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Coca de sar
dines

Cuina pel dia a dia 
Coca de sardines
Ingredients per a 4 persones: 8 sardines fresques, 1 paquet de pasta de full, ½ kg 

de sal grossa, 4 tomàquets, olives d’Aragó, 6 escalunyes, farigola, romaní, cibulet, 

oli d’oliva i pebre.

Preparació: Per començar, posarem les sardines en una safata, cobrint-les amb 

sal grossa i les deixarem marinar durant 24 hores. Després, les netegem, tallem a 

filets i les reservem. A continuació, pelem el tomàquet, el tallem a quarts, traiem 

la polpa, i el posem en una paella amb oli abundant, juntament amb la farigola, 

el romaní i el pebre i el deixem confitar a foc suau. Mentrestant, en una paella 

amb una mica d’oli sofregim l’escalunya tallada a juliana. Quan estigui daurada, la 

retirem del foc, posant-la en un bol juntament amb les olives, que haurem picat.

Tot seguit, posem la pasta de full en una safata, posem un pes a sobre i la deixem 

coure al forn durant 12 minuts a 180 graus. I ja per acabar, emplatem la pasta de 

full, la cobrim amb la barreja d’escalunya i olives, posem el tomàquet confitat a 

sobre i els filets de sardina i guarnim el plat amb una mica de cibulet picat.
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BELLESA

aigua micel·lar natural és una 

opció perfecta per eliminar 

tota la brutícia de la pell. A més, 

l’aigua micel·lar compta amb 

molts més beneficis, coneix-los tots en 

aquest post!

L’

01.

02. 04.

03. 05.

Si ja has provat l’aigua micel·lar, segur 

que ja és un imprescindible en la teva 

rutina de cura facial. I és que, aquest 

producte tot en un permet desmaqui-

llar, netejar i tonificar la pell en tan sols 

una passada. Si t’agrada, també pots 

provar l’aigua micel·lar natural, la versió 

ecològica del teu producte preferit. Se-

gueix llegint per conèixer els beneficis 

d’aquest producte.

ELS GRANS BENEFICIS 
DE L’AIGUA MICEL·LAR

NETEJA EN PROFUNDITAT
El poder de l’aigua micel·lar 

resideix en les micel·les, unes 

petites partícules que atrapen 

la brutícia com si es tractés 

d’un imant. Així, amb la seva 

aplicació, s’elimina fàcilment les 

restes de maquillatge, impureses 

o els residus de pol·lució i 

contaminació, a més de la 

brutícia que s’acumula durant el 

dia. I tot en una ampolla!

ÉS ECOLÒGICA
L’aigua micel·lar amb aigua 

de flor de blavet de Garnier 

BIO compta amb el segell 

COSMOS Organic d’Ecocert que 

certifica que conté un mínim 

de 95% d’ingredients ecològics 

procedents d’agricultura 

sostenible. A més, el seu envàs 

prové de plàstic 100% reciclat i 

és 100% reciclable.

PELLS SENSIBLES
L’aigua micel·lar amb aigua de 

flor de blavet de Garnier BIO és 

perfecta per a les pells sensibles. 

I és que, el blavet compta amb 

propietats calmants que tindran 

cura de les pells més sensibles. 

A més, és tan delicada que els 

usuaris de lents de contacte 

també la poden utilitzar. Tot 

avantatges!

TAMBÉ TONIFICA
L’aigua micel·lar és un producte 

perfecte per a quan no tens 

temps de seguir una rutina de 

cures massa llarga. A més de 

netejar, tonifica, per la qual 

cosa podràs saltar-te el pas del 

tònic i seguir directament amb 

l’aplicació de la teva crema 

hidratant preferida.

NO NECESSITA ESBANDIT
Si ja has provat l’aigua micel·lar, 

segur que et va enganxar un 

dels seus grans avantatges: 

no necessita esbandir-se. Això 

facilita molt el desmaquillatge 

perquè amb una sola passada 

d’un disc de cotó, t’assegures 

tenir una pell lliure d’impureses. 

D’allò més pràctic!





BELLESA

La  nostra alternativa natural 

AL RETINOL

 

 

Amb l’edat, la renovació cel·lular es ralentitza i els signes d’edat són més visibles.  
Lift+Naturetinol ofereix una alternativa al Retinol, amb extractes naturals, sense els 

possibles efectes negatius.

