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APLICACIÓN

Diamond

8X

Tus dientes
hasta 8 tonos
más blancos*

+ Destellos de diamantes
+ Partículas brillantes

WHITENING AMPLIFYING TECHNOLOGY
* Basada en la iWhite Technology después de un tratamiento de 20 minutos (realizado en un estudio clínico doble ciego de un producto blanqueador de dientes vs placebo)

* Según el punto 4 dentro del ratio de una escala fotonumérica (Randomized assessor-blinded split-face controlled
clinical in-use study of a topically applied cosmetic product in the treatment of eye bags and dark circles)

SI QUIERES
RESULTADOS
AL INSTANTE
CON
*

Especial
per a les
zones
delicades
NOVA
Wilkinson Sword Intuition Complete
Envasos 100%
reciclables

La nova Wilkinson Sword Intuition Complete
s’adapta perfectament a la pell gràcies a les
seves 5 fulles, proporcionant una depilació
completa i una sensació suau a la pell després
de la depilació.
És especialment indicada per a les zones del cos més
delicades i de difícil accés, com per exemple l’aixella o
l’engonal, gràcies al seu capçal fi.
El Gel Protector de la pell facilita que la maquineta llisqui
de forma suau per la pell i n’evita la possible irritació.
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*Referirse a cada producto

LÍNEA SOLAR PARA UNA PIEL SIEMPRE
PROTEGIDA E HIDRATADA
GRACIAS AL ÁCIDO HIALURÓNICO Y LA TRIPLE
PROTECCIÓN ANTI UVA, UVB E IR.
SIN OCTINOXATE NI OXYBENZONE*
PARA LA PROTECCIÓN DE LA PIEL Y EL
RESPETO DEL ECOSISTEMA MARINO.

¡PIDE TU REGALO
POR LA COMPRA
DE 2 UNIDADES!

ÁCIDO HIALURÓNICO
HIDRATACIÓN MULTINIVEL

PROTEGE HIDRATA

**HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

EFICACIA COMPROBADA

Il·lumina
el teu rostre
amb Babaria

La nova línia de tractament facial 100% vegana està formada per principis actius encapsulats
en Liposomes. Aquest fet accelera i facilita la penetració del producte a les capes més profundes
de la pell. A més, és un tractament especialment formulat per poder combinar-se amb altres
tractaments, tot depenent de les necessitats de cada tipus de pell.
L’Àcid Glicòlic pertany a la família dels Alfa hidroxiàcids (AHA), un tipus d’àcids derivats de les
fruites i altres productes naturals com el raïm, la poma o la taronja. El seu punt fort és la gran
eficàcia que demostren a l’hora d’eliminar les cèl·lules mortes de la pell i renovant les seves
capes més profundes.

Ampolles Glycolic
Acid de Babaria

Crema facial Glycolic
Acid de Babaria

Sèrum Glycolic Acid
de Babaria

Amb accions de píling i anti edat,
renoven la pell en profunditat i
n’augmenten la hidratació
i elasticitat.

Amb efecte antiedat, renova
i regenera la pell.

Renova i regenera la pell
unificant el seu to.

El seu contingut en Bisabolol, extracte d’arrel de Gingebre, Esterols
i Vitamina E, calma i ajuda a prevenir irritacions, enforteix la barrera
cutània i proporciona una profunda
hidratació i un efecte antioxidant.
L’encapsulació de l’Àcid Glicòlic en
Liposomes n’afavoreix la penetració i l’eficàcia de l’actiu.

El seu contingut en Bisabolol, extracte d’arrel de Gingebre, Esterols
i Vitamina E, calma i ajuda a prevenir irritacions, enforteix la barrera
cutània i proporciona una profunda
hidratació i un efecte antioxidant.
L’encapsulació de l’Àcid Glicòlic en
Liposomes n’afavoreix la penetració i l’eficàcia de l’actiu.

L’encapsulació de l’Àcid Glicòlic
permet l’acció progressiva i selectiva de l’actiu. A més, els fosfolípids dels Liposomes recuperen la
barrera cutània.
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Tenyir-se
a casa?
I tant que sí!
Ara és el moment! Tenyir-te a casa és possible,
ràpid i fàcil. Escull el tint que més s’adapti al
color de cabell que vols aconseguir i amb uns
senzills passos podràs aconseguir uns resultats
de perruqueria.

