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Coleção Especial Pestanas

Panoramic Máscara 
A sua escova ajuda a levantar e a curvar 
as pestanas. Volume panorâmico imediato.

Sérum de pestanas 
Uso diário (dia e noite).
Aplicar antes da máscara 
ou sem máscara.

Máscara 
Realce o seu olhar com pestanas 
mais longas, grossas e com mais volume.

E

D I Ç Ã

O

L
I

M
I T A

D
A



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.

04

21 26 30

1610

Í N D I C E 
MÉTODO CURLY

BEAUTY MOMENT

ELIXIR FLEUR DE MONOÏ

EM VERSÃO GLOSS

PROTEÇÃO SOLAR

3,2,1… ADEUS AOS PELOS!
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A nova 

ONDA
Sabe como conseguir uns 

caracóis suaves e definidos? 
Descubra Curl Perfect e consiga um bonito cabelo 

encaracolado: flexível, com movimento e sem frisado

CABELO
 EN

CARACOLA
DO
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A linha Curl Perfect inclui 5 produtos de uso frequente, 
que se dividem entre higiene capilar e fixação:

1. CHAMPÔ 

2. MÁSCARA COM ENXAGUAMENTO

3. MÁSCARA SEM ENXAGUAMENTO

4. GEL ATIVADOR DE CARACÓIS

5. SÉRUM

1 2

5

4

3

O que é o Método Curly? 
Diretrizes criadas para cuidar dos cabelos ondulados e encaracolados que, pela sua 
estrutura natural, têm tendência para ser mais secos. Os produtos adequados deste 

método estão especialmente formulados para potenciar as necessidades de hidratação 
e nutrição deste tipo de cabelo. O método curly trata de evitar os produtos que escondem, 

secam ou tornam pesado o cabelo encaracolado, substituindo-os por aqueles 
que potenciam a sua hidratação e brilho natural.
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o PASSO A PASSO de CURL PERFECT

Máscara
Máscara intensiva, 
especialmente formulada 
com óleo de coco e manteiga 
de carité, que proporciona 
nutrição, elasticidade 
e definição aos caracóis.

1

2

Champô
Sem sulfatos, para uma limpeza 
suave. A sua fórmula enriquecida 
com óleo de coco proporciona ao 
cabelo a hidratação de que necessita, 
potenciando o caracol 
e controlando o frisado.

MODO DE USO

Lembre-se da importância 
de utilizar a ponta dos dedos, 
massajando suavemente 
quando lava o cabelo. Isto 
limpa em profundidade, ativa a 
circulação sanguínea do couro 
cabeludo e favorece o correto 
crescimento do cabelo.

MODO DE USO
OPÇÃO A
4	Após lavá-lo e retirar o excesso de água, 
 aplique a máscara do meio até às pontas. 
 Massaje levemente para que o produto 
 penetre bem e deixe atuar 2-3 minutos.

OPÇÃO B
4	Para uma hidratação profunda, recomenda-se 

aplicar a máscara sobre o cabelo seco e penteado 
previamente. Espalhar a máscara do meio até às 
pontas, envolver com uma toalha e deixar atuar 
durante meia hora.

4	Em ambas as opções, enxaguar com 
 água abundante.
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Máscara sem 
enxaguamento
Máscara sem enxaguamento à base 
de óleo de coco, aloé vera e extrato 
de linhaça, para hidratar e potenciar 
o caracol sem peso, tornando-o mais 
manuseável e fácil de pentear.

3 MODO DE USO

4	Aplicar depois da lavagem, sobre o 
cabelo húmido, do meio até às pontas. 
Não enxaguar.

4	Pode utilizar-se entre lavagens para 
reativar e hidratar os caracóis, 
humedecendo previamente o cabelo.
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Gel ativador caracóis
Gel ativador de caracóis, especialmente 
desenhado para o cabelo ondulado 
e encaracolado. Com óleo de coco, aloé 
vera, proteínas vegetais e extrato de linhaça, 
oferece hidratação e fixação flexível ao cabelo. 
O resultado são caracóis elásticos, com 
movimento e sem frisado.

