comotú Plata
Eau de toilette masculina,
gel de banho e
desodorizante em spray.
Él Pour Homme
Eau de parfum, perfumador
20 ml e gel-champô.
Comotú Oro
Eau de toilette feminina,
eau de toilette mini
e lanterna com 3 velas.

O saquinho da fragrância
Ella transforma-se numa
linda clutch estilo saco, que
poderá usar nos seus eventos
natalícios. Anima qualquer
look total-black com o seu
tom bordeaux. Vai arrasar!

H

2

3
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4

Precisa de um
“porta-tudo” para levar
sempre consigo?
O estojo Comotú Fuerza
e Amor é perfeito
para guardar os seus
imprescindíveis.
Além disso, pode
prendê-lo à sua
mala para levar
documentos pessoais...
Superprático!

5

6

H

5
6

Comotú Fuerza
Eau de toilette para
homem, eau de toilette
mini e estojo.
Comotú Amor
Eau de toilette para
mulher, eau de toilette
mini e estojo.
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29

OFEREÇA O MELHOR

EM VERSÃO
COSMOPOLITA…

1
2
3
4
5
6
7

Hey, Beauty!
Eau de parfum em spray para mulher,
sais de banho e esfoliante corporal.

1

Glamour
Eau de parfum para mulher e loção corporal.
Capítulo Fougère Homme
Eau de toilette, gel de banho e after shave.
Top Mimos
Gel de limpeza de mãos sem enxaguar
e creme hidratante.
Extra Time For Him
Eau de toilette, gel de banho e champô.
You Homme
Eau de toilette mini (22 ml).
You Femme
Eau de toilette mini (22 ml).

2

Dicas para
embrulhar os presentes
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N

este Natal, faça a diferença e deixe que
cada presente seja especial mesmo antes
de o abrir. Deixamos-lhe alguns conselhos
para que os seus presentes sejam os mais bonitos
da árvore.

OFEREÇA O MELHOR

3

Deixe a sua marca.
O formato mini
da fragrância You
Homme e You
Femme é ideal para o
levar sempre consigo
e assim conseguir
que o seu aroma não
desapareça durante
todo o dia.

H

4

5

6

7

H Também pode incluir

H Utilize um papel de embrulho

bonito. Se escolher um liso, dê-lhe
vida com algum elemento decorativo:
laços, cordas, bola de Natal, fita de
cetim… Pode usar a caixa metálica
Top Mimos para guardar todos estes
detalhes decorativos.

H Se tiver jeito para a caligrafia,

aproveite os seus dotes artísticos
para personalizar os seus
presentes com o nome dos seus
destinatários. Vai-lhes dar um
toque artesanal e muito original.
Vão adorar!

um cartão ou uma
etiqueta para escrever
o nome da pessoa a
quem se destina e uma
breve mensagem que
seja divertida, emotiva
e/ou carinhosa.
Você escolhe!
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BLUE
CHRISTMAS

1

2
3

1

Precision System 6
Consiga um acabamento
perfeito e sem irritações
com a máquina de
barbear de seis lâminas
(mais uma de precisão na
parte traseira). Cabeça
pivotante e basculante que
permite adaptar-se a todos
os contornos do rosto.
Contém nove recargas e
um suporte transportável.
Blue Shine For Her
Eau de parfum,
eau de parfum 20 ml
e loção corporal.

2

Blue Shine For Him
Eau de parfum,
eau de parfum 20 ml
e gel de banho.

3
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4
5
6

Misty Wood For Men
Eau de toilette, gel de
banho, desodorizante
sem gás e after shave.
Around the world
Travel Kit for him. Eau de
toilette e gel de banho.
Gesto
Eau de toilette para
homem, gel de banho,
desodorizante sem gás
e after shave.

4

5

6

Dê uma segunda vida
à embalagem dos
perfumes Blue Shine.
As suas encantadoras
caixas em tons
azuis, ilustradas com
motivos de azulejos
hidráulicos, são
perfeitas para
guardar objetos e,
ao mesmo tempo,
decorar a sua casa.
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Natal mágico
As festas natalícias são ainda mais especiais quando há crianças
em casa. O entusiasmo de abrir os presentes, decorar a árvore,
cantar músicas de Natal, fazer bolachas, beber chocolate…
Qualquer plano com os mais pequenos se transforma
numa bonita e emocionante experiência em família.

