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LAS MANCHAS
MÁS DIFÍCILES INCLUSO

EN AGUA FRÍA

QUITAMANCHAS

BAÑO LIMPIO Y FRESCO 24H
NUEVA TECNOLOGÍA: ANTI-OLOR
CON ACEITES ESENCIALES NATURALES

24H DE FRESCOR
Y LIMPIEZA EN TU BAÑO

PINTURA PARA PAREDES
Y TECHOS TITANLUX
UNA CAPA:
UNA CAPA Y BASTA
NO GOTEA NI SALPICA
RESISTENTE Y LAVABLE
SIN MARCAS DE RODILLO
SECADO EN 30 MIN

La coloració
que afavoreix a tots
els tons de pell
Nou Excellence Universal Nudes
de L’Oréal Paris.
Gràcies a la seva exlusiva fórmula
Reflex Universal s’aconsegueix
afavorir a tots els tons de
pell*, tenir cura del cabell i
proporcionant una cobertura
100% eficaç de cabells blancs. Tot
això sense amoníac!

Què és el reflex universal?
És una combinació única de
reflexos freds i càlids per a un
resultat natural que afavoreix a
tots els tons de pell: Cendra per al
reflex fred, iridescent per a efecte
lluentor i el daurat per a aportar
lluminositat.

Què conté el pack?
Crema de coloració sense
amoníac, enriquida amb ProQueratina per a cuidar el color.
Xampú amb pH Neutre per a la
pell, renta delicadament el cabell
i el cuir cabellut ressaltant la
seva lluentor.
Sàlvia Nutritiva enriquida amb
Ceramides, nodreix intensament
el cabell sense endurir.

Descobreix tots els tons que pots aconseguir amb L’Oréal

EXCELLENCE
UNIVERSAL
NUDES

*Avaluació realitzada mitjançant intel·ligència artificial en un ampli espectre de tons de pell.
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Fora les arrels
en temps rècord
Et presentem Colorcrem
Retoque Expres, l’esprai amb
la fórmula que et permet
cobrir les arrels blanques de la
teva cabellera en un moment.
Per lluir-la com si acabessis de
sortir d’un saló de bellesa!
A moltes persones els preocupa
poder retocar aquelles molestes
arrels blanques que semblen
apareixer de cop i molesten tant
de veure. Un cop tenyit, el cabell
creix molt de pressa i sembla
encara que més veloçment quan
tenim cabells blancs.

Per norma general, el producte
no taca, tot i que si t’apliques
moltíssim esprai, podries ocasionar
una saturació del color i tacar
una mica. El millor és aplicar
poc producte i anar repetint
l’acció segons vagis veient com
es cobreixen els cabells blancs.
Normalment, és més que suficient
amb 1 o 2 capes. L’enduriment
del producte és mitjà, així que
s’aconsella que primer et pentinis
el cabell i una vegada el tinguis al
lloc desitjat, t’apliquis el retocador
d’arrels. Per esbandir-lo, utilitza
aigua i el teu xampú diari, fent-te
un massatge a les arrels per retirar
tot el producte.

La gamma Colorcrem Retoque
Expres arriba per solucionar
aquest problema. Compta amb 6
tons que s’adapten perfectament
als colors de cabell més populars:
caoba, castany, marró, negre, ros i
ros clar.

Pots utilitzar aquest retocador
d’arrels sobre cabells blancs
localitzats. Si encara no tens
moltíssims cabells blancs, pots
aplicar una mica de Colorcrem
Retoque Expres a la teva mà i
aplicar-lo sobre els cabells blancs

directament. És com si maquillessis
el teu cabell perquè aquests
odiosos cabells blancs no vegin la
llum!

Usos alternatius
Per altra banda, també el pots
utilitzar per retocar, com una
alternativa, per aconseguir una
saturació d’abundància i volum en
la teva cabellera. Aplica’t l’esprai
per cobrir espais amb poc pèl.

