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Creme corporal que hidrata a 
pele deixando-a suave e luminosa

com uma cativante fragrância.



Ritual que oferece uma 
agradável sensação de 
hidratação ao cabelo, 
facilitando o pentear.

Creme capilar
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UM DIA DE VERÃO

Um piquenique em família, tomar vitaminas com 
bebidas de frutas e legumes, renovar os

hábitos healthy, um extra de proteção solar, cuidados 
beauty e, sobretudo, uma grande dose de diversão.

Preparada para uma jornada
summer à luz do sol?



BELEZA E BEM-ESTAR

Spray Solar 
FPS 50+

Protetor
Labial FPS 15

Com manteiga de carité, vitamina E, 
óleo de abacate e filtros solares. 
Hidrata e protege os lábios do sol. 

É preciso utilizar protetor solar 
durante todo o ano, mas no verão 
é conveniente prestar especial 

atenção e continuar a cuidar do nosso 
corpo. Seja como for a sua pele, na 
Perfumaria da Mercadona encontrará o 
protetor solar perfeito para si.

Tome nota e não se queime!

COCKTAIL DE
betacaroteno
Neste verão, quer brilhar 
com um bronzeado bonito 
e saudável?
Ofereça um extra ao seu organismo
com este batido tão delicioso como 
nutritivo e rico em betacaroteno.

Para uma pessoa:
colocar no liquidificador 
um kiwi e 350 g de cenouras; 
para que a mistura não oxide, 
acrescentar três colheres de 
chá de sumo de limão. Se não 
tiver liquidificador, bata todos 
os ingredientes e acrescente 
o sumo de 3 laranjas.8 VERÃO 2021
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A areia e a água do mar ou da piscina refletem em excesso 
a luz solar, pelo que a incidência dos raios ultravioleta tem 
um efeito multiplicador. Enquanto estiver nestes lugares, 
tente passar alguns períodos à sombra e aumente a 
proteção.

Aplique-lhe uma boa quantidade de produto e espalhe-o 
bem, prestando especial atenção às zonas sensíveis que se 
queimam com maior facilidade, como o nariz, o peito dos 
pés ou as orelhas.

Proteja-as também com roupa ou acessórios, 
como boné, óculos de sol…

Proteja a pele das crianças

Spray Solar 
Infantil 

FPS 50+

Spray Solar 
Infantil 

FPS 50+

NOVIDADE
Creme Solar 

Pediátrico FPS 50+ 
rosto e corpo



BELEZA E BEM-ESTAR

QUANTIDADES RECOMENDADAS

ZONAS 3 A 12

2 Dedos de creme
POR ZONA

1 Dedo de creme
POR ZONA

12 Pulverizações de spray 
POR ZONA

6 Pulverizações de spray 
POR ZONA

ZONAS 1 E 2*

10 VERÃO 2021

Proteger-se 365 dias por ano, 
também em dias nublados 
ou debaixo do guarda-sol e, 
especialmente, no verão.

Aplicar o protetor meia hora 
antes da exposição solar e 
deixar absorver.

Voltar a aplicar a cada 2 horas, 
assim como depois do banho ou 
transpiração.

Evitar a exposição das 12:00 às 
16:00 horas, período de maior 
radiação solar.

Se estiver a tomar medicação, 
informe-se sobre possíveis 
contraindicações à exposição 
solar.

1
2
3
4
5

* Aplicar primeiro na mão e depois espalhar pelo rosto e pescoço.

Espalhar o protetor de forma homogénea sobre    
a zona a proteger e deixar absorver.

Ter em conta as zonas especialmente sensíveis: 
lábios, nariz, orelhas, nuca, ombros e pés.

PRINCIPAIS
RECOMENDAÇÕES
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Spray Solar 
FPS 30

Óleo Solar com acelerador de 
bronzeado FPS 30

FALSOS MITOS

BELEZA E BEM-ESTAR

Os protetores solares são válidos        
de um ano para o outro.

Os protetores solares regem-se pelo PAO: 
tempo durante o qual o produto mantém 
as suas propriedades desde a sua abertura. 
É representado na embalagem com           
o desenho de um frasco aberto e o 
número de meses correspondentes.

Com máscara não é necessário usar 
proteção solar.

As máscaras não impedem a passagem de 
toda a radiação solar, pelo que é sempre 
necessária proteção no rosto.

Existem protetores solares “ecrã total” 
que bloqueiam 100 % da radiação.

