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Saiba como cuidar da sua pele 
com  linha Prevent Age Skin e como 
regenerá-la após o inverno com 
Regen Skin. Tome nota!

pele
NOVAS REGRAS 

para a sua



6 PRIMAVERA 2022

SKINCARE E BEM-ESTAR

Como devo usá-lo?
Aplicar de dia e à noite na cara, 
pescoço e decote realizando uma 
suave massagem até à sua total 
absorção. Evite o contacto direto 
com os olhos.

Minimiza os efeitos produzidos 
pelo stress ambiental e os 
primeiros sinais de idade. Indicado para pele normal, mista e oleosa. 

Este creme com textura de gel, de rápida 
absorção e fácil de espalhar, proporciona uma 
sensação de conforto e hidratação imediata.

PREVENT AGE SKIN

Encontre estes 
símbolos na 
embalagem do 
produto. Indicam 
o seu uso: dia e 
noite, apenas dia 
ou apenas noite.

CREME DIA E NOITE 
TEXTURA LIGEIRA
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Toque final
Conserve o Contorno de Olhos
de Prevent Age Skin no frigorífico. 
O seu aplicador zamac irá manter-se 
frio, ajudando a descongestionar o 
papo da olheira graças ao seu 
material (liga metálica).

MODO DE USO
Espalhe o produto com a ajuda 
do aplicador metálico ou, com 
o dedo anelar, dando pequenos 
toques. O contorno dos olhos é 
uma zona muito delicada, pelo que, 
ao utilizar este dedo, exerceremos 
menos pressão.

CONTORNO DE OLHOS 
DIA E NOITE 

Reduz olheiras, papos, 
rugas e outros sinais de 

cansaço no olhar.

E lembre-se:

4 Não utilize quantidades em excesso. 
A quantidade correta é a equivalente 
à de um grão de arroz por cada olho.

4 Use-o antes do seu creme hidratante. 
Assim, a sua eficácia não diminuirá e 
tirará o máximo partido.

4 Integre-o no seu dia a dia! Não se 
esqueça de o colocar diariamente 
para manter a zona hidratada e livre 
de finas rugas de expressão.

4 Aplique-o também por 
cima da sobrancelha. 
Desta forma, manteremos 
toda a zona hidratada e lisa. 
Com a ajuda dos dedos 
polegar e indicador, belisque 
suavemente a pele, esticando 
os músculos.



8 PRIMAVERA 2022

REGEN SKIN

P otencia a luminosidade do rosto e 
combate os radicais livres, atrasando 

os efeitos do envelhecimento. Além disso, 
restabelece a hidratação, protege da 
radiação solar e infravermelha e atua 
recuperando a juventude da pele.

CREME DE DIA      
TEXTURA RICA

Como devo usá-lo?
Para o aplicar, apenas tem 
de realizar uma massagem 
prolongada no rosto, pescoço e 
decote. Obterá uma pele suave, 
sedosa e nutrida.

Indicado para rugas profundas, 
falta de firmeza e uma pele baça

SKINCARE E BEM-ESTAR
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P roporciona um cuidado intensivo à zona peribucal 
do rosto graças ao efeito regenerador do licopeno (o 

seu principal ingrediente), reduzindo as rugas que surgem 
à volta dos lábios. O seu uso contínuo proporciona um 
rejuvenescimento natural da zona, ao equilibrar de forma 
instantânea os níveis de hidratação e de firmeza.

CONTORNO DE LÁBIOS 
DIA E NOITE 

Usa-se assim...
4	 Adequado para peles normais, 

secas ou muito secas. Aplica-se 
depois do sérum e antes do creme, 
tal como o contorno de olhos.

4	 Faça-o de dia e de noite, 
realizando uma suave massagem 
à volta dos lábios, quando 
estiverem perfeitamente limpos 
e secos, até que o produto seja 
absorvido.