La novetat en
esprais retoca
arrels instantànies
es diu Colorcrem
Retoque Expres.
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NUEVA
NUEVAFÓRMULA
FÓRMULABIOBASED
BIOBASED

NUEVA FÓRMULA BIOBASED

+ SOSTENIBLE
+ SOSTENIBLE+ RESPETUOSA
+ RESPETUOSA
+ VERDE
+ VERDE+ CONSCIENTE
+ CONSCIENTE

+ SOSTENIBLE + RESPETUOSA
+ VERDE + CONSCIENTE

PRIMERA
PRIMERA
COLORACIÓN
COLORACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
EN OBTENER
EN OBTENER
EL CERTIFICADO
EL CERTIFICADO
CERTIFIED
CERTIFIED
BIOBASED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT
CONCEDIDO
CONCEDIDO
PORPOR
LA LA
USDA
USDA

Promoción
Promoción

PRIMERA COLORACIÓN NACIONAL EN OBTENER
EL CERTIFICADO CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
CONCEDIDO POR LA USDA

Promoción

AHORA
AHORA
CONCON
TU COLORACIÓN
TU COLORACIÓN
NATURTINT
NATURTINT
, ,
LLÉVATE
LLÉVATE
DE REGALO
DE REGALO
UN KIT
UN KIT
DE COLORACIÓN
DE COLORACIÓN
PROFESIONAL
PROFESIONAL
CONCON
BOLBOL
+ BROCHA
+ BROCHA
DE TINCIÓN
DE TINCIÓN
®

®

Oferta
Oferta
válida
válida
hasta
hasta
fin de
fin stock
de stock

AHORA CON TU COLORACIÓN NATURTINT ,
LLÉVATE DE REGALO UN KIT DE COLORACIÓN
PROFESIONAL CON BOL + BROCHA DE TINCIÓN
®

Oferta válida hasta fin de stock

RESUMEDE
DECC
UERPO
PPRESUME
UERPO

CONLA
LAGAMA
GAMAMÁS
MÁSINNOVADORA
INNOVADORA
CON
DEREDUCTORES
REDUCTORESESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
DE
DELMERCADO
MERCADO
DEL

Vientre
Vientre
Plano
Plano
GEL REDUCTOR

GEL
REDUCTOR
INTENSIVO
INTENSIVO
Alisa
Alisa
y reduce
ely vientre
reduce
el
vientre
200 ml.

200 ml.

Cellublock®
Cellublock®
Gel
Gel
GEL ANTICELULÍTICO

GELINTENSIVO
ANTICELULÍTICO
INTENSIVO
Reduce
la celulitis
Reduce
la celulitis
y la piel
de naranja
y la piel
de
naranja
200 ml.

200 ml.

Bye-Bye
Bye-Bye
Medias
Medias
GEL ESTILIZANTE

GELDORADA
ESTILIZANTE
PIEL
PIEL
DORADA
Aporta
a las
piernas
Aportatono
a lasdorado,
piernas
un precioso
lasunestiliza
y revitaliza
precioso
tono dorado,
las estiliza
y
revitaliza
150 ml.

150 ml.

Push Up
Push Up
Senos
Senos
GEL REAFIRMANTE

GEL REAFIRMANTE
PROTENSOR
PROTENSOR
Reafirma,
tonifica y
Reafirma,
tonifica
corrige
las estrías
del y
busto
y escote
corrige
las estrías del
busto
y
escote
200 ml.

200 ml.

LipoEscultor
LipoEscultor
Noche
Noche
GEL REDUCTOR
GEL REDUCTOR
INTENSIVO
MáximaINTENSIVO
eficacia
Máxima
eficacia
reductora
mientras
duermes
reductora mientras
duermes
200 ml.

200 ml.

Nous gels de dutxa i xampús:

vegans i amb envasos
100% reciclats!

La nostra col·lecció de gel de dutxa i xampú 2 en 1 tenen
una fórmula dermatològicament testada, vegana i amb
més de 90% ingredients d’origen natural. L’envàs és una
ampolla de plàstic 100% reciclat postconsum!

Air-Val International està totalment compromesa amb la
conservació del medi ambient. Els processos i recursos
estan optimitzats, tant en el consum de materials com en el
temps de fabricació.
Els criteris de disseny ecològic s’apliquen en tots els productes
amb la finalitat de reduir el potencial de contaminació i
mantenir un alt nivell de qualitat, complint així amb la
legislació internacional.