Nenhum fotoprotetor é capaz de bloquear 
a totalidade das radiações solares.

Se usar protetor solar 
não fico moreno.

Não existe a proteção 100 %. 
Embora coloquemos protetor solar, existirá 
sempre alguma radiação solar que ativa a 
produção de melanina, sistema de proteção 
natural da pele e responsável pelo moreno.

No inverno e em dias nublados 
não é necessário protetor solar.

As nuvens deixam passar parte da radiação 
ultravioleta. Se quisermos proteger-nos 
corretamente, devemos usar protetor solar 
todo o ano.

A pele morena não necessita de 
protetor solar porque não se queima.

As peles escuras têm mais facilidade em 
bronzear-se, mas também sofrem os efeitos 
nocivos do excesso de radiação solar.
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Para conseguir a pele que deseja, comece por utilizar 
o produto perfeito para a cuidar. Com uma fragrância 
única, que eleve o tom da pele, a nutra, lhe dê brilho, 
a hidrate, reafirme ou acalme…

Descubra qual é o creme 
de que a sua pele precisa.

LOÇÃO
ALOE VERA

Hidrata e 
repara.

CREAM GEL 
HIDRATANTE AQUA

Com textura ultra leve 
e de rápida absorção, 
com extratos naturais 
de chá verde e toranja, 
ingredientes que
proporcionam 
hidratação e 
frescura 
à pele.

LOÇÃO
BRONZ EFFECT

Hidratante corporal 
efeito bronzeado 
gradual. O resultado 
é visível após 3 ou 4 
dias de aplicação.

LOÇÃO
HYDRA & GO

A sua fragrância fresca 
e cheia de vitalidade é 
perfeita para os meses 
de calor. Hidratação 
imediata e prática graças 
ao seu formato em spray.

Qual é o seu creme corporal?
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AGACHAMENTOS
Separe as pernas fora da linha 
da anca e movendo os glúteos
para trás e para baixo. Volte 
novamente à posição inicial.

FLEXÃO DE 
BRAÇOS
Sente-se no chão de 
costas para uma cadeira 
ou um banco, coloque as
mãos em cima deste, 
à largura dos ombros, 
e flexione os braços. 
Estique-os lentamente 
e volte a descer.

ELEVAÇÃO DA ANCA 
COM UMA PERNA
Deite-se de costas com os joelhos fletidos 
e os pés no chão, afastados à largura 
da anca. Levante uma perna do chão e 
estique-a para cima. Contraia os glúteos 
e o abdómen, levante a anca e volte a 
descer, alternando com a outra perna.

LUNGES
Posição inicial com os pés 
juntos, as costas direitas 
e os joelhos alinhados com
a anca e os tornozelos. 
Dê um passo com a perna 
direita e baixe a perna 
esquerda, que fica para 
trás com o joelho flexionado 
até chegar quase ao chão. 
Suba e desça, alternando 
cada perna.

PRANCHA
Coloque-se de barriga para baixo, 
com o corpo alinhado, e aperte os glúteos 
e o abdómen. Apoie firmemente os 
antebraços no chão e mantenha a 
posição durante 45 segundos.

Adicione 15 minutos 
de exercício por dia
Anote esta rotina express, a constância e 
a atitude ajudarão a tonificar o seu corpo, 
a manter-se ativa e saudável e notará os 
resultados.

Repita cada exercício 5 vezes durante 
3 séries de forma lenta e consciente, 
notando no trabalho dos músculos. 
Execute-os pelo menos 5 dias por semana, 
serão os 15 minutos mais bem investidos!

Objetivo: Adeus à CELULITE

MODO DE USO
Aplique-o com uma massagem até à sua 
total absorção. Pode utilizar ampola por 
dia, como tratamento intensivo. 
Ou então, misturar algumas gotas com o 
seu creme habitual para manutenção.

O Concentrado Meso-Anticelulítico 
é um tratamento corporal intensivo que 
previne a celulite e melhora a aparência 
da pele. Inspirado na mesoterapia, 
possui uma tripla ação lipolítica, 
reestruturante e redutora, que favorece 
a drenagem de líquidos, combate a 
acumulação de gorduras e atua contra 
a celulite, reduzindo a pele casca de laranja.

NOVIDADE: Mudança de formato, a tampa 
dos frascos é útil, ao abri-la e virá-la serve 
para o fechar após o uso e conservá-lo até 
à próxima aplicação.