O s cremes de noite contêm uma maior 
concentração de ativos que reparam 

e regeneram a pele. O Creme Textura 
Rica, para a noite, deve o nome à sua 
fórmula com ativos anti-idade hidratantes 
e regeneradores que exercem a sua ação 
durante o ciclo do sono.

CREME DE NOITE  
TEXTURA RICA



10 PRIMAVERA 2022

SÉRUM RETINOL 
DE NOITE 

É um regenerador que ajuda a 
aumentar a firmeza e hidratação 

do rosto, proporcionando elasticidade e 
unificação.

A sua textura sérum não deixa sensação 
oleosa. Este tratamento facial está 
formulado com princípios ativos de 
eficácia reconhecida, como:

3	 Bakuchiol, ingrediente de origem 
vegetal que atua sobre os sinais de 
envelhecimento, como a melhoria das 
rugas, perda de elasticidade, flacidez e 
pigmentações.

3	 Retinol, com uma ação antimanchas 
e unificadora do tom, além de oferecer 
elasticidade e prevenir o dano 
provocado pelas radiações solares.

3	 Reforçado com Retinol encapsulado, 
que liberta lentamente o ativo, 
aumentando a sua ação e tolerância 
na pele.

3	 Fator de Crescimento EGF, que 
contribui para a produção de 
colagénio e elastina, melhorando o 
aspeto das rugas.

Como se utiliza?

3	Aplicar 3 ou 4 gotas, realizando movimentos 
circulares ascendentes, em dias alternados e 
antes do creme diário de noite, no rosto limpo e 
seco, evitando o contorno de olhos.

3	No início, utilizar com moderação (duas vezes 
por semana) e ir aumentando de forma 
gradual para que a pele se adapte ao produto.

3	É recomendável o uso de protetor solar de 
manhã após o seu uso na noite anterior.

SKINCARE E BEM-ESTAR
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Mais cómodo e prático, ideal para levar consigo quando viajar. Reutilize, reduza 
o consumo de embalagens de uso único. Quando terminar o seu Creme 

Textura Ligeira, da linha Prevent Age Skin, e os Cremes Textura Rica dia e noite, da 
linha Regen Skin, apenas terá de adquirir o refill de 50 ml e substituir a peça que 
está dentro do boião de vidro.

SISTEMA RECARGA REFILL

Junte-se ao consumo responsável!



 
 

 
 
 

 

Inovação a nível mundial

A PASTILHA ELÁSTICA 
COM PROBIÓTICO BPL1

Sabia que…?
4	 A microbiota é o conjunto de 
 micro-organismos que habitam na 

nossa boca, na nossa pele, no nosso 
trato digestivo…

4	 Temos 2 KG de bactérias no nosso 
corpo, algumas boas e outras más.

4	 Os probióticos são bactérias boas 
que proporcionam benefícios à 
nossa saúde: aumentam as defesas, 
melhoram o estado de ânimo, a 
absorção de nutrientes ou o nosso 
metabolismo.

Duas pastilhas elásticas 
contêm 1x10    células totais 
de PROBIÓTICO e 1,5 mg 

de ZINCO

10

DOSE RECOMENDADA

 2 x dia

Como nos ajudam
os probióticos?
A alimentação e os hábitos de vida 
têm um papel muito importante na 
nossa saúde, mas um bom equilíbrio do 
nosso microbioma digestivo também é 
fundamental.

No entanto, situações stressantes, 
alterações hormonais ou o consumo de 
antibióticos fazem com que se altere e 
fique desequilibrado.

Alguns probióticos podem ajudar-nos 
a recuperar esse equilíbrio e a prevenir 
problemas de saúde.



 
 

 
 
 

 

Como funciona?

CINTURA
E, como consequência, 
diminui o perímetro 
abdominal.

MASTIGAÇÃO
O probiótico e o zinco são 

libertados ao mastigar a 
pastilha elástica.

