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Vicky Martín Berrocal
PERFUMERIA

«La mujer es todo, es la fuerza,
la verdad, la sensualidad, la inspiración,
es la gran protagonista de mi vida».
Vicky Martín Berrocal

ALBA · WHITE JASMINE
És una fragància pura i molt refrescant gràcies a les
notes de préssec i la grosella negra. Transmet delicadesa
i embolcalla la pell gràcies a les notes de gessamí i les de
fusta del sàndal.

ALMA · POETIC LILY
És femenina i sensual. Notes de flor de taronger i
fruits vermells es fonen per donar al gessamí i al lliri
el seu punt més dolç. El sàndal i l’almesc aporten la
combinació irresistible per a crear un fons inoblidable.

AIRE · CITRUS SUNRISE
És una fragància alegre i vibrant, inspirada en la
sensualitat de l’estiu. La combinació de notes cítriques
i de poma verda sorgeixen sobre el cor floral de flors
blanques i lleugeres notes de bambú, intensificat per una
base d’almesc i ambre.

ETERNA N02 · AMBER NIGHTS
La renovada versió N02 d’Eterna comença amb les
notes afruitades del cassís, la mandarina i la pera, per
a deixar fluir al gessamí i la flor de taronger, creant
una fragància seductora i vibrant. La fusta i l’ambre
intensifiquen la seva presència i elegància.

AGUA · MEDITERRANEAN FRUITS
És una fragància d’evocació mediterrània. La fusió de
fruites dolces i cítrics es revela sobre un intens cor de
gessamí i roses, per a aconseguir una fragància explosiva
i captivadora. La vainilla i el sàndal intensifiquen cada
acord.

TIERRA · WILD PEACH
Lleugers acords de pera i préssec, destaquen gràcies
a l’exòtic pebre rosa, fluint sobre un cos de flor
oriental de caramel, rosa i gessamí.

Descobreix tots els perfums
de Vicky Martín Berrocal.
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Vols tenir
el cabell sa i llarg
dels teus somnis?
En només 8 segons, tindràs un
cabell brillant, sedós i sense nusos.
Magic Water d’Elvive Dream Long
revolucionarà la cura del cabell,
convertint-se en el teu millor aliat
per a aconseguir el cabell sa i llarg
dels teus somnis.
Aquest innovador tractament
està potenciat amb la tecnologia
lamel·lar, patentada per L’Oréal,
que et retorna uns cabells 10
vegades més suau i 5 vegades més
brillant, a més de desenredar a
l’instant!

QUÈ TÉ DE MÀGIC AQUESTA TECNOLOGIA LAMEL·LAR?
1

Tractament amb textura líquida, s’activa quan entra en contacte
amb l’aigua. Sense temps d’exposició.

2

La seva fórmula està composada per agents condicionadors, que
recobreixen les zones danyades creant una pel·lícula ultra-fina de
lamel·les.

3

Gràcies a la seva textura lleugera, es reparteix de manera immediata
i sense endurir el cabell. El resultat és instantani, cabell suau i sedós,
desenredat i brillant en 8 segons.
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Resultat màgic, ràpid i fàcil.

Com aplicar-ho? Molt fàcil:
Dream Long Magic Water
és un tractament capil·lar
amb aclarit per a la cura dels
cabells llargs.
Utilitza 2-3 vegades per
setmana després del xampú.
Utilitza 1 dosi per al cabell
de textura fina a mitjana, 2-3
dosis per al cabell de textura
gruixuda a arrissada, afegeix
1 dosi més si tens el cabell
extra llarg.

Després d’aclarir el xampú
aplica directament sobre tot el
cabell humit i fes un massatge
durant 8 segons. Per últim,
esbandeix el teu cabell evitant el
contacte amb els ulls, i Voilah!
Funciona en tota mena de cabells,
des dels llargs i apagats fins als
secs i crespats.