Abans de començar...
Es recomana fer una prova
d’al·lèrgia. Prova la fórmula en
un floc a la zona del clatell per
descartar una reacció i veure de
pas com queda el color.

Dubtes entre dos tons?
Tria sempre el to més clar perquè
una vegada aplicat, sol ser més fosc
del que semblava a la carta
de color.

Quin serà el procés?
Agafa una samarreta vella, una
capa de plàstic o una tovallola,
guants, una mica de vaselina,
crema hidratant o de mans pel
contorn de la cara i les orelles per
evitar taques a la pell. Si fas servir
una combinació de diversos tons,
barreja primer els tints, després
afegeix l’oxidant i remena-ho fins
que quedi una crema. Els experts
coloristes aconsellen començar
cobrint les arrels del contorn de
la cara i, en acabat, amb el mànec
d’una pinta fina, anar obrint
ratlles en el cabell i aplicar el tint
capa a capa. Un cop aplicat, no
sobrepassis el temps d’exposició
que indica el fabricant.

NATURAL I INTENS
REVLON Colorsilk
Aconsegueix un color natural,
intens i multidimensional gràcies
a la tecnologia Revlon 3D Color
Technology ™, que no només
destaca el teu color de cabell,
sinó que també afegeix definició
i dimensions. Enriquit amb filtres
UV per ajudar a mantenir un color
vibrant i real, cobreix el 100% dels
cabells blancs, sense amoníac.

NUTRICIÓ I BRILLANTOR
LLONGUERAS Advance
Una nova coloració formulada
amb els beneficis d’una mascareta
de tractament intensiu, amb oli
natural, mantega de karité i
filtre UVA/B. Obtindràs un color
intens i brillant fins a 5 setmanes.
Presumeix d’una cobertura
total dels cabells blancs i d’un
color excepcional amb la nostra
innovadora fórmula enriquida amb
una molècula de brillantor.
Inclou l’exclusiu sèrum Instant Beauty
per a un acabat perfecte.
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CÓMO ELIMINAR LAS MANCHAS DE
LA ROPA PASO A PASO
1.

ACTUAR RÁPIDO: Cambiarse de ropa y no tratar la mancha hasta la siguiente colada no es la
mejor estrategia, puesto que, con el paso del tiempo, las manchas se fijan cada vez más en las
fibras.

2. TRATAR LA MANCHA ANTES DEL LAVADO: Aplica un poco de detergente Wipp Express
sobre la ropa mojada y deja actuar unos minutos. Lava a continuación sin dejarlo secar.

3. ¡A LA LAVADORA!: Primero introduce una cápsula Wipp Express Discs y luego las prendas de

ropa. Con Wipp Express Discs y su gran poder quitamanchas podrás eliminar las manchas más
dificíles e incluso lavando a bajas temperaturas. Además, si buscas una cápsula eficaz contra los
malos olores, como por ejemplo el sudor o la humedad, utiliza Wipp Express Discs Higiene y Antiolores.

4.

COMPROBAR EL RESULTADO: Finalizado el lavado, comprueba que la mancha ha
desaparecido y... ¡vuelve a lucir tu prenda favorita!

QUITAMANCHAS EN FRÍO
Penetra en las fibras eliminando
las manchas más difíciles,
incluso en agua fría

PERFUME DURADERO

Disfruta del frescor duradero en
tu ropa ¡cómo recién lavada!

LUMINOSIDAD

Proporciona una luminosidad
para toda tu ropa y la mantiene
cuidada durante más tiempo

Más información en www.wippexpress.es

PROTECCIÓN DE LAS FIBRAS
Asegura la máxima eficacia
protegiendo las fibras durante
el lavado.

Cuida la
pell del
teu nadó
A causa de les grans diferències entre la pell dels nadons
i la dels adults, els infants necessiten productes específics
per cuidar-la. Els olis Johnson’s® són idels per mantenir-la
suau i preciosa com es mereix!