SALIVA
Através da saliva, 
passam para o 
sistema digestivo.

GORDURA 
VISCERAL

Reduz o excesso de gordura 
visceral do abdómen.

MICROBIOTA
O probiótico modifica a 

sua microbiota e influencia 
positivamente rotas 

metabólicas específicas.

PROBIÓTICO BPL1: TESTADO CIENTIFICAMENTE
Os ensaios clínicos realizados em adultos e crianças durante 

3 meses demonstraram a eficácia deste probiótico.

Para 
saber mais…
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O poder de 
reavivar a 

Pronta para apostar num cabelo com 
uma cor mais intensa e brilhante em 
apenas 3 minutos?
A máscara Colorcor Reviva 
ilumina e revitaliza o seu cabelo 
instantaneamente.

COR
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BELEZA CAPILAR

Quem precisa desta máscara?

A exposição solar, a poluição e inclusive o stress são alguns 
dos fatores que podem fazer com que o seu cabelo fique 
baço. Se quiser devolver a vitalidade ao seu cabelo, as 

máscaras de cor são o seu melhor aliado. Com este produto, 
em apenas alguns minutos, conseguirá reavivar a tonalidade e 
recuperar o brilho do seu cabelo.

No momento de escolher a máscara mais adequada para si, 
é importante optar pela que mais se aproxime do seu tom, seja 
natural ou pintado.

A finalidade destas máscaras não é mudar a cor nem cobrir o 
cabelo grisalho, mas dar ao seu cabelo uma cor muito mais viva 
e brilhante.

A sua composição é 
adequada para veganos 
e, além disso, não contém 
amoníaco, diminuindo 
assim as possibilidades de 
irritação da fibra capilar.
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BELEZA CAPILAR

Lavar e secar bem o cabelo com uma 
toalha antes de usar Colorcor Reviva.
Desembaraçar o cabelo.

Deixar atuar entre 
3 e 5 minutos 
em função da 
intensidade 
desejada.

Enxaguar 
abundantemente 
com água. 
Secar o cabelo 
e toca a mostrar 
um cabelo 
fantástico!

1

Distribuir o produto uniformemente, 
da raiz até às pontas, até que o 
cabelo fique bem impregnado.
Evitar o couro cabeludo.

2

3 4

MODO DE APLICAÇÃO

Lembre-se
A cor desaparece gradualmente 
com as lavagens. Pode durar mais 
ou menos tempo dependendo da 
porosidade do cabelo.

Pode manchar 
roupas e superfícies. 

Recomenda-se utilizar 
uma toalha sobre os 

ombros e luvas. 

tem um par no 
interior do folheto.
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MÁSCARA CAPILAR 
COLORCOR REVIVA

Encontre o seu tom ideal: loiro mel, negro, cobre, chocolate, vermelho ou violino.
Devolve a luminosidade ao cabelo graças à sua fórmula enriquecida com óleo de chia.
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LA ÚLTIMA NOVEDAD



ELIXIR
SPRING
BLOOM
A primavera 
chegou com uma nova 
coleção para ela, 
de edição limitada
Elixir Spring Bloom. 
Composta por cinco 
produtos com a mesma 
fragrância, que cuidam 
e respeitam a sua pele.
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Aplicar a uma distância de 
15 cm. Não pulverizar sobre 
a pele danificada, irritada ou 
recentemente depilada.

A ÚLTIMA NOVIDADE

Hidratante Corporal 
Intensamente sensorial, com uma delicada 

fragrância frutal e um acabamento não oleoso. 
A sua textura de iogurte, leve e refrescante, 

convida à massagem e fará com que a sua pele 
fique suave, bonita e perfumada. Formulada 
com manteiga de carité, é capaz de nutrir e 

regenerar as peles mais secas, que recuperam 
todo o seu conforto e elasticidade.

Deo Body Spray 
O Deo Body Spray envolve-nos com as 
vibrações energizantes da primavera, 
proporcionando uma sensação de limpeza e 
frescura ao longo de todo o dia.