MODO DE USO

4	Aplicar o gel sobre a palma da mão 
 e espalhar uniformemente sobre 
 o cabelo húmido.

4	Não enxaguar.

4	De seguida, moldar o cabelo com os 
dedos e secar ao natural ou com difusor.

4
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Sérum
Sérum em óleo de uso diário, 
com fórmula de coco, 
abacate, macadâmia e argão. 
Proporciona um brilho 
extraordinário ao cabelo, sela 
as pontas e combate o frisado.

MODO DE USO

4	Aplicar algumas gotas sobre a palma 
 da mão e espalhar sobre o cabelo húmido 

ou seco.

4	Distribuir uniformemente do meio até 
 às pontas.

4	Não enxaguar e pentear da forma habitual.

5





Está de volta a coleção de verão, Elixir Fleur de 
Monoï, de edição limitada. Formada por nove 
produtos com a mesma fragrância exótica 
para o cuidado da pele e do cabelo.
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Gel, Deo Body Spray 
e Sorvete Corporal
Com o gel, o deo body spray 
e o sorvete corporal, cuidará 
da sua pele e conseguirá 
uma sensação de limpeza 
e frescura durante todo o dia.

O sorvete corporal foi formulado com 
uma combinação de óleos de monoï, 
macadâmia e buriti.

A sua textura leve, refrescante e de rápida 
absorção consegue hidratar, suavizar 
e perfumar a pele durante os meses 
mais quentes do ano.

Sabia que…?
O monoï é produzido após 
a maceração das flores de 
tiaré, provenientes do Taiti, na 
Polinésia Francesa, combinadas 
com o óleo da polpa do 
coco. A combinação destes 
ingredientes dá origem ao 
sublime monoï, popularmente 
conhecido pelos seus múltiplos 
benefícios para nutrir, reparar 
e hidratar a pele e o cabelo. 



Eau de toilette
Fragrância de verão exótica, com flor de tiaré, ylang ylang e frangipani, 
associada à sensualidade da baunilha e da fava tonka. Aplique-a nos pulsos, 
pescoço ou cabelo e deixe-se envolver pelo seu aroma.
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Crackling
Body Mousse
e Glitter 
Corporal
Nesta estação, a 
coleção Elixir Fleur 
de Monoï conta com 
duas novidades para 
hidratar, suavizar e 
iluminar a pele.

4	Crackling mousse 
corporal efeito 
efervescente e 
refrescante.

4	Glitter corporal 
que proporciona 
luminosidade 
e subtis reflexos 
dourados à pele, 
visíveis com a luz 
solar.

Como se usa 
o Crackling 
Body Mousse?

Agitar energicamente, 
aplicar a espuma 
na palma da mão 
e espalhar na pele 
com movimentos 
circulares para 
aumentar o seu 
efeito crepitante e 
refrescante.



2022 VERÃO 15

Contém agentes ativos e condicionadores, 
que protegem o cabelo do sol e dos danos 
da escovagem. 

Como se utiliza? 

Agitar e aplicar antes ou durante a exposição 
solar, no cabelo húmido ou seco, para 
o condicionar, proteger e desembaraçar.

Champô, Mask 3 em 1 
e Instant Conditioner
Limpam, hidratam e cuidam do cabelo depois 
da exposição ao sol. Conseguem um cabelo 
bonito e suave, potenciando o seu brilho 
natural. Além disso, protegem o seu cabelo 
do salitre, do cloro e dos raios do sol, evitando 
a desidratação e rutura das fibras capilares.

Como condicionador: Aplicar no cabelo 
húmido durante 1 minuto e enxaguar.

Como máscara com enxaguamento: 
Aplicar no cabelo húmido 3 minutos e lavar.

E como tratamento sem enxaguamento: 
Aplicar uma pequena quantidade no 
cabelo húmido, do meio até às pontas, para 
conseguir uma maior nutrição e suavidade.