Aquests divertits productes són indispensables
a la dutxa per als mes petits de la casa i a més
ajuden al medi ambient!

Plástic reciclat
i reciclable!
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PREUS ESTRELLA

de setembre

(250) 100 ml. 1,80€
(100) 100 ml. 4,50€

100 ml. 1,50€

4,50 €

3,00 €

BODY NATUR
Cera depilatòria 250 ml.
o profesional 100 ml.

100 ml. 0,32€

BODY NATUR
Crema depilatòria corporal o facial
200 ml.

100 ml. 0,75€

3,25 €

100 ml. 1,25€

100 ml. 0,81€

1,80 €

DUPLO 5,00€

DUPLO 3,00€

100 ml. 1,25€

100 ml. 3,00€

2,50

GLISS
Mascareta capil·lar
4en1 400 ml.

COLGATE
Dentifrici familiar
75 ml.

TULIPÁN NEGRO
Gel dutxa 650 ml.

SUNSILK
Laca 400 ml.

Preu unitari:

€

2,25 €

100 ml. 0,27€

3,00 €

FROSCH
Netejador anticalç
vinagre 1 l.

5,00

100 ml. 3,00€

€

SANEX
Desodorant esprai
200 ml.

Preu unitari:

1,50 €

SANEX
Desodorant rollon
50 ml.

100 ml. 0,53€

3,00 €

3,49 €

GLISS
Condicionador
o xampú 370 ml.

MAGNO
Gel dutxa 650 ml.

3,70 €
PALETTE INTENSE
Tint cabell tons variats.

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

PERFUMERIA

100 ml. 0,50€

2,00 €

4,95 €
AL COLE
Pack contra polls i llèmenes
loció + xampú + llemenera

12,90 €

BABARIA
Llet corporal 400 ml.

BABARIA
Crema pack Aloe 4 peces.

Per cada BIC màquina
3 fulles OBSEQUI d’1
u. BIC MÀQUINA
1 u. 0,58€

100 ml. 1,53€

3,50 €

100 ml. 1,45€

1,15 €

2,90 €

CLOSE-UP
Dentifrici familiar 75 ml.

BIC
Maquineta d’un sol ús 4 + 2 u.

COQUETTE
Esprai corporal perfumat 200 ml.

Per 2 u. NATURTINT
OBSEQUI d’1 kit
COLORACIÓ (4,99€)

100 ml. 0,17€

2,15 €
INSTITUTO ESPAÑOL
Gel dutxa 1250 ml.

100 ml. 1,31€

13,00 €
KATIVA
Kit per allisat brasileny.

5,95 €
NATURTINT
Tint cabell tons variats.

5,25 €
NIVEA
Crema corporal Q10
400 ml.

Per cada NIVEA Face
OBSEQUI d’1 necesser

100 ml. 13,00€

6,50 €
NIVEA
Crema antiarrugues
50 ml.

100 ml. 4,20€

3,15 €
ORAL-B
Dentifrici 75 ml.

100 ml. 1,26€

3,15 €
PANTENE
Xampú 250 ml.

1 u. 0,16€

5,00 €
POLIDENT
Netejador de prótesis
dentals 30 u.

DUPLO 4,50€
100 ml. 1,12€

100 ml. 1,05€

100 ml. 0,46€

100 ml. 1,52€

Preu unitari:

2,25 €
REXONA
Desodorant esprai
200 ml.

5,25 €
SYOSS
Mascareta 500 ml.

3,50 €
TIMOTEI
Xampú 400 + 350 ml.

3,80 €
VAGISIL
Sabó íntim 250 ml.

DROGUERIA

100 ml. 0,35€

3,50 €
CN/20
Netejador WC 1 litre.

1 dosi 0,25€

7,99 €
ARIEL
Detergent el pols maleta
28 + 3 dosis.

1 unitat 0,95€

2,85 €
BREF
Netejador WC boles
2 + 1 unitats.

1 dosi 0,37€

6,75 €
ARIEL
Detergent en càpsules
18 dosis.

(32) 1 dosi 0,21€
1 dosi 0,24€

2,99 €
COLON
Detergent en càpsules
12 dosis.

100 ml. 0,10€

1,25 €
FLOTA
Rentavaixelles gel
1250 ml.