A textura de iogurte possui um 
acabamento leve e é adequada 
para todos os tipos de pele. A sua 
fórmula não pegajosa e a sua 
rápida absorção tornam-na ideal 
para usar depois do duche e 
conservar o seu aroma agradável 
durante todo o dia.
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Eau de Parfum 
A sua vibrante fragrância une os citrinos do Mediterrâneo, como a flor de 
laranjeira e a tangerina, com as notas frutadas da pera.



LA ÚLTIMA NOVEDAD

ELIXIR



A ÚLTIMA NOVIDADE

Gel Micelar de banho
A sua inovadora fórmula incorpora micelas, pequenas partículas que 
atraem as impurezas da pele como se fossem ímanes, e deixa uma 
agradável sensação de limpeza, bem-estar, suavidade e cuidado.

O Gel Micelar não contém parabenos 
nem silicones. A sua cuidada fórmula 
torna-o adequado para todos os tipos 
de pele, inclusive as mais sensíveis.
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Exfoliante Corporal 
de açúcar fino 
O Exfoliante Corporal de açúcar fino 
suavizará a sua pele com delicadeza 
graças à sua textura com finas 
partículas naturais de açúcar.

A sua combinação de óleos 
hidratantes fará com que a sua pele 
fique renovada, nutrida, suave e 
perfumada.

MODO DE USO

1. Depositar uma pequena quantidade de 
exfoliante nas mãos e aplicar suavemente na 
pele húmida.

2. Espalhar pelo corpo, massajando com 
movimentos circulares e ascendentes para 
ativar a circulação.

3. Enxaguar com água morna.
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COMO SE FAZ

DESENHO INSPIRADO NA ALQUIMIA
O elemento diferenciador que une as diferentes entregas da 
linha Elixir é o seu cuidado desenho inspirado na alquimia, 
termo usado na Idade Média para designar a arte da 
química que utilizava os conhecimentos científicos e a magia 
da natureza para elaborar poções e remédios renovadores.

As suas formas, sóbrias e elegantes, foram escolhidas para 
serem integradas no seu banho, proporcionando um extra de 
distinção.

UMA COLEÇÃO, 
VÁRIOS LANÇAMENTOS
Pela primeira vez, A Perfumaria da 
Mercadona lança uma coleção 
de beleza, integrada por vários 
lançamentos que se adaptam a 
diferentes momentos do ano e dá 
resposta à necessidade crescente de 
produtos que nos ajudem a desligar 
do dia a dia e a transformar as rotinas 
de higiene pessoal em momentos de 
autocuidado e relaxamento.

Se no outono chegava às nossas lojas 
o Elixir d’Automne, a primavera é o 
momento escolhido para apresentar o 
Elixir Spring Bloom, uma nova coleção 
de beleza de edição limitada, composta 
por cinco produtos com uma fragrância 
comum, vibrante e luminosa, em que 
se unem os citrinos mediterrâneos com 
notas frutadas e amadeiradas.
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PRECISÃO TECNOLÓGICA
As embalagens alcançam a zona 
de enchimento, onde os injetores 
depositam a fórmula do gel no seu 
interior.

O processo de embalagem está 
programado e automatizado para que 
o produto se ajuste ao nível preciso 
que lhe corresponde.

Em seguida, coloca-se e ajusta-se a 
tampa dos frascos e, um a um, passam 
por uma linha de acondicionamento 
que garante a sua chegada às lojas 
em perfeitas condições.

O LARANJA INTENSO 
DA FRUTA
A essência da primavera inspirou o 
laranja intenso que veste a coleção 
Elixir Spring Bloom.

Um tom vibrante que estimula 
os sentidos, sugere a frescura 
exuberante da fruta e nos incentiva 
a deixar para trás o inverno e a 
mergulhar na calidez ainda tépida 
dos raios de sol.