NOVETAT: Amb la seva exclusiva tecnologia acídica, inspirada en productes professionals, Magic Water de Color
Vive reviu la intensitat del color. En només 8 segons, el teu color x5 vegades més brillant i x8 vegades més nodrit. Els
resultats? Un cabell tenyit amb un color intens.
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Stop

CAIGUDA!
Kerzo, l’especialista en el tractament capil·lar amb més de 50 anys d’experiència, ens presenta
la novetat d’aquest octubre: Kerzo Forte, un tractament global anticaiguda per a prevenir-ne i
combatre’n els primers símptomes o lluitar contra situacions de caiguda avançada.

“KERZO FORTE ANTICAÍDA”
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1. EL XAMPÚ

2. EL TÒNIC EN ESPRAI

3. EL TRACTAMENT INTENSIU

El xampú anticaiguda de Kerzo
Forte és un component essencial
de la línia del tractament, ja
que ajuda a frenar la caiguda
dels cabells i a estimular-ne el
creixement. Gràcies a la seva
fórmula equilibrada, el xampú és
perfecte per a l’ús diari.

El tònic en esprai de Kerzo Forte
és un concentrat tecnològic que ha
estat dissenyat per a reforçar de
forma visible els cabells en fase
de caiguda, ajudant a frenar-la i a
estimular-ne el seu creixement. El seu
compost amb molècules patentades
actua des de l’arrel, en el cuir cabellut
i en el cor de la fibra capil·lar.

El tractament intensiu de Kerzo
Forte frena eficaçment la caiguda
dels cabells gràcies a les monodosis
enriquides amb trichodyn, un
principi actiu que intensifica
la fórmula per a estimular el
creixement dels cabells.

Beneficis

Beneficis

Beneficis

· Eficàcia comprovada
dermatològicament.
· Fórmula enriquida amb trichodyn.
· Preparació del cuir cabellut per a
l’aplicació de les ampolles anticaiguda.
· Fre a la caiguda dels cabells.
· Estimulació del seu creixement
i la nutrició dels cabells.

· Endarreriment de la caiguda
dels cabells.
· Estimulació del seu creixement.
· Reforç per als cabells durant la
fase de caiguda.
· Nutrició de l’arrel per a una millor
subjecció.
· Cabells més espessos i sedosos.

· Restabliment delcicle del
creixement.
· Indicat per a casos de caiguda
molt severs.
· Eficàcia provada clínicament.
· Reforç dels cabells i estimulació
del fol·licle pilós.

OGX

Als teus cabells els encanta
brillar, volen moviment i
tenen molt a dir!
“OGX CHAMPÚ Y
ACONDICIONADOR 385
ARGAN OIL OF MOROCCO”

“OGX CHAMPÚ Y
ACONDICIONADOR 385
KERATINA BRASILEÑA”

Aquesta meravellosa combinació
conté oli d’argan del Marroc per
ajudar a restaurar i enfortir els
teus cabells, alhora que els allisa
i els aporta una aparença sedosa
perfecta. Protegeix els teus cabells a
l’hora de pentinar-los; sense sulfats
ni parabens.

Aquesta fórmula conté innumerables
beneficis per als teus cabells. Amb oli
de coco, proteïnes de la queratina,
oli d’alvocat i mantega de cacau,
aquest xampú és ideal per netejar
en profunditat els cabells i que
llueixin sans i brillants, ja els tinguis
llisos, ondulats o amb rínxols.

“OGX CHAMPÚ Y
ACONDICIONADOR 385
ACEITE KUKUI”
Aquesta fórmula única, sense
sulfats, ajuda a hidratar la teva
cabellera i li aporta un acabat llis,
brillant i sense encrespament. Un
miracle de la naturalesa! Gràcies a
l’oli de kukuí, els teus cabells tindran
un aspecte lluminós i perfecte.

“OGX ACEITE 100 ARGAN
OIL OF MOROCCO”
Aquesta exòtica barreja d’oli
d’argan ajuda a reparar les puntes
obertes i a eliminar l’electricitat i
l’encrespament dels teus cabells.
Ajuda, també, a aportar llum i
sedositat a la teva cabellera.