Per què la pell dels nadons és més delicada
que la dels adults?
La pell dels infants recorda la porcellana quan la mirem
i la pell d’un préssec si la toquem. És molt delicada i cal
protegir-la amb tota la cura del món.
Diversos estudis han demostrat que els primers mesos
de vida i anys, la pell del nadó pateix una sèrie de
canvis. El pas de l’interior del ventre matern, amb el
líquid amniòtic, a l’exterior, on l’ambient és sec, fa que
els canvis comencin només néixer.
A Johnson’s® portem treballant i perfeccionant les
nostres fórmules durant més de 125 anys. El nostre
Johnson’s® Baby Aceite Regular està especialment
dissenyat per hidratar la pell del nadó fins a 10
vegades més, i mantenir-ne la suavitat i el seu aspecte
saludable.

Connecta amb el nadó a través del tacte!
Utilitzar el Johnson’s® Aceite Regular per fer un
massatge al nadó és perfecte per relaxar-vos tots dos
i reforçar els vostres llaços afectius. És perfecte per
infants i per adults.
No deixis passar l’oportunitat de passar una estona molt
agradable amb qui més estimes!
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PREUS ESTRELLA

de juny

4,25

3,50

€

BODY NATUR
Cera depilatòria professional
cassoleta 100 ml.

2,90 €

€

100 ml. 1,45€

BODY NATUR
Crema depilatòria pell
normal o sensible 200 ml.

BODY NATUR
Cera depilatòria Divina
facial 100 ml.

1,70 €

2,10 €

1,60 €

100 ml. 0,85€

1 u. 0,08€

100 ml. 2,13€

FA
Desodorant esprai 200 ml.

2,99 €

2,99 €

100 ml. 0,59€

100 ml. 0,37€

JOHNSON BABY
Oli corporal 500 ml.

LICOR DEL POLO
Dentifrici gel 2en1 75 ml.

DIADERMINE
Tovalloletes pell normal-mixta
o seca-sensible 25 u.

JOHNSON BABY
Xampú 500 ml +
xampú 300 ml.

Oferta vàlida tret d’error tipogràfic o manca d’existències, durant el mes de juny.

6,80

€

OGX
Oli capil·lar d’Argan
100 ml.

6,80 €
100 ml. 1,75€

OGX
Xampú o condicionador
385 ml.

4,50 €

6,50 €

4,50 €

4,50 €

100 ml. 1,87€

100 ml. 2,70€

100 ml. 1,87€

100 ml. 1,87€

PETIT CHERI
Colònia vaporitzador
240 ml.

ROYALE AMBREE
Colònia vaporitzador
240 ml.

S3
Colònia vaporitzador
240 ml.

2,30 €

3,30 €

1 unitat 0,85€

1 unitat 0,67€

GLADE
Ambientador esprai
300 ml.

PRONTO
Netejador superfícies esprai
520 ml + 33%.

MOUSSEL
Colònia vaporitzador
240 ml.

1,30 €
SCOTCH BRITE
Fregall amb esponja.

2,50 €

2,65 €

2,25 €

100 ml. 0,41€

100 ml. 0,35€

100 ml. 3€

PALMOLIVE
Sabó de mans dosificador
300 ml + recanvi.

FROSCH
Rentavaixelles gel 750 ml.

COLGATE Total
Dentifrici familiar 75 ml.

Ens reservem el dret de limitar la compra per persona i dia en determinats articles. PVP € suggerit.

PERFUMERIA
Per cada BIC 3 fulles
OBSEQUI: 1 Maquineta
BIC Sensitive 1 fulla!

5,50

€

BABARIA Face Aloe
Gamma rostre.

3,50 €

3,30 €

4,69 €

1 unitat 0,58€

100 ml. 0,55€

100 ml. 1,34€

BIC
Maquineta afaitar 3
fulles 4+2 unitats.

DOVE
Gel dutxa 600 ml.

FRUCTIS Hair Food
Xampú i condicionador
350 ml.

5,75 €

4,50 €

1,80 €

3,15 €

100 ml. 1,47€

100 ml. 1,12€

100 ml. 0,24€

100 ml. 1,26€

FRUCTIS Hair Food
Mascareta 390 ml.

GARNIER SKIN
Aigua micel·lar 400 ml.

1,99 €

5,30 €

100 ml. 0,15€

100 ml. 1,32€

INSTITUTO ESPAÑOL
Gel dutxa 1250 ml.

NIVEA BODY
Crema corporal
reafirmant Q10 400 ml.

GENIOL
Xampú 750 ml.

8,00

€

MUNICH SPORT
Perfum home o dona
vaporitzador 100 ml.