A máscara capilar com 
filtro UVA/UVB tem três 
utilizações, dependendo 
da necessidade de 
hidratação.

1
2
3

Mask 3 em 1 
Método de 
utilização

Instant Conditioner
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Preparar, proteger e reparar. Três regras básicas para conseguir 
um bronzeado bonito, saudável e duradouro neste verão.

Pacto com o 

SOL
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Fluido Solar Facial FPS 50+

Sabe como
proteger a sua pele do sol?

2h

O protetor solar é o seu melhor aliado para 
cuidar da pele e evitar o envelhecimento 
prematuro, deverá estar presente 
diariamente na sua rotina.

Aplique o protetor 30 minutos antes da 
exposição solar.

Volte a aplicar a cada 2 horas, ou após ir 
à água, transpirar ou secar-se com a toalha.

Proteja-se quando sair para passear e 
antes de praticar desporto ao ar livre.
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Escolha o fator de proteção solar 
adequado (FPS) tendo em conta o seu 
tipo de pele.

Preste especial atenção às zonas 
sensíveis, como nariz, orelhas, ombros, 
nuca e peito dos pés.

Limite o tempo de exposição solar; 
evite o intervalo horário das 12 às 16 horas.

Proteja-se também com a roupa e os 
complementos adequados; chapéu, páreo, 
óculos de sol...

Alie-se ao sol Beneficie e aproveite cada raio de sol, 
mas sempre com a proteção adequada 
para cuidar e proteger a sua pele.
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Creme 
Solar 
FPS 50+

Atenção!
A aplicação de uma menor quantidade 
de produto pode resultar numa redução 
significativa da proteção.

Creme 
Solar 
FPS 50+
formato 
viagem

Spray Solar 
Transparente 
FPS 30

Creme 
Solar 
FPS 30
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CUIDADO 
DEPOIS DO SOL
Após a exposição solar, é fundamental
dar um extra de mimos à pele:
hidratar, acalmar e refrescar, para
a reparar e prolongar o bronzeado.

Spray Solar monoï FPS 15Óleo Solar monoï acelerador do 
bronzeado FPS 15 toque seco

Spray Loção 
after sun 

monoï

Gel after sun 
com aloé vera

Deixe que a exótica fragrância de Monoï seja uma ótima companhia nos seus dias de sol 
e ajude a bronzear a sua pele de forma segura e natural.

Verão eterno



Máscaras faciais que hidratam e cuidam da pele, 
enquanto passam um momento divertido.

Vão adorá-las!

MOMENTBeauty  
2022 VERÃO 21



Summer
Mask

 
 

 

Com melancia 
e agua glaciar

 Favorece a reparação natural 
 da pele após a exposição solar e, 

além disso, ajuda a manter 
 um bronzeado luminoso.

 Deixar atuar durante 10 minutos.

 Para um extra de frescura, deixe 
 a máscara no frigorífico 30 minutos 

antes da sua aplicação.

4

2 Separar a 
rede azul e 
acabar de 
ajustar a 
máscara 
no rosto.

 
 
 

1 Aplicar a 
máscara 
no rosto 
pela parte 
branca.

10
min 

3 Deixar atuar 
durante 
10 minutos.

Retirar e 
massajar até 
à sua total 
absorção.
Não é preciso 
enxaguar.
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MODO DE USO

-



 
 4

2 Colocar a 
máscara 
e ajustar o 
unicórnio 
no rosto.

1 Certifica-te 
de que pele 
está limpa e 
seca.

 
 
 

3 Entre 
5 – 10 
minutos 
mágicos!

Retira a máscara
e massageia o 
rosto suavemente.
Não é preciso
enxaguar.

MODO DE USO
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 Para crianças a partir dos 3 anos.

 Formulada com ingredientes de origem natural. 
 Cuida, suaviza e respeita a pele enquanto se divertem.

 Com extrato de morangos e mirtilos, vai transportá-los 
 a um mundo mágico onde vão brilhar 
 como autênticos unicórnios.