“OGX CHAMPÚ Y
ACONDICIONADOR 385
BIOTINA & COLÁGENO”
Aporta gruix i textura a tota
mena de cabells. La seva fórmula
aconsegueix donar volum fins i
tot als cabells més fins, per a una
aparença abundant i amb cos.
La biotina i el col·lagen ajuden
a estimular la bellesa dels teus
cabells des de la primera aplicació.
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Nuestra
gama más
natural

Sin perfumes, colorantes
ni alérgenos*
*26 lista de la UE

NUEVO

Con fibras de celulosa sin blanquear
manteniendo un color crema natural

Descobreix les curiositats
dels nostres desodorants!

Vegans, en diferents formats
i molt persistents.

Desodorant o antitranspirable?
El desodorant s’ocupa de combatre
aquelles glàndules sudorípares
i evitar qualsevol mala olor, i
l’antitranspirant evita que suïs o
transpiris. Et manté sec, reduint la
quantitat de suor en la pell.
Els nostres desodorants
antitranspirables et mantenen sec
i eviten també la mala olor!
Amb o sense alumini?
Tot i que no hi ha cap estudi
concloent de la nocivitat de
l’alumini. A Babaria, com a
empresa innovadora i respectuosa
amb la pell i el medi ambient,
hem desenvolupat el nostre
Desodorant Antitranspirant
Zero, especialment formulat per
a pells sensibles, sense alcohol
ni alumini. La seva fórmula
substitueix les sals d’alumini per
sals de magnesi.
Formulació anti-taques!
El nostre Desodorant Invisible
compta amb l’actiu de Vitamina
B3 (Niacinamida), que ajuda a
reduir taques a la pell i a regular
la producció de greix. A més ha
estat formulat per a evitar tant les
taques blanques, com les grogues
en els teixits.

Actiu antibacterià efectiu.
A Babaria comptem amb el
Desodorant Skin Protect +, que
posseeix actiu antibacterià,
agent desodorant i sals d’alumini.
D’aquesta manera protegeix la pell
de la sudoració i ajuda a reduir els
bacteris causants de la mala olor
de manera natural, sent eficaç
durant 48 hores.
Esprai o Roll On?
L’Esprai és el teu format si busques
un assecat ràpid i poc residu a
la pell. D’altra banda, el format
Roll On s’associa a cura de la pell
perquè la deixa amb una textura
suau i una sensació d’hidratació,
tot i que triga una mica més en
assecar. Els dos actuen com a
antitranspirant i desodorant!
Més d’un dia de protecció!
Tots els nostres desodorants i
antitranspirants compten amb
una protecció per un període de…
48 hores! Sortir de casa amb el
desodorant per la preocupació que
aquest perdi el seu efecte ja no
serà un mal de cap.

Vegans i sostenibles.
Tota la línia de desodorants
Babaria és vegana, però sabies
que comptem amb una gamma
de desodorants antitranspirants
naturals i sostenibles? Amb un alt
percentatge d’ingredients d’origen
natural, específicament un 81% en
tots ells.
A més, els seus envasos són de
cristall 100% reciclable! Cuidem
així també del Planeta!

Gamma de desodorants
antitranspirants:
– Desodorant Civada: hidrata i
redueix les irritacions de les pells
més sensibles.
– Desodorant Cotton: és ric
en àcids grassos essencials que
nodreixen la pell.
– Desodorant Àloe: hidrata i ajuda
a disminuir irritacions.

Troba el teu!
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PREUS ESTRELLA
st

de juliol i ago

(12) 1u. 0,13€
(16) 1u. 0,10€

100 ml. 1,57€

1,60 €

3,15 €

BODY NATUR
Bandes depilatòries
corporals 16 u.
o facials 12 u.

BODY NATUR
Crema depilatòria
home 200 ml.

100 ml. 1,80€

1,80 €
BODY NATUR
Crema de peus 100 ml.

100 ml. 1,30€

1,80 €
BIC Twing Lady
Fulles d’afaitar 5+1 u.

(200) 100 ml. 2,50€
100 ml. 2,80€

1,40 €
DENIVIT
Dentifrici anti-taques
50 ml.