2021 VERÃO 13
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ATIVADOR DE BELEZA

Com a chegada de uma nova estação, fazemos 
a mudança de guarda-roupa e o mesmo 
acontece com o nosso toucador... A pele não 
é igual nos meses frios do ano e nos quentes. 
A subida do mercúrio faz com que a pele 
reclame produtos com texturas mais leves.

ATUA ASSIM...
Limpa em profundidade, clareia 
intensamente, minimiza os poros, matifica 
a pele sem a ressecar e proporciona um 
extra de hidratação. Complexo ativo 
com argila branca e corpos exfoliantes 
naturais. Pode utilizar-se como limpador, 
como exfoliante e como máscara. 

3 Como limpador. Aplicar sobre o rosto 
húmido e enxaguar com água morna.

3 Como exfoliante. Massajar com 
movimentos circulares durante 

 3 minutos e retirar com água morna 
abundante. Utilização: 1 ou 2 vezes 

 por semana.

3 Como máscara. Aplicar uma 
camada uniforme no rosto 
limpo e deixar atuar durante 20 
minutos. Retirar com água.

Ofereça à sua pele 
um extra de limpeza 
em profundidade, 
de luminosidade, de 
hidratação… Ou melhor, 
de tudo isto num 
único cosmético.

Argila Branca Limpador 
exfoliante Mask

Rotina beauty para 
mostrar a sua 
melhor cara

Com a pele limpa, aplique Hidrata Ácido 
Hialurónico Concentrado, a sua fórmula 
oferece às peles mais exigentes e carentes de 
hidratação um aspeto renovado, fresco
e radiante. PhytoCellTec TM, um dos seus 
princípios ativos, baseado nas células 
estaminais da maçã, consegue suavizar as rugas 
com a sua utilização diária. Por outro lado, o 
Aloé vera proporciona uma boa hidratação à 
pele e o pantenol promove a sua regeneração.

O ácido hialurónico é conhecido 
pelo seu poder como preenchedor 
de rugas. Se for utilizado em cremes 
ou ampolas, o seu efeito é mais 
hidratante, uma vez que retém 
a água nas células da pele.

3 EM 1

Hidrata Ácido 
Hialurónico 
Concentrado
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Hidrata Cream 24 h 
Textura Rica

PELE RADIANTE 
EM 5 MINUTOS
Sabia que pode potenciar e 
multiplicar a ação dos produtos 
de beleza graças às suas mãos?

Uma boa massagem facial é 
muito eficaz. A sua pele vai 
agradecer-lhe. 

3 Permite uma melhor 
penetração do cosmético.

3 Favorece o relaxamento muscular.

3 Proporciona firmeza à pele.

3 Melhora a microcirculação cutânea, 
unificando o tom da tez.

3 Tonifica a pele.

BENEFÍCIOS
DA MASSAGEM FACIAL

E depois do booster e/ou do sérum? 
Está na hora de hidratar.

Hidrata Cream 24 h Textura Rica, 
adequado para todos os tipos de pele.
Contém uma elevada concentração 
de ácido hialurónico de nova geração 
e agentes vegetais que proporcionam 
hidratação à pele de forma duradoura.

HIDRATAÇÃO 24 H

Aplique-o de dia e à noite na cara, 
pescoço e decote, realizando uma 
suave massagem até à sua absorção.

Pele hidratada, suave, 
firme e elástica.

2021 VERÃO 15
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Experimente uma salada multicor, com 
frutas, legumes, cogumelos e cereais, rica 
em vitaminas, minerais, fibra e antioxidantes.

3 Coloque verde, com 250 g de alface 
romana.

3 Amarelo, com uma lata de milho doce. 

3 Laranja, com 250 g de papaia fresca cortada 
em cubos.

3 Vermelho, com 100 g de rabanetes em finas 
fatias.

3 Branco, com 100 g de cogumelos laminados.

3 E azul, com 100 g de mirtilos.

SALADA
HEALTHY

O quid do cuidado da pele está em 
mantê-la limpa, sem impurezas e hidratada. 
Mas podemos ir mais longe, o 

 que comemos também é importante: 
 ter uma alimentação saudável, que ofereça 
 à pele compostos que a nutram e protejam.

A ALIMENTAÇÃO
TAMBÉM CUIDA DA SUA PELE

BELEZA E BEM-ESTAR

Tempere tudo
com um vinagrete 

de azeite virgem extra, 
sumo de limão, coentros, 
pimenta-preta acabada 

de moer, flor de sal e
 sementes de girassol 

naturais.
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Águas de verão
Devemos beber entre 1,5 e 2 litros de água
por dia e, especialmente, nos meses em que
o calor aperta. Para quê?