Neste ano, surpreenda de forma
muito doce o Pai Natal
e os Reis Magos. Como?
Colocando deliciosas moedas
de chocolate para assinalar o
caminho até à árvore de Natal,
indicando-lhes onde deixar
os tão esperados presentes.
Vão adorar!

Fornite
Eau de toilette,
nécessaire e vinil adesivo.

Among us
Eau de toilette e envelope surpresa
com porta-chaves oficial com várias
personagens para colecionar.

Spiderman
Eau de toilette
e gel de banho.

Mickey and friends
Eau de toilette e gel
de banho.

s
a
u
s
s
a
m
o
c
s
t
i
Beauty k
s
a
t
i
r
o
v
a
f
s
n
e
g
a
person
Grips para os
comandos da
playstation!

H

Minecraft
Eau de toilette,
2 grips e nécessaire.
2021 NATAL
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Color up!
Caixa metálica que se pode
utilizar como estojo para a
escola. Contém: 12 sombras
de olhos, blush, 6 lip gloss,
aplicadores de sombras,
pincel blush, elástico de
cabelo e espelho.

O estojo de
três pisos serve
para guardar
os lápis de cor,
autocolantes,
borracha…
Frozen Beauty Blockbuster Set
2 lip balm, 3 lip gloss, 2 brilhos
de lábios, 3 vernizes de unhas,
separador de dedos, porta-chaves,
2 paletas de sombras de olhos,
set de adesivos e anéis.

Frozen
Eau de toilette, brilho de
lábios, lip balm, 2 sombras
de olhos e o seu aplicador.

Vou pedir!

Tokidoki
Eau de toilette,
porta-chaves e
lip gloss.

36 NATAL 2021

Unicorn Power Premium
Beauty Case Color Up!
Mala de cosmética que
contém 5 vernizes de
unhas, 2 lip gloss, blush,
6 sombras de olhos,
pincel, elástico de cabelo,
2 pincéis de olhos, anel
com lip gloss, set de
autocolantes para as
unhas, unhas postiças
(adesivas) e espelho.

H

Tokidoki
Paleta com 15 sombras de olhos,
blush, 2 vernizes de unhas,
separador de dedos, lima e
autocolantes para decorar as unhas.

Temos os lotes perfeitos
para os momentos beauty
com amigos. Manipedi e
maquilhagem para uma
tarde divertida.

Love My Unicorn Rock
Eau de toilette, verniz de unhas,
brilho de lábios e adesivos para
decorar o rosto.

H

Mini beauty moment

Unicorn Power Beauty Set
Color Up!
Lima, set de autocolantes
para decorar as unhas,
10 unhas postiças (adesivas),
4 vernizes de unhas, paleta
de sombras com 6 cores e o
seu aplicador, separador
de dedos e bálsamo labial.

LOL Surprise!
Eau de toilette, carteira, verniz
e lima de unhas.
2021 NATAL
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Hora de cozinhar!
Fazer bolachas é uma atividade
que não pode faltar no Natal.
As crianças desfrutam muito a fazê-las
e depois podem oferecê-las ou
comê-las em família para lanchar.

Ingredientes
H
H
H
H
H
H
H
H
H

350 g de farinha
200 g de açúcar mascavado
15 g manteiga
1 ovo
1 colher de chá de gengibre em pó
1 colher de chá de levedura em pó
1 colher de chá de canela em pó
1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
1 pitada de sal
Para decorar: 100 g de açúcar de pasteleiro,
1 clara de ovo e chocolate preto

Como as preparar?
3 Misturar numa tigela a farinha, o açúcar, a levedura, o
sal e as especiarias (gengibre, canela e noz-moscada).
3 Adicionar o ovo, a manteiga e amassar. Dividir a
massa em duas partes e envolvê-la em película.
3 Deixar repousar no frigorífico aproximadamente uma
hora. Passado esse tempo, estender bem a massa
com a ajuda de um rolo.
3 Pré-aquecer o forno a 180º enquanto vamos
moldando as bolachas com formas divertidas:
estrela, árvore de Natal, sino… Levar ao forno cerca
de 10 minutos e, a seguir, deixar arrefecer.
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3 Para as decorar, faremos um glaceado com clara de
ovo batida em castelo e iremos adicionando o açúcar
até que fique bem integrado; com a ajuda de um
saco de pasteleiro ou de um cone de papel, decorar
as bolachas. Outra opção é derreter o chocolate e
decorar a gosto.

As melhores receitas
para o Natal já estão
disponíveis