 *Incluent-hi l’aigua

DIADERMINE LIFT+ 

NATURETINOL

Tractament amb 95% 
d’ingredients d’origen 
natural*

1. Estimula la renovació 
cel·lular i millora el  to de 
la pell.

2. Afavoreix la producció 
de col·lagen i elastina, 
responsables d'arrugues i 
flacciditat, en les capes 
més profundes de la pell. 

Quins ingredients i 

beneficis aporta 
LIFT+ Naturetinol de 
Diadermine?

ACTIUS BOTÀNICS

- Oli de Fonoll Marí francès: 
estimula la renovació 
cel·lular i millora l'aspecte 
de la pell de forma tan 
efectiva com el Retinol

- Extracte d’Alga francesa: 
redueix les arrugues tan 
efectivament com el Retinol

ACTIUS DERMATOLÒGICS

- Hialurón: acció hidratant 
intensiva i duradora

Quins productes 
trobarem?

CREMA DE DIA
Les arrugues es veuen 
reduïdes, millora la 
hidratació i el to de la pell 
visiblement.

CREMA DE NIT
Les arrugues es veuen 
reduïdes, millora el to de la 
pell visiblement, amb un 
aspecte regenerat al matí.

 

AMPOLLES
Ampolles concentrades 
per a una rutina de 7 dies 
ARRUGUES + FERMESA. 
Les arrugues es veuen 
reduïdes, reafirma & 
hidrata la pell.

A
LT

A

 T
OLERÀN

C
I A

C

U T À N I A

7





Segons el Servei de Dermatologia, el 

97% dels usuaris de mascaretes patei-

xen efectes secundaris sobre la pell a 

causa de l’oclusió, la retenció de vapor 

d’aigua i el fregament continuat.

Les conseqüències més visibles són 

l’acne, les erupcions, les taques i les 

granellades. Amb l’ús de les mascaretes 

s’està observant un augment de l’acne 

en les zones cobertes per aquestes, pro-

vocant irritacions i vermellors a la pell.

En portar mascareta, la zona està co-

berta, la qual cosa fa que el microbioma 

es vegi alterat, a causa  d’un augment 

d’humitat. Per això, des de Babaria, hem 

desenvolupat un fluid on hem combinat 

un extracte de microalgues, provinent 

de fonts sostenibles, amb propietats 

prebiòtiques que actuen com a supe-

raliment per a la flora fent que aquesta 

recuperi el seu balanç òptim de microor-

ganismes, disminuint les irritacions i 

d’aquesta manera l’aparició de l’acne.

Així mateix, hem utilitzat un actiu for-

mulat mitjançant la tecnologia “Ce-

rasome”, que es tracta d’un sistema 

d’alliberament especial per millorar el 

nivell d’oxigen de les capes externes 

de la pell, provocant un augment de 

l’oxigen intracel·lular i un augment de 

l’energia en els fibroblasts, necessari per 

a la síntesi del col·lagen.

BABARIA Skin Repair Maskné
Fluid facial reparador d’ús diari. 

Formulat especialment amb actius 

exclusius per a pells irritades, dan-

yades o propenses a l’acne per l’ús 

de mascareta. Hidrata, purifica la 

pell i la manté oxigenada gràcies 

a la seva tecnologia “Skin Sense” 

amb oxigen molecular.

BABARIA Ilumina-eye
Contorn d’ulls il·luminador i anti fa-

tiga. Elimina els signes de l’estrès i 

cansament alhora que desconges-

tiona i potencia la mirada gràcies a 

la seva tecnologia “Light Sense O2” 

amb oxigen molecular i la seva tri-

ple acció anti arrugues, anti ulleres 

i anti bosses

L es mascaretes estaran entre nosal-

tres, com a mínim en 2021 i part 

del 2022, segons el Consell Interte-

rritorial de Salut i, el seu ús perllongat, té 

efectes adversos sobre la pell.

BELLESA

LA NOVA REALITAT

BABARIA ha desenvolupat 
un fluid, de textura lleugera i 
ràpida absorció, amb molt baix 
contingut en olis, i amb una 
combinació d’actius nous per 
evitar l’anomenat fenomen 

“MASK-NÉ”.
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Promoció Març 2021
Preus estrella

Oferta vàlida tret d’error tipogràfic o manca d’existències, durant el mes de març. Ens reservem el dret de limitar la compra per 
persona i dia en determinats articles. PVP € suggerit.