Para nos mantermos hidratados, porque
nos ajuda a eliminar toxinas e a regular
a temperatura corporal.

Além da água, existem outras opções, como as
infusões ou as águas com sabor; beba-as com
um pouco de gelo e aproveite as suas vantagens.
Saudáveis e leves, com um toque diferente.

A clássica: Água com limão. Com cor: Água com frutos vermelhos.

O seu piquenique sem mosquitos…

BELEZA E BEM-ESTAR

A garrafa foi 
especialmente 

desenhada para beber 
diretamente dela, 

pode levá-la consigo 
para a praia ou 

a piscina.

Pulseiras Citronela
(tamanho S ou L), 
2 semanas de duração, 
a sua fragrância repele 
os mosquitos.

Inseticida 
Barreira 

Antimosquitos 
casa e exterior

Vela 
Antimosquitos 
Citronela

Desfrute do verão sem receio 
das picadas incómodas.
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Men Care Vital Gel 
Limpador, limpa e 
purifica. A sua textura gel 
fresca e de enxaguamento 
fácil ajuda a eliminar a 
sujidade e as impurezas 
sem ressecar a pele. 
Contém extrato de bambu 
– efeito antioxidante – e 
creatina, ingredientes que 
ajudam a acalmar a pele.

Embora as células da 
nossa pele se renovem 
sozinhas cerca de uma 
vez por mês, é bom 
ajudá-las neste processo. 
Men Care Vital 
exfoliante, gel limpador 
com carvão ativo e 
microesferas de rocha 
vulcânica, que elimina 
impurezas e células 
mortas. Além disso 
detoxifica, desobstrui 
os poros e reduz o 
excesso de oleosidade.

O ritual de cuidado 
facial masculino começa
com estes simples passos

2
1

EXFOLIAR 
SIM OU NÃO?

HIDRATAR
Na rotina de cuidado facial não devem faltar 
a limpeza nem a hidratação diárias. Men Care 
Vital Gel Cream Revitalizante Hidratante foi 
concebido para peles cansadas. A sua combinação 
de vitamina B3, extrato mineral ativo e extrato
de algas revitaliza e devolve elasticidade à pele. 
Hidrata e oferece frescura, ajudando a combater os 
sinais de fadiga e o stress oxidativo. Ajuda a reduzir 
as rugas com uma utilização regular.

3

APLICAÇÃO
Uma ou duas 
vezes por semana, 
preferencialmente 
antes do barbear. 
Adequado para todos 
os tipos de pele.

ESSENCIAL
LIMPAR

APLICAÇÃO
Humedeça o rosto e 
aplique uma pequena 
quantidade de gel, 
realizando suaves 
movimentos e, 
a seguir, retire 
com água. Utilize-o 
de manhã e à noite.

APLICAÇÃO 
Diariamente de manhã 
e /ou à noite sobre a 
pele limpa, ou então 
quando esta tiver um 
aspeto baço, para lhe dar 
um extra de energia.

18 VERÃO 2021



Uma manicura rápida, 
repleta de cor.

SUMMER
Uma camada  

e pronto
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Essência de verão
e exótica, é assim a coleção 
de edição limitada Monoï, 
com notas de tiaré, ylang ylang, 
frangipani, aliados à 
sensualidade da baunilha 
e da fava tonka.



A ÚLTIMA NOVIDADE

O monoï do Taiti é um requintado 
óleo, de elaboração tradicional, 
grande qualidade, denominação 

de origem e propriedades extraordinárias.

Popularmente conhecido pelas suas 
múltiplas utilizações e propriedades, o monoï 
é produzido através da maceração das flores 
de tiaré, provenientes da ilha do Taiti, na 
Polinésia Francesa, combinadas com o óleo 
da polpa do coco.

O óleo de coco suaviza e acalma a secura 
da pele provocada pela exposição ao sol, ao 
vento e ao salitre do mar. As flores de tiaré 
são conhecidas pela sua doce fragrância.

A combinação destes dois ingredientes 
dá origem ao sublime monoï, benéfico 
para a pele e cabelo. Além disso, estimula 
os sentidos.

Falemos do monoï
e das suas virtudes…

Champô que limpa, 
hidrata e cuida do 
cabelo depois da 
exposição ao sol. 
Consiga um cabelo 
suave e potencie o seu 
brilho natural.