100 ml. 0,28€

2,10 €
LUMINIA
Netejavidres 750 ml.

1 dosi 0,12€

3,65 €
DIXAN
Detergent 30 dosis.

100 ml. 0,43€

3,75 €
FAIRY
Rentavaixelles gel
800 + 70 ml.

100 ml. 1,98€

5,95 €
MR MUSCLE Forza
Netejador forn esprai
300 ml.

100 ml. 0,20€

2,50 €
MIMOSIN
Detergent roba 1.200 ml.
(60 d.)

(23) 1 dosi 0,29€

6,75 €
FINISH
Detergent pastilles Power
(25 + 7 d.), Ultimate
(18 + 5 d.)

100 ml. 0,79€

3,50 €
GLADE Touch & Fresh
Ambientador

100 ml. 0,11€

3,49 €
ORO
Detergent líquid 3 l. (40 d.)

5,95 €
KH7 + CIF
Antitaques pistola +
Netejador en crema 750 ml.

100 ml. 0,33€

2,49 €
SANYTOL
Netejador desinfectant
pistola 750 ml.

1 dosi 0,71€

1,30 €
SCOTCH BRITE
Fregall bany

100 ml. 0,86€

2,15 €
SOMAT
Rentavaixelles líquid
250 ml.

100 ml. 3,33€

2,15 €

2,15 €

SOMAT
Netejamàquines pastilles
3 dosis.

100 ml. 0,43€

5,00 €
ZUM II
Insecticida descàrrega
total 150 ml.

SOMAT
Ambientador
rentavaixelles

100 ml. 0,19€

2,15 €

100 ml. 0,11€

2,17 €

SOMAT
Abrillantador
rentavaixelles 500 ml.

1,15 €

VERNEL
Suavitzant 1140 ml.
(54 + 3 dosis)

XANPA
Netejador terres 1 lt.

CEL·LULOSA

1 unitat 0,17€

1,55 €
AUSONIA
Compreses nit ales (8 + 1 u.)

(14) 1 unitat 0,12€

(14) 1 unitat 0,09€

(12) 1 unitat 0,14€

(12) 1 unitat 0,10€

1,75 €
AUSONIA
Compreses ales normal (14 u.),
super (10 + 2 u.)

1,27 €
AUSONIA
Compreses ales sensitive (14 u.),
super (12 u.)

(9) 1 unitat 0,28€
(12) 1 unitat 0,21€
1 unitat 0,27€

11,95 €
DODOT
Bolquers (T/1) 44 u.

1 unitat 0,25€

9,95 €
DODOT
Bolquers (T/2) 39 u.

(10) 1 unitat 0,25€

2,55 €
EVAX LIBERTY
Compreses ales nit (9 u.), normal (12 u.),
super (10 u.)

(10) 1 unitat 0,29€
(8) 1 unitat 0,37€
(20) 1 unitat 0,14€
(12) 1 unitat 0,24€

2,99 €
TENA
Compreses extra (10 u.), extra plus
(8 u.), mini (20 u.), normal (12 u.)

1 servei 0,01€

3,99 €
FOXY
Paper cuina 3 capes
340 serveis.

1 unitat 0,21€

6,99 €
SCOTTEX
Paper higiènic 3 capes 32 u.
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CUIDADO ÍNTIMO CON AROMAS
DELICADOS QUE NO IRRITAN

™

Protecció eficaç
contra la suor
fins a 96 hores!
1

2

SENSITIVE 48 h
EFICÀCIA CUIDADA
1. Calmant.
Conté calamina natural que alleuja
i calma la pell. Indicat per a pells
sensibles.

Sigui com sigui el teu dia a
dia, tenim una solució eficaç
que cuida de tu.

2. Confort.
Formulat amb proteïnes de seda
acuradament seleccionades, ajuda a
cuidar i respectar la pell de les teves
axil·les.

ORGANIC 72 h
EFICÀCIA ACTIVA
1

2

1. Confort.
La seva fórmula amb oli cel·lular vegetal,
que prové de les cèl·lules mare del
cànnabis, absorbeix la suor i mala olor
proporcionant eficàcia i confort.