100 ml. 0,45€

3,35 €
FROSCH
Netejavidres pistola
eco 750 ml.

(400) 100 ml. 1,25€

5,00 €
GLISS
Tractament capil·lar
200 ml. o mascareta
4en1 400 ml.

30 u. 0,23€

7,15 €
FROSCH
Rentavaixelles pastilles
eco 30 u.

100 ml. 1,60€

2,95 €
COLORCREM
Tint cabell tons variats

100 ml. 3,73€

2,80 €
FROSCH
Gel WC 75 ml.

Oferta vàlida tret d’error tipogràfic o manca d’existències, durant els mesos de juliol i agost.

1,20 €
LICOR POLO
Dentifrici 75 ml.

100 ml. 0,95€

4,90 €
LISTERINE
Col·lutori 500 ml.

100 ml. 0,81€

100 ml. 1,51€

3,00 €
NATURALIUM
Loció corporal 370 ml.

100 ml. 0,15€

3,00 €
NATURALIUM
Esprai coporal 200 ml.

2,30 €
NATURALIUM
Gel dutxa 500 ml.

100 ml. 0,28€

1,50 €
SANICENTRO
Gel WC 1 L.

100 ml. 0,46€

100 ml. 1,93€

2,15 €
SANICENTRO
Natejador multisuperfície
750 ml.

100 ml. 1,71€

3,00 €
NATURALIUM
Mascareta exfoliant 175 ml.

100 ml. 1,22€

1,45 €

2,45 €

COLGATE
Dentifrici familiar
75 ml.

TULIPAN NEGRO
Desodorant esprai
200 ml.

100 ml. 0,55€

2,95 €
LOUA
Mascareta facial o de peus 1 u.

2,95 €
LOUA
Làmines ulls o nas 1 u.

3,30 €
RAID
Insecticída esprai 600 ml.

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

PERFUMERIA

DUPLO 3,50€
100 ml. 0,22€

2,25 €
BABARIA
Gel dutxa 1 L.

100 ml. 3,50€
Preu unitari:

100 ml. 4,30€

1,75 €

2,15 €

BYLY
Desodorant roll-on
50 ml.

BYLY
Desodorant rollon
“Sensitive” 50 ml.

100 ml. 0,43€

100 ml. 0,24€

100 ml. 0,12€

1,95 €
DAEN
Bandes depilatòries
corporals 16 u.

Per cada Diadermine
dia OBSEQUI d’1 u.
DIADERMINE LIFT NIT

100 ml. 18,00€

9,00 €
DIADERMINE
Lift naturetinol dia
algues 50 ml.

1,75 €
DICORA
Laca 400 ml.

1,80 €
DICORA Urban Fit
Gel dutxa 750 ml.

1 u. 0,10€

1,60 €
DAEN
Bandes depilatòries
facials 16 u.

Per cada L’oreal Antiarrugues, OBSEQUI d’1u.
GARNIER SKIN MÀSCARA
TISSUE BLACK
100 ml. 12,00€

6,00 €
LOREAL
Crema anti-arrugues
50 ml.

100 ml. 1,50€

2,25 €
LAISEVEN
Repel·lent mosquits
citronella 150 ml.

100 ml. 0,74€

2,99 €
INSTITUTO ESPAÑOL
Crema hidratant
400 ml.

100 ml. 1,31€

3,35 €
HS
Xampú 255 ml.

100 ml. 0,81€

3,25 €
INSTITUTO ESPAÑOL
Crema hidratant Urea
400 ml.

100 ml. 1,09€

3,60 €
NATURAL HONEY
Loció hidratant 330 ml.

100 ml. 1,65€

4,95 €
ELVIVE
Mascareta capil·lar 300 ml.

100 ml. 0,99€

3,99 €
LACTOVIT
Loció hidratant 400 ml.
Per cada Crema Ponds,
OBSEQUI d’1 u. CÀPSULES
FACIALS PONDS

DUPLO 5,80€
100 ml. 1,45€

100 ml. 1,30€

3,90 €
NIVEA
Crema hidratant 300 ml.