O seu aroma convida-nos a 
viajar a um lugar exótico, 

transporta-nos diretamente 
para a Polinésia Francesa de 
onde provém este magnífico 

ingrediente. 

Aplique a máscara capilar do meio para 
as pontas e deixe-a atuar entre 15 e 20 
minutos antes de lavar o cabelo.

O truque para conseguir um cabelo radiante?

Envolva o cabelo com uma toalha húmida 
(com água quente) enquanto a máscara atua.

Dica de BELEZA

2021 VERÃO 21

MONOÏ SIGNIFICA 
ÓLEO SAGRADO OU 
ÓLEO PERFUMADO EM 
LÍNGUA MAHOI

Máscara capilar com 
filtro UVA/UVB. Nutre e 
hidrata em profundidade, 
cuidando do cabelo em 
relação aos danos
produzidos pela exposição 
ao sol, ao cloro e ao salitre.
3 em 1: condicionador, 
máscara com e sem 
enxaguamento.
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Hidrata, nutre 
e protege a pele.

Potencia o bronzeado, 
oferecendo uma cor natural 
e duradoura.

O seu delicioso aroma, 
juntamente com as suas 
propriedades calmantes 
e tonificantes, oferecem 
um agradável bem-estar 
e conseguem relaxar
o corpo e a mente.

A sua riqueza em vitamina 
E converte-o num potente 
antioxidante que ajuda a 
combater os radicais livres, 
causa principal do 
envelhecimento prematuro.

Favorece a presença de água  
gradual da pele, uma vez que 
cria uma barreira protetora
que impede a perda de água.

1

3
4

5

Óleo corporal 
hidratante. Retém 
a humidade, é rico 
em ácidos gordos e 
acalma a pele. Não 
obstrui os poros.

9
8

Nutre, repara e regenera          
o cabelo seco e danificado.

Protege o cabelo do salitre, 
do cloro e dos raios do sol, 
evitando a desidratação e 
rutura das fibras capilares.

Proporciona suavidade, 
sedosidade e brilho 
saudável ao cabelo.

O perfeito aliado para realizar 
uma massagem, contribui para 
acalmar os músculos e a pele.

6
7

3 Cuide da sua pele à noite, aplique 
uma fina camada de óleo corporal 

 e na manhã seguinte acordará com 
 a pele hidratada, suave e luminosa.

Condicionador 
bifásico que protege   
o cabelo do sol.
Pode aplicar-se tanto 
com o cabelo húmido 
como seco. Cuida
do cabelo, deixando-o 
solto e sedoso.

O ÓLEO DE MONOÏ 
É PERFEITO PARA 
REPARAR A PELE APÓS 
A EXPOSIÇÃO AO SOL.

MONOÏ
 Principais

PROPRIEDADES

2

Um extra

A ÚLTIMA NOVIDADE
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Eau de 
toilette 
Fleur de 
Tiaré 

Desodorizante 
body spray 
de fragrância 
duradoura.

Deixe-se  levar pela fragrância 
Monoï Fleur de Tiaré, aplique-a 
nos pulsos, no pescoço ou no 
cabelo, e deixe que a acompanhe 
durante todo o dia.

Creme corporal hidratante 
com textura sorvete. 
Leve, refrescante e de 
rápida absorção, perfeito 
para os meses de verão.

Óleo solar FPS 15 
com acelerador de 
bronzeado e textura 
de toque seco.

Gel de banho 
de fragrância 
duradoura.

A ÚLTIMA NOVIDADE

A mesma 
fragrância invade 

toda a gama 
de produtos da 
coleção Monoï, 

Irresistível!
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Cores fortes e 
vibrantes tomam 
conta das manicuras 
neste verão.
Rosa, verde, 
amarelo e laranja 
fluorescente
para realçar o 
seu bronzeado.
Wow! Este será o 
efeito provocado 
pelas suas unhas 
nesta estação.

A modelo usa verniz de unhas coleção Néon n.º 987 amarelo.

A TODO

NÉON
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ESPAÇO MANICURA

Verniz de unhas 
Néon n.º 984 laranja

Os tons néon são 
explosivos, divertidos, 
um must para o verão.
Atreva-se a usá-los 
nas mãos e nos pés.
Fascinantes!



ESPAÇO MANICURA

Verniz de unhas 
Néon n.º 986 verde
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Dicas manicura
e pedicure

Utilize uma base para 
proteger a unha natural e 
aumentar a durabilidade 
da manicura e pedicure. 