WIPP Express
Detergent 30 dosis.

CAREFREE
Salvaslips

Dosi: 0,11€

SCOTTEX Original
Paper higiènic 16 u.

DIXAN Total
Detergent 55 dosis.   

LICOR DEL POLO 
2en1
Dentifrici 75 ml.

ELVIVE
Mascareta 300 ml.

50 ml: 1,07€

100 ml: 1,45€

DOVE
Loció 400 ml.

100 ml: 1,03€

LA TOJA
Gel 550 ml.

LISTERINE
Col·lutori 500 ml.

TRESEMMÉ Pack
Xampú + condicioandor

100 ml: 0,35€ 100 ml: 0,84€ Unit: 3€

(30)Unit: 0,06€
(36)Unit: 0,05€
(44)Unit: 0,04€

Unit: 0,19€

Dosi: 0,17€

DENIVIT
Anti-manchas
Dentifrici 50 ml.

50 ml: 1,40€

Unit: 1,20€

Unit: 3,30€

SCOTCH BRITE 
No Raya
Fregall amb esponja

PATO 
Discos Activos
Desinfectant W.C
aparell

1,90 4,20 6,00
1,90

2,99

1,20

3,30

+30%
GRATIS

7,99
NORIT Complet
Detergent 40 dosis.

Dosi: 0,16€

6,49
4,95

4,10

1,60 4,35 1,40



+ Labial
GRATIS

+ Recàrrega 
GRATIS

Per la compra de 2 u., 
1 llauna vintage GRATIS

100 ml: 0,75€

Pe
rf

um
er
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Oferta vàlida tret d’error tipogràfic o manca d’existències, durant el mes de març. Ens reservem el dret de limitar la compra per 
persona i dia en determinats articles. PVP € suggerit.

NIVEA Naturally Good
Loció corporal 350 ml.

TULIPÁN NEGRO
Gel 720 ml. 

GARNIER Skin

Clàssica o llet
Aigua micel·lar 
400 ml.

DICORA
Laca 400 ml.

100 ml: 0,24€

1,70

100 ml: 0,44€

HIDRO GENESSE
Gel  800 ml.

100 ml: 0,94€

100 ml: 1,25€LLONGUERAS 

Advance
Tint

5,25 4,60
100 ml: 1,31€

NIVEA 

Nutritivo
Loció corporal
400 ml.

1,75

FAMOS
Crema mans 100 g.

KEMPHOR
Dentifrici 75 ml.

DIADERMINE
Tovalloletes 
desmaquillants 25 u. 

50 ml: 0,89€

NIVEA Face Care
Crema antiarrugues
dia o nit 50 ml.

NIVEA Face Care
Crema de dia
50 ml.

50 ml: 6,25€ 50 ml: 6,25€

100 ml: 1,04€

50 ml: 1,67€

SANYTOL
Sabó de 
mans amb
dosificador 
250 ml.

2,59

1,70
Unit: 0,07€

Unit: 0,75€

FORAMEN

Clinic 92
Raspall de 
dents 2 u.

1,50

100 g: 2,50€

50 ml: 0,88€

COLGATE Total
Dentifrici 75 ml.

INSTITUTO ESPAÑOL
Loció corporal 950 ml.

100 ml: 0,47€ 100 ml: 0,23€

1,85

Unit: 5,25€

ELVIVE
Xampú 370 ml.
o condicioandor 300 ml.

(300)100 ml: 1,12€
(370)100 ml: 0,91€

3,35
3,75

DUPLE a 5€

DOVE 
Desodorant esprai 
200 ml.

2,50
La unit. surt a 

BABARIA 0%
Desodorant roll-on
70 ml.

1,25 6,25 6,25

2,50

+ 33%
GRATIS

1,75 2,50

3,00
4,50



+ Bossa Nelly GRATIS

Oferta vàlida tret d’error tipogràfic o manca d’existències, durant el mes de març. Ens reservem el dret de limitar la compra per 
persona i dia en determinats articles. PVP € suggerit.

H&S
Xampú 
270 ml.

NELLY
Xampú cabells 
blancs 250 ml.

Cel·lulosa

VILEDA 

Colors Ultra Fresh
Baieta microfibra 2 u.