2. Frescor.
Gràcies a la seva fórmula especial amb te
verd i micropartícules actives, farà que
sentis la frescor fins i tot en les situacions
més complicades.

MEN 96 h
MÀXIMA EFICÀCIA
I PROTECCIÓ
Formulats amb actius intel·ligents
que absorbeixen la suor i la mala olor,
proporcionen una màxima protecció
quan més el necessites.

EXTREM 96 h
MÀXIMA EFICÀCIA
1

2

1. Confort.
Gràcies al seu perfum amb tecnologia
actiscent, prolonga l’eficàcia i proporciona
protecció fins i tot en les situacions més
extremes.

2. Frescor.
Formulat amb el doble d’actius
desodorants, absorbeix la suor i mala
olor proporcionant protecció i control de
la humitat.
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APROFITA-HO

ARA!

1
2
3

Compra Vileda Turbo,
Turbo Smart i/o
recanvis i guarda el
tiquet de compra.
Entra a
www.promovileda.com
i ompla el formulari.
Després de la
validació de la teva
participació, et
tornarem 5€ si has
comprat Vileda Turbo
Smart, 10€ si has
comprat Vileda Turbo
i 2€ si has comprat un
recanvi, mitjançant
transferència
bancària.

*Promoció vàlida a Espanya, del 10 d’agost al
31 d'octubre de 2022, ambdós inclosos. Limitat a 2000
unitats de Set Turbo, 1000 unitats de Set Turbo Smart i
1000 unitats de recanvis i a un únic reemborsament per
llar. Bases dipositades davant notari.

1
2
3

Compra Vileda
12Spray Max i/o
recanvis i guarda el
tiquet de compra.
Entra a
www.promovileda.com
i ompla el formulari.
Després de la validació
de la teva participació,
et tornarem 5€ si has
comprat Vileda 12Spray
i 1€ si has comprat els
recanvis, mitjançant
transferència bancària.

*Promoció vàlida a Espanya, del 10 d’agost al
31 d'octubre de 2022, ambdós inclosos. Limitat a 1000
sets i 750 recanvis i a un únic reemborsament per llar.
Bases dipositades davant notari.

The Seven Kids

Protecció i cura
per als mes petits
Amb prebiòtics i vitamina B3

+0
MESOS

Les nostres noves fórmules contenen ingredients que:

Sabies que…?

1

DISMINUEIXEN LA PÈRDUA D’AIGUA
Mantenint la barrera d’humitat natural de la pell.

2

AJUDEN A REEQUILIBRAR EL MICROBIOMA DE LA PELL
Conservant-lo sa i equilibrat.

3

REFORCEN LA FUNCIÓ BARRERA DE LA PELL
Afavorint la seva elasticitat i bon estat.

La pell dels més petits és un 30% més fina
que la d’un adult, per la qual cosa és més
permeable, s’asseca més ràpidament i és
més sensible als estímuls externs.
Els agents externs més comuns als quals
s’enfronta la pell d’un infant són la polució,
la llum blava i els patògens.

Segueix aquests 3 passos per a protegir la pell dels infants:

1.
GEL XAMPÚ

2.
LLET CORPORAL + CREMA FACIAL

3.
AIGUA DE COLÒNIA

Protegeix i neteja de manera
delicada la pell i el cuir cabellut de
l’infant. Enriquit amb oli d’ametlles
dolces.

Protegeix i hidrata la pell del bebè i
el nen/a. Enriquit amb mantega de
karité i oli d’ametlles dolces.

Protegeix i perfuma la pell del
bebè i el nen/a.

PACK DE VIATGE
Aigua de colònia 100 ml.

NECESSER
DE REGAL

Liniment, zona de bolquer 100 ml.
(Producte exclusiu del pack de viatge).