Preu unitari:

20,45 €
ORAL-B
Raspall elèctric Cross
Action

2,90 €
NIVEA
Desodorant esprai
200 ml.

100 ml. 13,00€

6,50 €
PONDS
Crema hidratant 50 ml.

Per cada Vitesse,
OBSEQUI d’1 u. VITESSE
AIGUA MICEL·LAR de
100 ml.

Per cada
Royal Ambree,
OBSEQUI d’1 u.
ROYALE AMBREE
GEL de 750 ml.

100 ml. 1,86€

(25) 1 u. 0,09€

14,00 €
ROYALE AMBREE
Colònia 750 ml.

(7) 1 u. 0,30€

2,25 €

2,15 €

VITESSE
Tovalloletes
desmaquilladores 25 u.

WILKINSON
Maquineta d’un sol
ús 5 + 2 u.

10,45 €
REVLON
Roll-on facial
absorbent

DROGUERIA

(27) 1 dosi 0,25€
(29) 1 dosi 0,23€

6,95 €
ARIEL
Detergent líquid 27 o
29 dosis.

(18) 1 dosi 0,10€

1,95 €
DIXAN
Detergent bossa
15+3 dosis.

100 ml. 0,14€

1 dosi 0,42€

(40) 1m. 0,04€

0,95 €

5,95 €

1,70 €

AJAX
Netejador terres
clàssic 650 ml.

ARIEL
Detergent 3en1
càpsules 14 dosis.

ALBAL
Film transparent
30 m + 10 m.

(80) 1 dosi 0,11€

8,95 €
DIXAN
Detergent maleta 80
dosis.

100 ml. 0,17€

2,25 €
DON LIMPIO
Netejador 1,3 L.

1 gr. 0,90€

4,50 €
ECOGEL
Xeringa Paneroles o
formigues 5 gr.

(50) 1 u. 0,12€
100 ml. 0,53€

2,35 €
FAIRY
Rentavaixelles
440 ml.

(23) 1 u. 0,28€

6,49 €
FINISH
Rentavaixelles
pastilles 25+25 dosis
o 18+5 dosis.

1 dosi 0,03€

1,99 €
FLOR
Suavitzant 53 dosis.

1 dosi 0,07€

6,95 €
FLOTA
Detergent gel 90
dosis.

1 dosi 0,02€

2,70 €
MIMOSIN
Suavitzant 100 dosis.

100 ml. 0,24€

1,80 €
SANICENTRO
Preparat fruites i
verdures 750 ml.

100 ml. 0,19€

1,75 €

4,95 €

MISTOL
Detergent 900 ml. +
rentavaixelles pastilles
5 u.

WIPP
Detergent gel
30 dosis.

1 u. 0,96€

100 ml. 0,45€

3,85 €

SANYTOL
Desinfectant roba
1,2 L.

1 dosi 0,06€

2,09 €

1 dosi 0,08€

4,69 €
ORO
Detergent líquid 54
dosis.

1 dosi 0,22€

5,49 €

VILEDA
Baieta XL 4 u.

1 u. 0,20€

SPONTEX
Guants de làtex petits,
mitjans o grans 10 u.

1 dosi 0,16€

4,75 €
SOMAT
Rentavaixelles càpsules
4en1 18+3 u.

100 ml. 1,20€

2,64 €

1,30 €

VERNEL
Suavitzant líquid 44
dosis.

SCOTCH BRITE
Fregall gegant

6,00 €
ZUM
Insecticída esprai
500 ml.

CEL·LULOSA

(72) 1 unitat 0,21€

(280) 1 servei 0,008€

2,49 €
AMOOS
Paper cuina 2 capes
(280 serveis).

(10) 1 unitat 0,23€

(66) 1 unitat 0,23€

(8) 1 unitat 0,29€

(62) 1 unitat 0,24€

(20) 1 unitat 0,11€

(56) 1 unitat 0,27€

(12) 1 unitat 0,19€

(48) 1 unitat 0,32€

2,39 €
AUSONIA
Compreses extra (10
u.), maxi (8 u.), mini
(20 u.) normal (12 u.)