ALBAL
Paper pel forn 8 m.

GLADE Aceites
Ambientador elèctric aparell

GLADE Aceites
Ambientador elèctric 
recanvi

HANDY BAG
Bosses d’escombraries
amb tanca fàcil (55X60)
15 u.

Unit: 0,10€

100 ml: 1,24€ 100 ml: 0,80€

KLEENEX

FFP1
Mascareta
higiènica
negra 5 u.

Unit: 0,50€

1,80
Unit: 0,76€

1 m: 0,23€

Unit: 5€

Unit: 3,40€

2,29
5,00

2,49

NELLY
Condicionador 
bifàsic 400 ml.

100 ml: 0,79€

3,15
NATURAL HONEY
Loció corporal 
330 ml. 

NATURAL HONEY
Loció corporal 
400 ml.

100 ml: 1,06€ 100 ml: 0,88€

3,50 3,50 1,99
SCOTTEX Jumbo
Paper multiusos
340 serveis

2,49

Unit: 2,49€

AUSONIA Noche
Compresa ales 8 u.

EVAX Adapt
Salvaslips 30 u.

EVAX Fresh
Salvaslips 
plegats 20 u.

EVAX Multiforma
Salvaslips 34 u.

EVAX Normal
Salvaslips 50 u.

EVAX Normal
Salvaslips 30 u.

EVAX
Salvaslips Maxi 40 u. 
o Maxi Plus 30 u.

AUSONIA Normal
Compresa ales 14 u.

AUSONIA Sensitive
Compresa ales 14 u.

AUSONIA Sens. Super
Compresa ales 12 u.

AUSONIA Super
Compresa ales 10 u.

1,41

2,15 0,891,71 2,191,272,55

1,71 1,17 1,431,69

+ 1 u.
GRATIS

+ 2 u.
GRATIS

Unit: 0,16€ Unit: 0,14€ Unit: 0,12€ Unit: 0,08€ Unit: 0,12€

Unit: 0,07€ Unit: 0,04€Unit: 0,05€ Unit: 0,04€Unit: 0,04€(30)Unit: 0,09€
(40)Unit: 0,06€

SANICENTRO
Tovalloletes
higienitzants 
20 u.

Unit: 0,05€

1,00

+ 25%
GRATIS

2,30

+ 3 u.
GRATIS

+ 1 u.
GRATIS

3,40

3,35



Oferta vàlida tret d’error tipogràfic o manca d’existències, durant el mes de març. Ens reservem el dret de limitar la compra per 
persona i dia en determinats articles. PVP € suggerit.
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XANPA
Netejaterres 1 l. 

TENN
Netejador 1,3 l.

DON LIMPIO
Netejador 1,3 l.

CONEJO
Lleixiu 2 l.

FAIRY Ultra
Rentavaixelles
480 ml.

ARIEL All in 1 Pods
Detergent càpsules 41 dosis. 

1l: 4,06€

Dosi: 0,24€

KH-7 Pack
Desgreixant pistola
+ desinfectant bany 

Unit: 2,25€

1,75 1,95

MERY
Baieta de pal
microfibra

2,95
Unit: 2,95€

FINISH
Rentavaixelles 
pastilles All in 
1 Max 25 dosis. 
o Quantum 
Ultimate 
18 dosis. 

Dosi: 0,19€

4,50

Dosi: 0,07€

ORO
Detergent 54 dosis.

CRISTASOL
Netejador 
multiús 
pistola 
750 ml.

3,95
1,60

2,19

1l: 2,13€ 1l: 1,50€ 1l: 1,10€

1,95
6,49

PUNTOMATIC

3 Caps
Detergent
càpsules 
10 dosis.

VIAKAL
Anticalç 
500 ml.

Dosi: 0,17€

1l: 3,90€

1,99

1,95

1l: 0,88€ 1l: 1,68€

1,10

FROSCH
Rentavaixelles
750 ml.

FROSCH
Detergent 30 dosis.

SOMAT
Rentavaixelles
35 dosis. 

1l: 3,07€ Dosi: 0,14€

Dosi: 0,32€

2,309,50 4,99
ARIEL Oxi
Detergent 
25 dosis. 

6,75
Dosi: 0,18€

Dosi: 0,23€

ARIEL
Detergent 27 dosis. 