MAQUILLAJE

MAQUILHAGEM

The
MOSAIC

Ilumine-se com as cores da primavera.
Os tons terrosos, rosados e vibrantes da coleção 
The Mosaic realçarão a vitalidade da sua pele.

Aposte numa tez radiante.
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PALETA DE SOMBRAS 
THE MOSAIC Dia&Noite

Com tons mate e brilhantes, a paleta de sombras 
The Mosaic vai converter-se na perfeita aliada 
para os seus looks primaveris de dia e de noite. 
Além disso, o seu prático tamanho permitirá levá-la 
consigo para se retocar sempre que necessite.

1  Sand (creamy matte)

2  Amber (creamy matte)

3  Cinnamon (creamy matte)

4  Pearl (metallic)

5  Pecan (creamy matte)

6  Brunette (creamy matte)

7  Copper (metallic)

76

543

21

DICA PELE 
Dê um toque de luz com a sombra 

n.º 04 pearl da paleta The Mosaic na 
parte superior da maçã do rosto, no 

septo nasal e no arco de Cupido.
O seu rosto irá iluminar-se 

imediatamente!
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MAQUILHAGEM

MÁSCARA DE PESTANAS 
THE MOSAIC

A sua fórmula com ácido hialurónico 
revitaliza, alarga, penteia e dá volume 
às pestanas. E a sua escova de 
silicone, mais fina na parte superior, 
está especialmente concebida 
para abraçar até as pestanas mais 
pequenas, levantando-as e 
alargando-as, ao mesmo tempo que 
proporciona o máximo volume.

DELINEADOR DE 
SOBRANCELHAS 
EFEITO ANCINHO 
THE MOSAIC
Um passo essencial 
para que a sua 
maquilhagem tenha 
um aspeto perfeito 
são as sobrancelhas. 
Penteie-as para cima 
para conseguir um 
efeito laminado, ao 
mesmo tempo que 
as preenche com 
o delineador de 
sobrancelhas The 
Mosaic.
Notará a diferença!

Para uns lábios 
mais definidos, 

pode usar o pincel 
especial lábios.

DICA 
PESTANAS 

Para conseguir um efeito leque, 
aplique a máscara de pestanas 
The Mosaic com movimentos em 
ziguezague. Se quiser potenciar 
o efeito volume, volte a aplicar 
outra camada com a mesma 

técnica e toca a mostrar 
as pestanas!

BATONS THE MOSAIC

Lábios perfeitos 
Os batons The Mosaic, de acabamento mate 
e formulados com ceras naturais, sintéticas e 
vitamina E, nutrem e realçam a beleza do lábio.

DICA LÁBIOS
Quer conseguir um efeito de 

profundidade nos seus lábios? 
Depois de aplicar o batom The 

Mosaic, dê um toque com o 
blush luminoso n.º 01 

no centro.

Batom n.º 01 
latte 
The Mosaic.

Batom n.º 02 
mocha 
The Mosaic.

A modelo está a usar: Batom 
n.º 01 latte  The Mosaic.
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Olhar intensoLO
O

K  1 A modelo está a usar:
3	Sombras n.º 03 cinnamon e n.º 05 pecan
 (creamy matte) da paleta The Mosaic
3	Sombra Satin n.º 12
3	Delineador de olhos preto
3	Máscara de pestanas volume The Mosaic
3	Delineador de sobrancelhas The Mosaic
3	Batom n.º 01 latte, The Mosaic
3	Pó de sol
3	Blush Luminoso n.º 01



Tons coralLO
O

K  2 A modelo está a usar:
3	Sombras n.º 02 amber e n.º 03 cinnamon (creamy matte)
 da paleta The Mosaic
3	Máscara de pestanas volume The Mosaic
3	Delineador de sobrancelhas The Mosaic
3	Batom n.º 02 mocha, The Mosaic
3	Pó de sol
3	Blush Luminoso n.º 01