PANTENE
Xampú 250 ml.

5,00 €
100 ml. 0,71€

NATURAL HONEY
Loció corporal 700 ml.

Per cada GOTAS DE
ORO OBSEQUI: 1 gel
GOTAS FRESCAS
250 ml!

NELLY
Protector
solar capil·lar
250 ml.

ORAL-B
Recanvi
Precision
Clean EB20-4,
4 unitats.

3,75 €

15,95 €

6,95 €

16,95 €

100 ml. 1,50€

1 unitat 3,98€

100 ml. 1,15€

1 unitat 4,23€

GOTAS
DE ORO
Colònia clàssica
600 ml.

ORAL-B
Recanvi
Cross Action
EB 50-4,
4 unitats.

PERFUMERIA

1,89 €

3,10 €

3,25 €

100 ml. 2,52€

100 ml. 4,13€

100 ml. 4,33€

KEMPHOR
Dentifrici familiar crema
75 ml + 33%.

ORAL-B Proexpert
Dentifrici familiar 75 ml.

SENSODYNE
Dentifrici familiar 75 ml.

DROGUERIA

2,10 €
1 unitat 0,11€

ALBAL
Bossa brossa
autotancament
55x60 cm. 15+3 u.

1,40

€

BREF WC
Ambientador wc.

6,95 €
(27) 1 dosi 0,25€
(29) 1 dosi 0,23€

ARIEL
Detergent líquid
27 o 29 dosis.

4,49 €

2,95 €

100 gr. 0,89€

1 dosi 0,24€

DIXAN Trio
Rentavaixelles
càpsules 12 dosis.

ARIEL
llevataques roba
pols 500 gr.

5,95 €

0,99 €

1,30 €

1,99 €

100 ml. 0,79€

100 ml. 0,06€

100 ml. 0,17€

100 ml. 1,19€

CILLIT BANG
Antihumitat 750 ml
+ desgreixador.

DISNET
Netejador terres
1,5 litres.

DISNET
Rentavaixelles
concentrat 750 ml.

3,75 €

5,95 €

7,95 €

100 ml. 0,43€

100 ml. 0,79€

1 dosi 0,09€

3,65 €

LAVANDERA
Detergent pols
85 dosis.

MERY
Fregona
microfibra lila.

FAIRY Ultra Poder
Rentavaixelles
800 ml + 70 ml.

KH7
Llevataques pistola
+ CIF balnc 750 ml.

ASEVI
Netejador terres
concentrat 1 litre.

2,50 €
1 dosi 0,04€

MIMOSÍN
Suavitzant 60 dosis.

DROGUERIA

8,25 €

1,50 €

1,99 €

4,35 €

1 dosi 0,15€

1 unitat 0,25€

1 dosi 0,19€

1 dosi 0,10€

DIXAN
Detergent pols maleta
55 dosis + 30%.

ORPHEA
Antiarnes natural
flors 6 unitats.

PUNTO MATIC Tricaps
Detergent càpsules
10 dosis.

SOMAT Todo en 1
Rentavaixelles gel
40 dosis.

1,25 €

1,95 €

2,95 €

1,49 €

1,50 €

1 unitat 0,41€

1 dosi 0,03€

100 ml. 0,42€

1 unitat 0,49€

100 gr. 0,20€

SPONTEX
Frotaspon
Esponja 2+1 u.

VERNEL
Suavitzant
54+3 dosis.

VIAKAL
netejador antical
esprai 700 ml.

VILEDA
Baieta suau sense
olor 2+1 u.

VIM Clorex
Netejador
pols 750 gr.

C E L· L U L O S A

1,55 €
1 unitat 0,17€

AUSONIA Air Dry
Compreses nit ales
8+1 unitats.

2,95 €
(2) 1 unitat 1,47€
(4) 1 unitat 0,73€

FOXY Mega 3
Paper cuina (2u) o
higiènic (4u).

1,75 €

1,27 €

(14) 1 unitat 0,12€
(12) 1 unitat 0,14€

(14) 1 unitat 0,09€
(12) 1 unitat 0,10€

AUSONIA Air Dry
Compreses ales normal
(14 u) o super (10+2 u).