Hidrate diariamente as 
cutículas e a pele das 
mãos e dos pés para os 
mostrar sem receio na 
praia e na piscina.

1

2



ESPAÇO MANICURA

A s cores de uma boa manicura podem 
influenciar o nosso estado de espírito. 
E, noutra coisa pode não ser, mas em 

relação aos vernizes de unhas e às tendências, 
a lista é infinita. Deixamos para trás os tons 
escuros do inverno dando lugar a uma gama 
cromática fresca, que condiz com o bom 
tempo. Este verão não conseguiremos viver 
sem pintar as unhas.

Verniz de unhas Néon 
n.º 985 rosa

Sabia que…?
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COMO SE FAZ

A FERRAMENTA PARA 
UMAS UNHAS PERFEITAS

O percurso feito por um produto, desde o 
nascimento da ideia até à sua chegada às 
prateleiras, está repleto de testes, correções e 
melhorias. Um processo que culmina quando o 

artigo final satisfaz as expetativas mais exigentes.

Como criar o instrumento perfeito?
Com toda a informação, os fornecedores podem 
começar a elaborar os seus modelos. Esta é a fase 
mais divertida do processo. 
Aos poucos, com vários protótipos e amostras, 
o taco polidor vai ganhando forma. As duas 
primeiras opções, uma pequena e mais maleável, 
e outra retangular e sem a possibilidade de dar 
brilho, são descartadas durante os encontros com 
as clientes.

Vamos investigar!
Tudo começa quando a especialista em 
beleza, pessoa responsável por captar e definir as 
necessidades dos clientes, procurando sempre a 
melhor solução, ouve a necessidade de ampliar 
o cuidado das unhas.

Procuram uma ferramenta capaz de 
proporcionar o máximo brilho às unhas naturais. 
O objetivo é conseguir em casa um acabamento 
que pareça profissional.

Fase de inputs
Afinam-se os materiais:
eva, grão de areia grossa, 
fina e ultrafina... O artigo 
é submetido novamente à 
opinião dos clientes.

1

Escuta ativa
O passo seguinte é falar com os clientes 
para compreender as suas necessidades. 
Conhecer as opções disponíveis no mercado 
e como as melhorar é uma paragem 
obrigatória neste caminho.

2

3 4
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COMO SE FAZ

As dúvidas chegam
à sala de testes
4 Qual é a rotina mais adequada?

4 Devemos polir primeiro ou dar brilho?

É então que se decide numerar 
as faces do taco para garantir 
o resultado de unhas reluzentes.

Chegada ao supermercado
Uma vez escolhido o produto definitivo, este 
é implementado em alguns supermercados 
selecionados para observar as reações. Já perto 
da meta, a caixa expositora não é completamente 
visível. Por isso, fazemos as últimas alterações para 
satisfazer as expetativas dos clientes e torná-la mais 
atrativa. Após uma mudança de imagem digna de 
um programa de televisão, conseguimos desenhar 
o packaging final. Por último, o taco polidor chega 
aos poucos a todas as lojas.

5

6
Melhoria contínua
Embora o trabalho pareça completo, 
ainda temos de passar à fase seguinte. 
Começa um processo de melhoria contínua 
graças aos comentários recolhidos pelas 
Responsáveis de Perfumaria, o serviço de 
Apoio ao cliente e as redes sociais.

7
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HITS do verão

Gel exfoliante
Elimina as células 
mortas, deixando 
a pele suave, 
limpa e luminosa. 
Aplica-se sobre 
a pele húmida 
realizando 
massagens 
circulares, incidindo 
nas zonas mais 
rugosas como 
cotovelos, joelhos…

Spray refrescante mentol
Alivia, acalma e refresca a sensação 
de peso e cansaço nos pés e 
pernas durante os meses 
de calor.

Body spray
citronela

Roll-on alívio 
picadas
Acalma o ardor 
produzido pelas picadas 
de insetos, medusas ou 
urtigas. Contém mentol 
e Aloé vera, ingredientes 
que aliviam e refrescam 
imediatamente a zona 
afetada.

OS BÁSICOS DA ESTAÇÃO
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Mergulhe nos imprescindíveis, produtos TOP que não 
devem faltar no seu nécessaire.

Pronta para tomar nota?

Pinça para 
sobrancelhas 
reta
Para uma depilação 
ótima, puxe 
suavemente na 
mesma direção do 
crescimento do pelo, 
o mais próximo da 
raiz, para não o partir.