+ 12 d.
GRATIS

6,75

+ 3 d.
GRATIS

Dosi: 0,25€

9,95

+ 2 d.
GRATIS

Dosi: 0,26€

+ 7 d.
GRATIS

+ 10 d.
GRATIS

PACK ESTALVI











LLAR

ols aconseguir un efecte descolo-

rit en algun moble de la teva llar? 

Aquest efecte consisteix a donar 

color a la fusta mantenint el dibuix de la 

veta.

V COM S’ACONSEGUEIX?

Es realitza treballant primer sobre 

la fusta amb un raspall de pues en 

el sentit de la veta per marcar un 

petit relleu. Després, s’aplica una 

mà de vernís acrílic incolor, tenyit 

amb el colorant desitjat.

Passades 6 hores s’aplica la pasta 

per cobrir esquerdes (que també 

podem pintar al gust) per omplir 

els buits entre vetes, allisant amb 

espàtula arran del relleu.

Un cop seca la pasta es procedeix 

a retirar l’excés de pasta amb una 

esponja humida i finalment es 

realitza l’acabat amb una mà de 

vernís sintètic incolor mat, setinat 

o brillant

Recorda, Si les teves eines 
han quedat afectades per la 
humitat, prova de netejar el 
rovell amb un fregall amarat 
en aiguarràs. És un truc simple 
que dóna bons resultats.

EFECTE DESCOLORIT



Consell Henkel







SUGGERIMENTS

FERROKIT 

Llevataques o aprest

Ferrokit, líder en el mercat dels llevataques d’òxid de 

ferro, s’aplica de forma senzilla i eficaç sobre totes les 

taques perquè en pocs segons aquestes desapareguin. 

“FERROKIT - ALMIDÓN”
És un eficaç aprest sintètic per donar cos a tot tipus de 

teixits (camises, punys, estovalles, etc...) aquest s’ha de 

diluir amb aigua, per aconseguir els millors resultats. 

“FERROKIT QUITAMANCHAS”
Pot aplicar-se sobre qualsevol teixit, ja que no els fa 

malbé.

SANICEN

Guants d’un sol ús

Avui en dia, a causa de les greus conseqüències que 

està causant el virus COVID-19, l’ús dels guants d’un 

sol ús com a equip de protecció personal, s’ha vist a 

l’alça. Així i tot, els guants d’un sol ús, són una peça molt 

útil per a molts menesters de la llar com la neteja i la 

desinfecció, perquè ens ajuden a protegir les mans de 

substàncies nocives, agents agressius i altres elements 

nocius per a la salut personal. Sanicen, el món del guant 

a les teves mans.

KEISAN PLUS, S.L.

Telf. *34936361661  

gestion@keisanplus.es
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CALYPSO

Esponges de bany
La nova identitat de Calypso, inspirada en el món marí, vol transmetre els beneficis de la talassoteràpia. Reflectint el mar i la 

seva dualitat, les esponges Calypso, aporten beneficis emocionals per a la ment i funcionals pel cos. 

1.

2. 3. 4.

6.

7. 8.

9.

GAMMA DE BANY
1. “Soft Sensation” esponja suau i delicada per a les pells 

més sensibles. 

2. “Relaxing Moment” esponja porosa i de grans dimen-

sions, realitzada a base de cel·lulosa biodegradable i en-

riquida amb cotó i lli. 

3. “Relaxing Sensation 3+1” esponges de fibra suau per a 

la relaxació.

4. “Fleur de bain” genera abundant escuma, gràcies a la 

seva estructura alveolar, necessitant només petites dosis 

de gel. 

5. “Baby Bath Sponge”  esponja especialment suau per a 

la pell dels nadons, a base de cel·lulosa natural i enriquida 

amb cotó i lli.

GAMMA DE TRACTAMENT
6. “Energy Peeling” amb partícules de closques de fruits 

secs, ofereix una exfoliació vigoritzant.

7. “Tonic Massage” proporciona un massatge tonificant i re-

vitalitzant, gràcies a la seva fibra alveolar. 

8. “Anti Cellulite” ajuda a reduir la cel·lulitis i a millorar 

l’aparença de la pell de taronja. Resultats aprovats per con-

sumidors.

9. “Demaquillage” esponges de cel·lulosa natural enriqui-

des amb cotó i lli, netegen i desmaquillen delicadament el 

rostre. 

5.