15,45 €
DODOT
Bolquers T2 (72 u.),
T3 (66 u.), T4 (62 u.),
T5 (56 u.), T6 (48 u.)

(16) 1 unitat 0,20€

3,25 €
SCOTTEX
Paper higiènic 16 u.

Disfruta del sol
sin manchas

Protección solar
antimanchas SFP50
• Protección
• Acción despigmentante.
Atenúa manchas.

• Previene envejecimiento cutáneo.
• Para cada tipo de piel:
Piel normal-seca SPF 50 +
Acabado invisible - Water resistant
Piel mixta-grasa SPF 50
Oil free - No comedogénico
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www.bella-aurora.com

bellaaurora_cosmetics

Bella Aurora

REMESCAR

Resultats

instantanis

amb només una aplicació

NOVETAT: Mateix producte,
diferent aplicació!
1. Eficàcia: Fórmula un 10% més
concentrada.
2. Aplicació: Més controlada,
optimitzada i mateix nombre
d’aplicacions.
3. Comoditat: Stick més portable
i còmode.

BO SSES I U L L ERES

C O R R E C TO R D’A R RU G U E S

Redueix bosses i ulleres fins a un
75% a l’instant!

Redueix arrugues fins a un 84%
a l’instant!

Tecnologia Eye-Rase®

Tecnologia e-WRINK® Flex

1. Efecte tensor sense tibantor ni
restes blanques. Minerals d’argila amb

1. Efecte tensor i flexibilitat. Argiles,
minerals d’argila i algues vermelles.

cristalls flexibles.

2. Reducció d’acumulació de líquids.
Tetrapeptide.

3. Estimulació del flux sanguini. Cafeïna.

19

REMESCAR STICKS

2. Farciment d’arrugues. Plàncton
marí i extractes botànics amb àcid
hialurònic.

3. Reactivació cel·lular. Planta de la
resurrecció que incrementa un +170%
l’activitat cel·lular.
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Insecticides MATÓN
Si el problema de la teva llar són els insectes rastrejadors, formigues, paneroles,
aranyes... amb Matón, trobaràs la solució. Laboratorios Vinfer compta amb els
millors i més eficaços insecticides del mercat per acabar amb cada problema.
A més, amplia la varietat de productes específics per a insectes voladors com
mosques, mosquits, arnes, vespes... Escull el teu insecticida en funció de la teva
llar, els gustos aromàtics i la zona a tractar.

SUPER
MATÓN XL
Un insecticida per
eliminar tots els insectes
voladors, amb la màxima
eficàcia.

MATÓN ZZZ
Apostem altre cop pel
nostre producte estrella!
L’insecticida d’efecte
residual que soluciona
els problemes d’insectes
durant un any.

MATÓN
AVISPAS
L’insecticida d’acció
immediata que t’ajudarà
a controlar les vespes i
els seus nius.

La teva pell fresca
i sense lluentor
en qualsevol moment!

REVLON Oil Absorbing
Volcanic Roller
Combat l’excés de greix facial i la lluentor amb facilitat
gràcies a aquest roll-on absorbent dissenyat amb pedra
volcànica.
Amb aquest corró facial reutilitzable, generaràs menys residus
que les tovalloletes assecants per a pell greixosa. Té un disseny
compacte per dur-lo a la bossa o la butxaca.
Pot ser utilitzat sobre el maquillatge mantenint-lo impecable
sense espatllar-lo i és apte per a pells grasses i combinades.
Quant dura el producte sobre la pell i quan canviar-ho?
Té una durada aproximada de fins a 120 rentades. La manera
de determinar que hem de canviar el producte serà quan
malgrat rentar-lo, la pedra volcànica no recupera el seu color
natural.

És molt important rentar-ho cada cop que
es faci servir al final del dia, ja que això
també allargarà la vida del producte.