Pinça oblíqua
Pinça de depilar 
concebida para remover 
o pelo mais rebelde, 
oferecendo uma maior 
precisão quando se 
trata de delinear as suas 
sobrancelhas. 

Fluido
Solar Facial
Anti-idade
FPS 50+
O melhor antirrugas 
é um  bom creme 
facial com proteção 
solar durante os 
365 dias do ano, 
não só no verão.

Polidor unhas
O taco polidor com 
4 faces é perfeito 
para limar e modelar 
as unhas, alisar, polir 
e, por último, dar-lhes 
brilho.

DICA 
É recomendável limpar 

as pinças após cada 
utilização com um 
pouco de álcool e 

secá-las. Assim evitará 
que se deformem e 

percam precisão.

OS BÁSICOS DA ESTAÇÃO
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TERRITORIO MAQUILLAJE
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A modelo da direita está a usar:
Make Up Fixer, sombras 05, 08 e 10 da 
Paleta Sun Party. Lip Tint Marker n.º 02 e 
Panoramic Máscara, tudo da coleção Sun Party.

A modelo da esquerda está a usar: 
Make Up Fixer, iluminador 02 e 
sombras 04, 05, 06, 08 e 10 da 
Paleta Sun Party. Nos lábios, 
Lip Tint Marker n.º 01 e Panoramic 
Máscara, tudo da coleção Sun 
Party. Eyeliner preto e como 
blush Pós de Sol.

Coleção de maquilhagem inspirada nos quentes 
reflexos do sol, que é uma homenagem à 

vitalidade, com uma gama de cores que 
combinam perfeitamente e que oferecem uma 
grande dose de otimismo.

2021 VERÃO 33



34 VERÃO 2021

TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

Com o Gel Nutritivo com extrato 
de papaia, rico em vitamina A, 
assim como com o Gel Antioxidante 
que contém starfruit extract, 
complexo rico em vitaminas B e C 
com propriedades antioxidantes. 
Aplique-os diariamente nas unhas 
e cutículas, massajando até à sua 
absorção. 

FIXA e ILUMINA

4 Agitar antes de usar.
4 Vaporizar uma pequena quantidade a 20 cm do 

rosto.

4 E deixar secar.
4 Pode utilizar-se antes da maquilhagem como 

hidratante/primer, depois como fixador ou durante 
o dia para devolver luminosidade à sua pele.

Dicas de uso

Spray tónico que mantém a pele hidratada 
ao mesmo tempo que fixa a maquilhagem. 
Não dá cor à pele, contém pérola e vai adorar 
o seu aroma de rosas brancas.

Para conseguir esta 
maquilhagem…
Make Up Fixer, 
iluminador 02 e sombras 
04, 05, 06, 08 e 10 da 
Paleta Sun Party. Nos 
lábios, Lip Tint Marker
n.º 01, Sérum e 
Panoramic Máscara 
nas pestanas, tudo 
da coleção Sun Party. 
Eyeliner preto e como 
blush Pós de Sol.

Gel 
Antioxidante

n.º 989

Gel 
Nutritivo 
n.º 988

TRATAMENTO
para as suas UNHAS

Preparada para testar o spray fixador 
de maquilhagem com efeito luminoso?

Queremos vê-las cheias de cor, mas 
antes temos de aprender a cuidá-las.
Como?

Make Up Fixer



TRATAMENTO
para as suas UNHAS

2

TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

São as protagonistas absolutas
do look da estação, as pestanas usam-se 
com muita curva.
Aqui tem alguns conselhos de beleza para 
as mostrar com orgulho:

Primeiro, é preciso cuidá-
las, o Sérum Pestanas Sun 
Party, com textura óleo, 
contribui para recuperar a sua 
suavidade e força graças à sua 
fórmula que as nutre todos os 
dias. Contém óleo de argão, 
ingrediente conhecido pelas 
suas propriedades nutritivas, 
antioxidantes e emolientes; 
e extrato de alga vermelha, 
rica em aminoácidos e 
minerais, com ação protetora 
e fortalecedora das pestanas. 
O seu uso contínuo favorece 
umas pestanas e sobrancelhas 
bonitas e saudáveis.

A modelo está a usar: Make Up Fixer, sombras 05, 08 e 10 da Paleta 
Sun Party. Lip Tint Marker n.º 02 , Sérum e Panoramic Máscara nas 
pestanas, tudo da coleção Sun Party.