 Além disso, a provitamina B5 e o extrato de alcaçuz 
contribuem para manter a hidratação da pele.

Mask
Aproveita e tira uma divertida 

selfie de unicórnio!
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de Cor
cheia

MANICURA
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Look 1
Gloss PÉROLA

Em versão 
Gloss

Descubra os novos brilhos 
de lábios com efeito cintilante. 
Atreva-se a combiná-los neste verão 
com uma maquilhagem cheia 
de cor, que ilumine o seu rosto.

A sua fórmula de textura cremosa 
e efeito perolado é perfeita para 
conseguir esse brilho espetacular 
nos lábios.

Em 3 tons, com acabamento suave, 
nada pegajoso e com um doce aroma 
a baunilha. Sem dúvida, neste verão 
os seus lábios não vão precisar 
de filtros!
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Look 2
Gloss CORAL
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Look 3
Gloss VIOLETA



LOOK 2  Gloss Coral LOOK 3  Gloss VioletaLOOK 1 Gloss Pérola 

Sombra 
Metal n.º 13

Eyeliner 
castanho

Sombra Long 
Lasting n.º 04

Sombra 
Satin n.º 08

Sombra de olhos 
Metal n.º 19

Delineador 
olhos n.º 05

Pó de sol Pó de sol Pó de sol

Sombras Mate 
n.º 01 e n.º 03

Blush
Luminoso n.º 03

Máscara de 
pestanas 4D Volume

Máscara de 
pestanas 4D Volume

Máscara de 
pestanas 4D Volume

Sombra Long 
Lasting n.º 07

Blush 
Luminoso n.º 03

Sombra Long 
Lasting n.º 06

Blush 
Luminoso n.º 02

Gloss n.º 02 coral Gloss n.º 03 violetaGloss n.º 01 pérola

Beauty List



A depilação,
um passo essencial na rotina de beleza, embora às vezes 

exija tempo e esforço, não tem de ser dolorosa.
Existem vários métodos de depilação: 

Arrancar o pelo pela raiz, cortar ou aparar, descolorar…
Escolha o mais prático e o que melhor se adapte às suas necessidades.

Pronta para conhecer a nossa linha 
de produtos de depilação?

3,2,1…
ADEUS AOS PELOS!
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Bandas depilatórias: A solução 
mais prática, cómoda e rápida 
para fazer depilação em casa.

Perfeitas para estar pronta em 
pouco tempo, deixam a pele 
suave e radiante.

Bandas de 
cera Facial

Bandas de cera 
Especial Pernas

DEPILAÇÃO

ARRANCAR O PELO

As Bandas de cera estão formuladas à base 
de extrato de orquídea.

Oferecem resultados profissionais.

Incluem toalhitas pós-depilação para um 
acabamento perfeito, que ajudam a eliminar 
os restos de cera e acalmam a pele.
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ÓLEO RETARDADOR 
PÓS-DEPILAÇÃO

– Elimina os restos de cera, ao 
mesmo tempo que hidrata, 
nutre e acalma a pele sem 
a deixar oleosa, graças à 
sua fórmula de toque seco.

– Contém ativos (gérmen de 
trigo, óleo de amêndoas 
e vitamina E) que ajudam 
a atrasar o crescimento 
do pelo se utilizado 
durante pelo menos 5 
dias consecutivos após a 
depilação.

MODO DE USO
4 Seguir as instruções de uso incluídas na 

embalagem.

4 Retirar com a espátula uma quantidade 
 de cera do tamanho de uma noz.

4 Espalhar uma camada de 1 a 2 mm de 
espessura no sentido do crescimento do pelo.

4 Assim que esta endurecer, puxar num 
só movimento na direção oposta à do 
crescimento do pelo, arrancando-o pela raiz.

4 Hidratar e acalmar a zona após a depilação.

DEPILAÇÃO

ARRANCAR O PELO

A cera quente, um método que 
arranca o pelo pela raiz; o pelo 
demora mais a crescer.