Com fer servir el roll-on:

1
Retira la tapa
protectora plàstica
del producte.

2
Fes rodar suaument la
pedra volcànica sobre
la zona T, del front cap
a baix al nas, o per on
tinguis excés de greix.

3
El pots fer servir sobre
la pell neta o sobre
el maquillatge per
mantenir-ho impecable
i lliure de lluentor.
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El professional a casa
A l’hora de fer front a un embús, s’han d’utilitzar productes que respectin les
canonades, ja que si són massa forts o corrosius, poden arribar a fer malbé la
instal·lació.
RAK ens ofereix una gamma professional de desembussadors per a les nostres
llars que respecten les canonades i eliminen els embussos més complicats.

RAK “Perlas Activadas”

RAK “Concentrado”

Desembussador en pols, ultra
potent, amb perles activadores.
Resultats inmediats.

Desembussador líquid, concentrat,
que elimina els embussos sense fer
malbé les canonades.

Digues adeu als mosquits
amb aquestes olors!
Amb aquests trucs els mantindràs a ratlla!
LAVANDA O FARIGOLA

CANYELLA O CAFÈ

Tot i que per a nosaltres la lavanda
és terapèutica i la seva olor ens
resulta relaxant i agradable, als
mosquits no els hi agrada. A més
de tenir a ratlla a aquests insectes,
donen vida als espais. I l’altre
planta que repel·leix els mosquits
és la farigola.

La canyella pots fer-la servir de
moltes formes, des de col·locar
branques al voltant d’una
espelma, fins a barrejar canyella
en pols i aigua i col·locar-la en
recipients. També pots col·locar
cafè en petits recipients per les
zones que més feu servir.

LLIMONA I CLAU

ENCENS O ESPELMES
ANTIMOSQUITS

Es tracta d’un truc que ja
utilitzaven les nostres àvies. Per
a nosaltres emet una olor molt
agradable, però els petits voladors
no el toleren. Pots fer petits
centres de taula o col·locar-lo a
prop de les finestres.

El fum que desprenen els
repel·leix i, si són amb olor de
llimona, triomfaràs!

¡ TE PI LLÉ !
BLOOM TE PROTEGE A TI Y A TU FAMILIA
¡A continuación podrás descubrir cuál es el producto que mejor se adapta a tus necesidades!

PROTECCIÓN CONTÍNUA
Conectando los aparatos eléctricos líquidos de Bloom a la corriente,
¡conseguirás con cada recambio 100% protección y 0% picaduras durante 45 noches!
NUEVO

Bloom Pro Essentials: Protección eficaz y más sostenible

Insecticida: fórmula con 80% de origen vegetal
Caja fabricada con un mÍnimo de 90% de fibras
recicladas y 100% reciclable

Protección
completa

Máxima
eficacia

Máximo
cuidado

Protección completa
perfumada

SOLUCIÓN NATURAL
Difusor eléctrico
con aceites esenciales.

ELIMINACIÓN INMEDIATA

PROTEGE TU PIEL

La completa gama de aerosoles de Bloom acabará
con los insectos voladores de tu hogar: 100% eficacia en
contacto directo tanto en interiores como en exteriores.

Las lociones de Bloom Derm ofrecen una
solución sencilla y eficaz para no tener que
preocuparse por las picaduras.

NUEVO

ALOE VERA

TROPICAL

INVISIBLE

Suavidad
y protección
para la piel

Protección contra
enfermedades
tropicales

Loción inodora
no grasa y de
secado rápido

Fórmula con activo de origen natural
Tapón y aerosol (si totalmente vacío)
100% reciclables
Tecnología base agua

Combat la suor...
AMB MUM!
La calor, l’estrès, les circumstàncies laborals... són factors que
alteren l’equilibri natural de la nostra flora cutània, provocant
transpiracions excessives, taques a la roba i olors desagradables.
Mirem d’evitar-ho!

Com funciona la suor?
La sudoració és una reacció física,
vital, i un procés natural del nostre
organisme per tal d’eliminar
les impureses i mantenir una
temperatura corporal estable. Per
a regular la temperatura, el nostre
cos augmenta la circulació sanguínia,
activant així les glàndules sudorípares
i evaporant l’excés d’aigua.