¡BOOM! 
PESTANAS SEXYS

O segundo é aplicar a maquilhagem, 
abrindo e iluminando o olhar. Para alongar, 
curvar e dar volume às pestanas superiores, 
utilize Panoramic Máscara Sun Party. 
Atenção! As pestanas inferiores usam-se sem 
maquilhagem. A sua escova ajuda a levantá-las e 
encaracolá-las facilmente, com definição panorâmica e 
acabamento preto mate intenso.
. 

Panoramic Máscara

Sérum 
Pestanas

1

CONSELHO
Aplicar o sérum antes da máscara, 
deixando que esta seque. Ou à noite, 
depois de se desmaquilhar.



Rosto bronzeado, maçãs do rosto rosadas 
e brilhantes, consiga este efeito “boa cara” 
com os tons terra e dourados para o rosto 
e olhos. A sua melhor aliada para conseguir 
este tipo de maquilhagem é a Paleta 
sombras & iluminadores Sun Party, que 
contém 8 sombras de olhos com acabamento 
mate, acetinado e perolado; 2 iluminadores 
para dar toques de luz ao rosto e um prático 
espelho para se maquilhar ou retocar em 
qualquer lugar.

Um look discreto,
mas muito favorecedor.

TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

Paleta 
sombras & 
iluminadores

Para conseguir esta maquilhagem…
Make Up Fixer, iluminador 01 e sombras 
04, 06 e 09 da Paleta Sun Party. Nos lábios, 
Lip Tint Marker n.º 03, Sérum e Panoramic 
Máscara nas pestanas, tudo da coleção 
Sun Party. Eyeliner preto e como blush 
Pós de Sol.

CONHECE
A MAQUILHAGEM
SUN KISSED?

Toque 
final

Destaque algumas zonas 
do rosto, como o nariz, 

os lábios, a parte superior 
das maçãs do rosto ou as 
pálpebras – por baixo das 
sobrancelhas para iluminar 

o arco das mesmas –, 
para conseguir uma pele 

radiante e suculenta, como 
que beijada pelo sol.36 VERÃO 2021
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Lip Tint Marker
n.º 01 natural
n.º 02 rosa
n.º 03 coral

TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

Make Up Fixer

Gel Antioxidante 
n.º 989

Panoramic 
Máscara

Gel Nutritivo 
n.º 988

Sérum Pestanas

Paleta sombras 
& iluminadores

Pele bronzeada, como que beijada pelo sol, 
olhar iluminado e lábios cheios de cor.

É tempo de realçar porque é verão!
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TERRITÓRIO MAQUILHAGEM

PINTE OS 
SEUS LÁBIOS

Para conseguir esta maquilhagem…
Make Up Fixer, sombras 05, 06 e 09 da Paleta Sun Party. 
Nos lábios, Lip Tint Marker n.º 03, Sérum e Panoramic Máscara nas pestanas, 
tudo da coleção Sun Party. Eyeliner castanho e Pós de sol escuros.
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Lip Tint Marker é o 
novo marcador de 
lábios de elevado 
conforto, a sua 
fórmula leve pinta os 
lábios de cor. 
A sua ponta de 
elevada precisão e a 
sua textura emoliente 
tornam a maquilhagem 
dos lábios rápida 
e simples. 
Permite delinear 
e preencher os 
lábios com uma cor 
modulável de longa 
duração e acabamento 
luminoso.

Lip Tint 
Marker

DICAS DE MANUTENÇÃO 
E DESMAQUILHAGEM
- Deve manter-se em posição 

horizontal ou vertical para 
evitar a queda em excesso 
de produto na ponta.

- Para o retirar, utilizar bifásico 
e /ou uma esfoliação suave 
nos lábios.



FRALDA DE BANHO

DESCARTÁVEL

DOIS TAMANHOS:
S (6-12 KG)

M (11-18 KG)
1

6

5 2

4 3

COLOCAR COMO UMAS 
CUEQUINHAS. RETIRAR 
RASGANDO A CINTURA PELOS 
LADOS

CINTURA ELÁSTICA, 
PARA GARANTIR UMA 
MELHOR ADAPTAÇÃO

STOP FUGAS 
EVITA FUGAS DE 
FEZES NA ÁGUA

MATERIAIS 
SUAVES E 
TRANSPIRÁVEIS

NÃO INCHAM 
COM A ÁGUA

NÃO REUTILIZAR



Dupla banda lubrificante

Cabo desenhado ergonomicamente

Cabeça basculante e pivotante para um maior conforto

6 lâminas + lâmina de precisão na parte traseira para as zonas difíceis