2022 PRIMAVERA 31

Beleza naturalLO
O

K  3 A modelo está a usar:
3	Sombras n.º 01 sand e n.º 05 pecan (creamy matte)
  e n.º 07 copper (metallic) da paleta The Mosaic
3	Máscara de pestanas volume The Mosaic
3	Delineador de sobrancelhas The Mosaic
3	Batom n.º 01 latte, The Mosaic
3	Blush Mate n.º 03
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BÁSICOS DA ESTAÇÃO

ONZE  
IMPRESCINDÍVEIS

1
2

3
4

5

6

1. Verniz de unhas n.º 121 azul-turquesa Metal Matte. 
2. Lima Raspadora Durezas. A sua dupla ação permite eliminar facilmente calosidades e durezas nos pés. 
3. Hydra Instant Conditioner. Condiciona, hidrata e desembaraça o cabelo. Com flor de cato e óleo de coco, protege o cabelo do sol e 

dos danos da escovagem. 
4. Taco Polidor de unhas. Realize, no mínimo, 5 passagens por cada um dos seus 4 passos e mostre unhas perfeitas com um brilho natural. 
5. Alicate unhas. Desenhado ergonomicamente para facilitar o corte de unhas nas mãos e pés.
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7

8

9

10

11

6. Woman Sport Water 9.60 Pure.
7. Champô Detox. A sua fórmula Detox Complex com extrato de pepino ajuda a eliminar as impurezas do cabelo oleoso. 
8. Escova unhas. 
9. Corta Cutículas. Serve tanto para empurrar suavemente as cutículas do contorno da unha, como para cortar com a lâmina de aço 

inoxidável. 
10. Ondas Surfing. Spray fixação para conseguir o seu look ideal de praia. 
11. Palito de laranja. Ajuda no momento de empurrar as cutículas e na decoração das unhas. Tripla ação: ponta fina que limpa a parte 

exterior da unha, ponta oblíqua que empurra a cutícula e ponta esfoliante que elimina a pele ou o resto de verniz não desejado.

Temos os imprescindíveis para adicionar 
à sua beauty list, tanto para cuidar das suas unhas, 

mãos e pés, como para condicionar, 
hidratar e pentear o seu cabelo. 
Atualize os seus imprescindíveis. 

O seu nécessaire merece!
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TERRITORIO MAQUILLAJE

Pincéis
MANUAL DE USO

Deixam de ser exclusivos dos profissionais de maquilhagem para conquistar o nosso tocador com o 
objetivo de tirar o máximo partido da sua beleza. Sabe como e para que se utiliza cada um?
Aprenda a maquilhar-se com pincéis. O resultado, uma pele natural e invejável. Saiba mais…

1

2

3

4
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TUDO SOBRE OS SEUS PINCÉIS

Pincel para Base
Perfeito para 
conseguir um 
acabamento com 
mais cobertura 
com a sua base 
de maquilhagem 
habitual, quer seja 
de textura cremosa, 
fluida ou compacta.

1

3
Pincel Contouring
Modo de uso: desenhe um 3 em 
ambos os lados do rosto com pó de 
sol ou bronzeadores para dar forma 
ao contorno facial. 

Pincel Corretor
Para textura em creme ou fluido 
na zona das olheiras, ou para 
cobrir pequenas imperfeições do 
rosto. 

2

Pincel Blush
Para blushes em pó, em 
creme ou fluidos. Se utilizar 
blush de textura em creme ou 
fluido, deve lavar-se e deixar 
secar após a sua utilização; 
caso contrário, os restos 
podem compactar os blushes 
em pó e deixar de maquilhar. 

Os pincéis vêm com caixa.

4

1

2

3
4
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Pincel para Base
Para bases fluidas, 
cremosas ou 
compactas. Ter o pelo 
angular permite-lhe 
acoplar-se a qualquer 
tipo de contorno facial. 
Comece desde o 
centro e esbata 
para fora.