9,95 €
(42) 1 unitat 0,23€
(40) 1 unitat 0,24€
(36) 1 unitat 0,27€
(30) 1 unitat 0,33€

DODOT Semana
Bolquers T3 (42 u), T4
(40 u), T5 (36 u) o T6
(30 u).

AUSONIA Air Dry
Compreses ales
sensitive (14 u) o
super (12 u).

3,95 €

1,99 €

1,00 €

3,15 €

1 unitat 0,03€

1 unitat 0,33€

1 unitat 0,10€

1 unitat 0,19€

KANDOO
Tovalloletes wc
recanvi 120 u.

SCOTTEX
Paper higiènic 3 capes
perfumat 6 unitats.

SCOTTEX
Mocador 4 capes
8+2 unitats.

TAMPAX Pearl
Compak
Tampons 16 u.
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Renueva y repara gotelé
imitando su estructura.
Aplicable sobre hormigón,
cartón-yeso, yeso…
Uso cómodo y sencillo.
Repintable con todo tipo
de pinturas plásticas.
Color blanco.

Uso Interior
Repintado

12 h.

R

Rendimiento

2,5 m²/l.

HG, la gamma més eficaç
per netejar
HG Netejador especial
per a mobles de jardí

HG Supernetejador
barbacoes

500 ml.

500 ml.

Ràpid i efectiu ideal per a tota
mena de mobles de jardí de
plàstic. Elimina també la brutícia
de les superfícies galvanitzades,
resinoses i d’alumini. PH neutre.

Elimina del tot i de forma molt
ràpida el greix cremat.

HG Netejador d’algues
i molsa

HG Desembussador
potent

1 litre

1 litre

Elimina les restes verdes d’algues i
herbes a rajoles, paviments y murs,
evitant que tornin a aparèixer
durant molt de temps. El producte
no és perillós per a les plantes o
la gespa un cop diluït. Amb 1 litre
cobreix, com a mínim, 200 m²

Actua en 30 minuts i no conté àcid
sulfúric. Aplicació ràpida i segura,
sense esquitxades. Eficaç en tota
mena de desaigües, tant metàl·lics
com plàstics. No augmenta la
temperatura de la canonada.

HG Netejador potent per a
terres exteriors

HG Netejador
d’humitat

1 litre

500 ml.

Deixa les rajoles de grava, terratzo
i formigó totalment renovades.

Per a parets i sostres, juntes de
rajoles, juntes de silicona i estucats.
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Clevernet
Neteja & higiene
DESGREIXANT CONCENTRAT CN-13
Producte professional dissenyat per eliminar
fàcilment la brutícia més difícil i tenir, al mateix
temps, cura de la teva llar gràcies a la seva especial
formulació i alta concentració.

NETEJADOR DESINCRUSTANT
PER A BANYS I WC CN-20
És la solució definitiva per a la neteja i higiene de
banys i vàters. Còmode i fàcil d’utilitzar, elimina
ràpidament tot tipus d’incrustacions de calç i òxid
deixant les superfícies netes i brillants.

Sèrum
regenerador:
l’acció
antiarrugues
avançada
Descansa la teva ment gràcies als
beneficis del seu aroma relaxant i redueix
i allisa arrugues i línies d’expressió.

Quins són els principals avantatges d’un sèrum
davant d’una crema?
Depenent del tipus de pell i les seves necessitats, la
crema és més generalista i un sèrum és més específic i
més concentrat.
Els sèrums estan pensats per a problemes més
específics i un dels seus avantatges és la seva textura,
molt fluida i de ràpida absorció que no deixa pel·lícula
greixosa. Per a les pells seques seria necessari aplicar
una crema després, però en pells greixoses és possible
que el sèrum sigui suficient i no faci falta la crema.
Els sèrums, a diferència de les cremes, solen contenir
el doble de concentració d’actius. El fet que sigui en
base aquosa (a diferència de les cremes) fa que els
actius penetrin més ràpidament i de vegades, fins i tot
en capes més profundes. Depenent del sèrum hi pot
haver més o menys concentració.
Quins actius anti edat d’origen natural
han demostrat particular eficàcia en un sèrum?
Els actius botànics de la gamma LIFT+ Botology,
amb un 99% ingredients d’origen natural, que han
demostrat l’eficàcia són:

· Paracress que ajuda a allisar la superfície de la pell
· Àcid aminobutíric que relaxa la tensió muscular facial
per a reduir l’aspecte visible de les arrugues.
· Hialurònic vegetal que prové de la soja, hidrata i
suavitza la pell. El hialurònic és l’“esponja” de la pell,
així doncs, com més hialurònic més lluminositat i més
ferma tindrem la pell.