Gel Xampú 100 ml.
Llet Corporal 100 ml.
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MARCA Nº1 EN ALGODONES*

Nuevo
• CON LA MISMA EFECTIVIDAD DE SIEMPRE
• RESPETUOSOS CON TU PIEL Y CON EL MEDIO AMBIENTE
• ENVASE DE PLÁSTICO RECICLABLE Y 50% RECICLADO
• COTTON SCIENCE TM

STICO
PLÁ
MÍNIMO

50%
RE

100% algodón
sin blanquear

100% fibras naturales
de algodón

CICLA D O

Fes brillar el terra que trepitges
01 - HG Netejador
abrillantador per a
parquet d’ús diari
Neteja terres
concentrat, d’aroma
fresca i agradable,
repara la lluentor
natural del teu parquet.
Ideal per a la neteja periòdica de
parquet lacat.
02 - HG Abrillantador protector
per a parquet
Protegeix el vernís del parquet de
ratllades, desgast i brutícia intensa.
Proporciona una gran lluentor.

03 - HG Netejador intens
per a parquet d’ús diari
De ràpida evaporació, elimina
fàcilment la brutícia i les taques de
parquet lacat. Ideals per a
parquet mat.
04 - HG Netejador abrillantador
per a laminats d’ús diari
Per a terres de laminat “click”.
Evita la pèrdua de lluentor o la
retorna al sòl.

La gamma de neteja
terres HG protegeix i
torna la lluentor al terra
de casa teva.

Gaudeix de la facilitat
de tenir-ho tot
a mà!

05 - HG Netejador abrillantador
per a marbre d’ús diari
Frega terres que neteja i dóna
lluentor al marbre, prolongant la
vida dels sòls de marbre i terratzo.
04

02

05

03

NUEVO

3

COLUTORIO DIARIO

ALCANZA

X
VECES
MÁS

BACTERIAS*

CUIDADO DIARIO DE LAS ENCÍAS
*vs solo el cepillado.

© 2022 grupo de compañias GSK o licenciante. Las marcas son propiedad del, o están licenciadas al, grupo de compañías gsk PM-ES-PAD-22-00039

COMPRAR
1 PRODUCTO

=
1 DONACIÓN A
*

“NO ME OLVIDES”

*Hasta alcanzar nuestro objetivo de 23.000€. La gama Polident y las pastas parodontax cumplen con la normativa vigente de productos sanitarios.
©2022 grupo de compañías GSK o licenciante. Las marcas son propiedad del, o están licenciadas al, grupo de compañías GSK. PM-ES-MTBND-22-00004

Para más info
del proyecto

ESCANEAME

La millor neteja per a tots
els racons de la teva llar

Descobreix tota la gamma de productes de neteja DISNET.
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Mata’ls
a la primera!
Descobreix els productes insecticides de la marca ZUM.
Productes altament eficaços i innovadors, dissenyats
especialment per a combatre insectes reptants i voladors.
ZUM II Desinsectador Total, és un insecticida en esprai que actua de
forma constant durant 3 hores. És ideal per a trasters, golfes, falsos
sostres, etc. És eficaç per a formigues, escarabats, aranyes i tota mena
d’insectes.

COM FUNCIONA?

COM S’APLICA?

L’esprai amb dosificador desprèn
de manera constant el producte
insecticida fins a esgotar l’envàs.
Això millora la seva eficàcia.

El seu ús és molt senzill. Només
hauràs de col·locar l’envàs en
posició vertical en el centre de la
zona a tractar i situar el producte
en un lloc elevat perquè el radi
d’acció sigui més ampli. Després,
oprimeix la vàlvula de descàrrega
total i no romanguis en el recinte
durant el procés de descàrrega.

ON EL PUC UTILITZAR?
És ideal per a trasters, golfes, falsos
sostres, garatges i estades poc
freqüentades per persones.

Aquest producte abasta una
superfície d’uns 5 m de diàmetre
i la descàrrega dura més de 3 hores.

QUÈ COMBAT?
Combat paneroles, formigues i tota
mena d’insectes reptants i voladors
(puces, àcars, formigues, arnes,
mosquits, vespes, xinxes, mosques,
llagostes, escarabats, aranyes, etc.).

Fundes per a
taules de planxar
Rayen
Acolorides, resistents i fàcils de col·locar, les
nostres fundes, 100% de cotó, s’adapten a tota
mena de taules de planxar i els seus estampats
són originals i elegants.
Cuidem especialment la qualitat dels seus
materials perquè l’experiència del planxat sigui
excel·lent.

!

No guardis les teves peces de roba immediatament
després del planxat. Penja-les i aireja-les
durant uns minuts.
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