Cera 
profissional 
em pérolas

Cera quente facial e 
para zonas pequenas

Cera quente 
corporal

4 A cera quente em formato chávena 
 (com asa para ser mais fácil de segurar) 
 é adequada para micro-ondas e para 

eliminar o pelo corporal.

4 A cera em tachinho, não adequada para 
micro-ondas, utiliza-se para zonas pequenas 
do corpo, como virilhas e axilas, ou no rosto.

4 A cera em pérolas não é adequada para 
micro-ondas. Serve para encher o tachinho 
ou os aparelhos elétricos de cera quente que 
possa ter em casa.



LÂMINA DEPILATÓRIA BODY 2

4 Com cabo de borracha antideslizante e 
almofadado, para um corte mais cómodo e seguro.

4 Com banda lubrificante de vitamina E, aloé vera 
 e óleo de argão, para um deslizar mais fácil e uma 

depilação suave sobre a pele.

4 Com cabeça basculante de 2 lâminas e de 
geometria aberta, que facilita a sua limpeza 

 e proporciona um acabamento perfeito.
 

DEPILAÇÃO

CORTAR O PELO

O creme depilatório e as lâminas são 
métodos de depilação que cortam o pelo. 
Práticos e indolores, o resultado é menos 
duradouro do que na depilação com cera.

MODO DE USO 
CREME DEPILATÓRIO 
4 Verificar sempre o estado da 

pele, fazendo um teste prévio.

4 Cobrir a zona com o creme 
e deixar atuar (o tempo 
dependerá da zona 

 a depilar, da quantidade 
 e da espessura do pelo).

4 Retirar com água abundante.

Creme depilatório Facial 
para pele sensível

Contém: creme, 
espátula e gel 
pós-depil. Deixar 
atuar no mínimo 
3 minutos e no 
máximo 5.

Creme 
depilatório 
Men para 
pele normal

Inclui luva. 
Não deixar 
atuar mais 
de 10 
minutos.

Depois de aplicado, 
esperar pelo menos 2 
minutos antes de tomar 
banho.

Enquanto o creme atua, 
pode continuar com 
a sua rotina de banho 
habitual, evitando que o 
creme entre em contacto 
com a água durante pelo 
menos mais 3 minutos.

Remova-o facilmente 
com a ajuda da luva, 
enxaguando com água 
abundante.
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DEPILAÇÃO

DESCOLORAR O PELO

A descoloração é a melhor opção 
para disfarçar os pelos corporais. 
O creme descolorante é rápido 
e eficaz, tornando o pelo quase 
invisível.

A sua fórmula, enriquecida com ingredientes 
com propriedades protetoras, como o óleo 
de amêndoas doces ou a camomila, torna 
esta experiência de descoloração mais 
respeitadora da pele e fácil de usar, graças 
ao seu sistema de mudança de cor que 
indica quando a mistura está pronta. 

MODO DE USO 
Misturar no tabuleiro a mesma 
quantidade de base descolorante 
e de creme ativador até que a 
mistura fique homogénea, de cor 
roxa. A quantidade depende da 
superfície que se pretende descolorar.

1

Creme 
descolorante 
rosto e corpo. 
Contém: creme 
descolorante, 
creme ativador, 
tabuleiro para 
misturar 
e espátula

Aplicar a mistura sobre a pele limpa 
e seca com a ajuda da espátula, 
cobrindo bem o pelo.

Retirar a mistura 
com a espátula, 
enxaguar 
abundantemente 
com água 
e secar sem 
esfregar.

2

3

4

Deixar atuar 5 minutos na face 
ou 7 minutos no corpo.



Stick 
antifricções 
PARA PÉS 
Previne e protege os pés das fricções e bolhas provocadas 
pelo calçado. Cria uma película protetora invisível e que não 
escorrega, reduzindo de forma imediata o atrito.



Proteção Solar Infantil 
FPS Muito Elevada 50+

Aplicar uma boa quantidade 
de produto e espalhar bem.

Prestar especial atenção 
às zonas sensíveis, como o nariz, 
o peito dos pés ou as orelhas.