COM POSAR-SE EL SÈRUM
LIFT+ BOTOLOGY PAS A PAS
Abans d’utilitzar el sèrum hauràs de tenir la pell neta,
el pots aplicar tant el matí com a la nit, i sempre
abans de la crema habitual, potenciant així l’eficàcia
dels actius dels dos productes.
1. Agita abans d’usar, aplica unes gotes en els
palmells de les teves mans i gaudeix la seva aroma
relaxant.
2. Fes un massatge suau sobre la pell neta del rostre.
3. Llueix una pell amb aspecte regenerat.
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Llevataques
Òxid de ferro

Per a tota mena de teixits.
Eficàcia total!
Elimina taques d’òxid de ferro, amb una sola gota.
Sobre qualsevol superfície: tela, rajoles,
banyeres, WC.
No s’ha de fer servir en superfícies vitrificades i que
continguin colors d’òxid, ja que els eliminarà.
Cal fer sempre una prova prèvia en un lloc no visible.
50 ml

15 ml

Sobre tendals, veles de vaixell, etc.
Si l’òxid és antic i ha fet malbé la tela, no la repararà.

NETEJA, JUGA I GUANYA

15.000 € EN PREMIS
I DESCOMPTES SEGURS PER CADA COMPRA!

DT
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20 % DTE.
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Participa a www.
ganaconvileda.com

100 €
50
%

%
30

100
0€

Compra qualsevol
producte Vileda.

Fes girar la ruleta
i descobreix
el teu premi!

1 PRODUCTE = 1 PARTICIPACIÓ

PER LA COMPRA DE
QUALSEVOL PRODUCTE
VILEDA
Promoció vàlida del 16 al 31 de juliol de 2022. Promoció limitada a majors de 18 anys i residents d’Espanya. Entrega de 181 premis per moment guanyador i descomptes per participar. Premi limitat a 1 per persona i
IBAN i a un total de 5 participacions durant tot el període promocional. Per participar en la promoció és imprescindible la compra de producte. Conserva el tiquet de compra original. Bases dipositades davant de notari.

Sempre al teu
costat per tenir

cura de tu

Vols saber com
suar menys?
La gamma de desodorants Rexona
Maximum Protection t’ajudarà a passar un
estiu més fresc. Fins a 72 h de protecció!
Per què suem quan fa calor?
Quan el cos eleva la seva temperatura es posa a suar
per mirar de reduir-la. Aquest és un procés totalment
normal i es diu termoregulació.
Quan la temperatura de l’ambient augmenta, el nostre
cos s’hi ha d’adaptar, i això costa una estona, és en
aquest punt en què pots començar a suar més del
normal, ja que el cos s’ha posat a treballar per baixar la
seva temperatura.
Però suar menys quan fa calor és possible. Et donem
alguns consells per aconseguir suar menys I mantenir
la frescor del cos:
• Hidrata’t molt. Com més hidratat el teu cos més
eines tindrà per mantenir la temperatura, i el
resultat serà suar menys. Per tant, beu molta aigua
(sense gas) i evita les begudes alcohòliques que et
deshidraten.
• Per suar menys a l’hora de fer exercici intenta fer-lo
a les hores de menys calor del dia. Si vols fer esport
a l’aire lliure la millor hora és a primera hora del matí
quan l’ambient és més fresc.
• Utilitza roba lleugera, de colors vius i feta amb
fibres naturals com el cotó o el lli. Aquestes fibres
ajuden a la pell a respirar i deixen que la suor
s’evapori.
• Al final del dia suem al voltant d’uns 0,285 litres pels
peus, o sigui que intenta fer servir sandàlies tot el
dia per airejar-los.