6
Pincel Pó 
Usa-se com 
pó de sol, 
bronzeadores 
ou para selar o 
look com pós 
matificantes ou 
translúcidos.

Pincel Pó
É o que utilizamos como 
pincel final de uma 
maquilhagem. Com ele 
aplicamos os pós para 
selar e igualar a base. 
Perfeito para retoques, 
é cómodo levá-lo 
diariamente no bolso 
devido ao seu tamanho.

7

Pincel Lábios
Serve para 
maquilhar os 
lábios com 
texturas cremosas 
e fluidas. A 
sua cabeça 
permite delinear 
e preencher 
os lábios sem 
imperfeições. 

9
Pincel Iluminador
Aplique o iluminador 
e esbata em 
pequenos círculos 
nas zonas em que 
queira dar luz.
Ou também pode 
utilizá-lo para 
retirar o excesso de 
produto em pó após 
a maquilhagem. 
É uma ferramenta 
multifuncional que 
nos serve para 
aplicar iluminador, 
blush…

8

5

8

9

PINCÉIS
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Pincel Eyeliner
A ferramenta que 
necessita para 
delinear os seus olhos 
e para maquilhar a 
linha das pestanas 
inferiores. 

Pincel de Esfumar
Depois de aplicada a cor na pálpebra, 
utilize-o para esbater com pequenos 
movimentos circulares, evitando os cortes 
entre as sombras. Ideal para conseguir uns 
perfeitos smokey eyes, para iluminar o canto 
interno do olho, o arco das sobrancelhas ou 
as maçãs do rosto.

Pincel Sombras
O seu acabamento biselado ajuda a 
maquilhar os olhos com maior perfeição. 

10

12
13

11 Pincel Biselado / 
Sobrancelhas
Multiúsos, serve 

tanto para aplicar sombras 
com a técnica do efeito 
banana, como para 
preencher, moldar e pentear 
as sobrancelhas.

5
6

7

8
9

10
11

12

13



Sobrancelhas
Pincel prático 
de uso duplo 
para dar maior 
presença às 
sobrancelhas e 
definir o olhar. Pelo 
lado do pincel dê 
cor e volumes às 
suas sobrancelhas 
e, com o lado da 
escova, penteie-as. 

Lábios
Aconselhamos a 
pintá-los com a 
ajuda de um pincel, 
sobretudo tons 
escuros: conseguirá 
um resultado mais 
preciso e duradouro. 
Comece por delinear 
o contorno da boca 
e depois preencha.

Blush
Para aplicar blush 
em pó, necessita 
de um bom pincel, 
com pelo longo 
e suave, que a 
ajude a esbatê-lo 
bem. Como usar? 
Faça o gesto de 
sorrir, aplique 
uma pequena 
quantidade de 
blush sobre as 
suas maçãs do 
rosto e esbata 
suavemente. 

Olhos
Para os olhos, são 
necessários três 
tipos de pincel. 
Um para aplicar 
as sombras, suave 
e arredondado; 
outro para esbater 
e criar esse efeito 
esfumado de 
que tanto gosta; 
e outro biselado 
(delineador) para 
o eyeliner. 

Conselhos PRÁTICOS

1. Comece por mergulhar o pincel debaixo 
da torneira e coloque sabonete de 
mãos pH neutro na palma da sua mão.

2. Esfregue o pincel húmido contra a mão 
com movimentos circulares.

3. Enxague o pincel.
4. Deixe secar o pincel sobre um papel 

absorvente limpo, em posição horizontal.

Recomenda-se fazê-lo, pelo menos, de duas 
em duas semanas.

Sabe como 
limpar os 

seus pincéis?Toque 
Final 

Antes de aplicar o produto no 
rosto, assegure-se de sacudir 
ligeiramente o pincel para 
evitar excesso de sombra, 

blush, pós…

PINCÉIS
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