Per a tot tipus de pell...
La solució als teus problemes
ha de ser el desodorant que
s’escaigui al teu nivell de
sudoració, de ma-nera que el
seu ús, et permeti arribar al final
de la jornada sense la sensació
de què t’ha “abandonat”.

Mum, t’ofereix una extensa gamma
de desodorants perquè trobis aquell
que s’adapta perfectament a les teves
necessitats. Prova’ls i descobriràs la
seva gran eficàcia!

TENS PROBLEMES DE TRANSPIRACIÓ?
El que mengem també afecta a la nostra olor corporal,
és per això que t’oferim una dieta desodorant!
ALIMENTS QUE AJUDEN

ALIMENTS QUE NO AJUDEN

Fruites: particularment la pinya, el
mango, la guaiaba, la poma i la papaia.
Millor consumir-les en dejú.

Carn: l’excés de proteïnes animals
afavoreix la transpiració forta.
Especialment en el cas de la carn de
porc i de tots els seus derivats.

Verdures: com l’enciam, l’api, la
carxo-fa, les bledes, l’alfals i els
espinacs. Infusions, especialment les
de menta, roses, gessamí, àloe vera,
llorer i til·la.
Aigua: aprox. un parell de litres
al dia. Així mantindràs actives les
glàndules que produeixen la suor i
eliminaràs toxines.

Llet: Particularment, la de vaca i
cabra, que són indigestes i allarguen el
procés digestiu.

Formatge: Igual d’indigest que la llet.
Els més desaconsellats per problemes
de sudoració són els cu-rats i els de
tipus blau (rocafort, cabrales…)
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Petits trucs per
rentar la roba blanca
Amb el pas del temps, el dia
a dia i les rentades, la roba
blanca acaba perdent el
seu color blanc original. Et
presentem alguns petits trucs
que t’ajudaran a mantenir
aquell color blanc brillant del
primer dia!

Afegir suc de llimona

Separa la roba blanca de la
roba de color a la rentadora

Exposar a la llum solar

Aquest és el gran error que
cometen moltes persones; no
separen els blancs de la roba de
colors. Fins i tot la roba de colors
clars es pot transferir als blancs,
així que, assegureu-vos de fer
una pila separada només de roba
blanca, renteu-la a part de la resta.

Utilitzar menys detergent
Més detergent no significa roba
més neta. De fet, l’ús de més
detergent o suavitzant, actua com
a element dissuasiu per netejar la
roba bruta. Així que us recomanem
que useu una quantitat estàndard
de detergent mentre netegeu
la roba blanca i esbandiu-la
correctament al final.

Aconsegueix
mantenir la roba
ben blanca i
brillant com el
primer dia!
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Lleixiu només per al cotó
El lleixiu amb clor pot fer malbé
algunes teles i pot tornar la roba
blanca de color gris o groc. Podeu
fer servir lleixiu amb seguretat
sobre cotó, però eviteu emprar-lo
per a altres tipus de teles.

El suc de llimona és un agent
blanquejant orgànic i funciona molt
bé amb la roba blanca. Barregeu
mitja tassa de suc de llimona amb
aigua calenta i submergiu-hi la roba
durant la nit abans de rentar-les.
També us serviria el vinagre, que
actua com el suc de llimona.

Posar a assecar la roba blanca a la
llum del sol pot ajudar a aconseguir
que els blancs siguin més blancs.
Els teixits naturals es beneficien
especialment de les propietats
blanquejants (i desinfectants) dels
raigs solars.

Assecar immediatament
Tant per als blancs com per als
colors, és important eixugar o
estendre la roba immediatament
després de l’aturada de la
rentadora. La roba mullada que
es troba a la màquina pot acabar
desenvolupant floridura, que no
només és antiestètica i pudent, sinó
que també és perjudicial per a la
seva salut.
Podeu utilitzar aquests trucs i
consells anteriors per rentar tota
la roba blanca de casa: llençols,
estovalles, cortines, roba interior,
samarretes... i aconseguir tovalloles
blanques com la neu!

Tot el que necessites
per passar un estiu
increïble
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