CONSELLS GENERALS PER
MANTENIR-SE FRESC A L’ESTIU
1. Fes servir un ventilador per afavorir la circulació
de l’aire que entra per les finestres. I deixa les
persianes baixades o les Cortines passades si
no ets a casa per evitar que la casa s’escalfi a les
hores de més sol.
2. Per disminuir la teva temperatura corporal de
forma ràpida, posa els teus canells en aigua freda
o fes servir un vaporitzador d’aigua per ruixar-te
el rostre i el coll de tant en tant.
3. Per a les persones que suen molt quan fa calor,
el desodorant Rexona Maximum Protection pot
ser molt útil.
4. Per reduir la suor a les nits és molt recomanable
posar els peus en aigua freda o dutxar-se just
abans d’anar al llit.
5. Per l’hora de dormir, si col·loques la funda del
coixí i els llençols en una bossa de plàstic neta
i ho deixes a dins del
congelador tot el dia
estarà molt fred quan
ho treguis i ho tornis a
col·locar al llit notaràs
que la tela es manté
fresca força estona
i t’ajudarà a tenir
menys calor.

La decoloració pot
ser fàcil i ràpida
El borrissol pot ser un dels nostres
pitjors malsons. El podem tenir present
en aixelles, braços, cames i rostre. Hi
ha persones a més, que tenen més
borrissol de l’habitual, i que potser
no volen recórrer a tractaments amb
làser per eliminar-lo, però sí que volen
dissimular-lo.
Per sort, en el mercat existeixen cremes
decolorants com les que ens ofereix Cygnetic
que ens permeten dissimular-lo sense esforç.
Aquestes cremes, també són idònies per
aquelles persones que tenen poc borrissol i no
volen depilar-se amb una màquina depilatòria.

CYGNETIC
Producte cosmètic d’alta qualitat i avançada tecnologia
que decolora amb eficàcia i seguretat el borrissol de la
cara, braços, cames, celles i cos en general.

CYGNETIC Joven
Crema decolorant extrasuau i sense amoníac, per
decolorar el borrissol facial i corporal. Especialment
indicat per a les pells joves, més delicades.

L’eficàcia i la suavitat dels
extractes vegetals

EFICÀCIA CO

MPROVADA

Xampú Silver
d’ús freqüent

Xampú anti caiguda
normals o greixosos

Especial per a cabells
blancs i grisos.

El xampú d’ús freqüent que
té cura i protegeix el cabell i
nodreix el cuir cabellut.

Gràcies al seu color blavós
provinent de nabius de
cultiu biològic, elimina els
tons groguencs i taronjosos,
donant al cabell un o platejat.
Els seus tensoactius d’origen
vegetal donen suavitat al
cabell.

Conté un elevat tant per cent
d’ingredients naturals com,
per exemple, d’extracte de Saw
Palmetto, Aloe Vera, Ginseng
i Complex Fito actiu, que proporcionen al bulb pilós energia
i nutrients per a enfortir el
creixement del cabell.

Cuida la roba per
allargar-li la vida
Omino Bianco Marsella,
el detergent respectuós
Detergent que neteja profundament, respecta els
teixits i deixa les teves peces de roba amb un aroma
fresc que perdura en el temps. Gràcies a la seva
fórmula dermatològicament provada, Omino Bianco
Marsella, és apte per rentar la roba de tota la
família, ja que garanteix el
màxim respecte de la pell,
ajudant a prevenir el
risc d’irritacions.

Consell 1
Renta la roba texana per separat, ja que el seu
teixit posseeix una decoloració natural. Respecte a
la temperatura, dependrà del grau de brutícia i els
resultats que pretenguis obtenir. Com més calenta
estigui l’aigua, més tendirà a aclarir-se. En tot cas, no
sobrepassis els 30°C si els texans tenen aplicacions
de pell o altres elements afegits. Aquests tipus de
peces es renten sempre del revés.

Consell 2
Les regles d’una bugada a mà són senzilles, però
convé respectar-les per a uns bons resultats. Es
disposa abundant aigua freda, dissolent prèviament
el detergent abans d’introduir la peça. És convenient
que el primer rentat de peces estampades o de colors
forts, com passa amb els granats i vermells, es realitzi
en solitari, ja que poden destenyir. S’ha d’esbandir amb
abundant aigua i deixar escórrer sense maltractar la
peça, per exemple col·locant-la sobre una reixeta.

La bugada és un dels moments crítics per a les
nostres peces de roba. És molt important escollir
un bon detergent, que no només protegeixi la
roba sinó també la nostra pell. També ens cal
tenir unes nocions bàsiques per tal que la roba
es mantingui nova durant més temps.
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