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Una neteja acurada és primordial però, no 
obstant això, el fet de rentar-les tan sovint, 
constitueix al mateix temps un nou atac contra 
la nostra pell. És per això que cal fer  
servir productes adequats per a rentar-les  
i una crema hidratant és indispensable per  
ajudar-nos a conservar-les.

Consells rejovenidors
Submergeix les mans un cop per setmana al llarg de 
mitja hora en un bany tebi d’oli d’oliva o ametlles 
dolces. Això és molt bo per a les ungles i les pells seques. 
 
Per a mans amb clivelles o resseques, ja sigui a causa 
del sol, el fred o el vent, cal fer servir cremes amb 
glicerina després de cada rentada i en el moment 
d’anar a dormir. En casos greus, és convenient dormir 
amb guants de cotó. 

Busca productes que estimulin la formació de col·lagen. 
 
No oblidis la crema hidratant. Eudermin, t’ofereix una 
gamma completa de productes per a cada tipologia 
de pell. Porta-la a sobre i fes-la servir cada cop que ho 
creguis convenient. Unes mans ben hidratades són 
unes mans sanes!

Mans joves 
i sanes 

Eudermin Bio
Eudermin ens ofereix la crema de mans Bio.  
Una crema que  incorpora un 98% d’ingredients 
d’origen natural, amb una fragància cítrica i 0% 
de parabens, colorants i al·lèrgens. Eudermin 
Bio, ajuda a prevenir la sequedat en tota classe 
de pells, inclús les que tenen tendència atòpica 
gràcies als “vital oils”. Una barreja d’extractes de 
camèlia, camamilla, valeriana, aquíl·lea, malva i 
sàlvia en oli de gira-sol. Extractes amb propietats 
hidratants, regenerants i calmants.

Les mans reflecteixen el pas del 
temps i si no les cuidem, ben aviat 
donen senyals d’envelliment.
Com podem frenar-ho?
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Nou any, 
nou color!

Descobreix les games de Colorcrem  
i Keracolor, i escull la teva!

100% Cobertura de canes.

100% Cobertura de canes.

90% d’ingredients d’origen natural.

  COLORCREM   KERACOLOR

La col·lecció Keracolor t’ofereix 6 tons 
permanents d’alta qualitat i a un preu molt 
assequible. 

Els seus pigments d’alt rendiment penetren 
en el nucli de la fibra del cabell, obtenint uns 
resultats de color perfectes.

A més, aconsegueix un cabell fort i brillant 
gràcies al seu tractament amb ceramides 
reestructurants.

La seva textura cremosa cobreix cada cabell 
des de l’arrel fins a la punta sense gotejar.

 

Et presentem Les Esstentielles; 6 tons de color 
que t’ofereixen una total cobertura de canes i 
aporten brillantor i salut al teu cabell.

La seva fórmula exclusiva està feta 
d’extractes botànics de nou i ginesta, i olis 
vegetals orgànics d’ametlla, argan i alvocat.

A més, la seva fragància floral redueix l’olor 
d’amoníac del tint.
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Compact Root Retouch

El primer retoca arrels en format pols compacta 
de Palette. La seva aplicació amb esponja 
permet retocar amb precisió les arrels i evita 
les taques al rostre, el cuir cabellut o la roba. 
Cobreix perfectament els cabells blancs durant 
tot el dia sense endurir ni sobrecarregar el cabell, 
proporcionant un tacte i un aspecte natural. La 
seva fórmula waterproof garanteix una cobertura 
perfecta resistent a l'aigua, suor o pluja, i s'elimina 
després de la primera rentada sense deixar residus.

L'aplicació és molt fàcil: 

1. Selecciona la zona del cabell a retocar.

2. Pressiona lleugerament l'esponja en el 
producte.

3. Aplica'l a les arrels fins que aquestes quedin 
completament cobertes.

Root Retouch 7-Day Fix

Root Retouch cuida el cabell al mateix temps 
que proporciona un retoc perfecte fins a 4/6 
rentades. La seva fórmula ès vegana, amb un 84% 
d'ingredients d'origen natural (aigua inclosa) i sense 
amoníac. Aquesta crema colorant semipermanent 
retoca els cabells blancs en tan sols 10 minuts i 
proporciona 7 dies de cobertura perfecte en una 
sola aplicació.

L'aplicació és molt fàcil: 

1. Renta i asseca el teu cabell amb una tovallola.

2. Aplicar directament sobre les zones on les 
arrels són més visibles, com la ratlla i/o temples, 

3. Fes un massatje i deixa actuar només 10 minuts.

4. Aclareix.

Un dels temes de bellesa i cura personal que més preocupa les dones a partir 
dels 30 anys són els cabells blancs. 

No obstant això, no sols el pas del temps influeix en la seva aparició; altres factors 
com l'estrès o condicions genètiques poden aturar la producció de melanina en 

l'arrel d'alguns cabells i fer que apareguin els primers cabells blancs.

Sense temps? 
Ara podràs retocar
les teves arrels 
ràpidament!

10 minuts d'aplicació… 
7 dies de cobertura perfecte! Cada envàs conté quantitat suficient 

per a realitzar fins a 30 retocs.

Fórmula 
vegana
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REGALA BELLEZA
PROTEGE 
EL MEDIO 

AMBIENTE
DEBORAH MILANO HA ELEGIDO
REDUCIR LA PRESENCIA DE
PLÁSTICO EN LA ESTRUCTURA DE 
SUS KITS SUSTITUYÉNDOLO
POR CARTÓN CERTIFICADO FSC

DISPONIBLE EN 8 MODELOS

 #EveryDayDiva
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Perfecte per a nens, nenes i adults per igual.

Tan sols seleccionem ingredients suaus d'alta qualitat per als nadons. Per 
això, hem rebutjat més de 400 ingredients que no compleixen els nostres 
estàndards Best for Baby™.

Fàcil aplicació.

Humiteja el cabell del nadó amb aigua temperada, aplica el xampú 
ensabonant-lo suaument i aclareix-lo.

Consells per a un bany relaxat i sense picors als ulls:

Canteu junts una cançó. Digues-li al teu petit que li donaràs un  massatge als 
cabells al mateix temps que li ensabones amb el xampú per a bebès. Deixa-li 
que bufi les bombolles mentre li rentes. La distracció és la clau i el teu tacte 
té un poder calmant, a més milloraràs el seu son si tot això ho inclous a la 
rutina d'avans d'anar a dormir.

En néixer, la pell del bebè és molt delicada. Per això, hem 
perfeccionat les nostres fórmules durant més de 125 anys perquè 

siguin encara més delicades per a ells i elles. 

El xampú Johnson's és la nostra fórmula més suau i ha estat especialment 
dissenyat per a netejar suaument el cabell fi i el delicat cuir cabellut del 
nadó. Permet un ràpid ensabonat i un fàcil aclarit, deixant el cabell del teu 
bebè suau, brillant, manejable i net. 

A la majoria dels petits no 
els arribarà a agradar mai 
que els rentin els cabells, 

per això fem tot el possible 
per que l'experiència els 

resulti indolora. 

Un xampú formulat 
per al benestar 
del teu nadó





Llueix una pell 

lluminosa i saludable

Per a lluir una pell lluminosa i saludable és necessari nodrir-la i hidratar-la durant tot l'any. 
Descobreix la nova gamma Body Superfood: fórmules veganes que et donen fins a 48 hores 

d'hidratació amb un 96% d'ingredients d'origen natural.

Body Superfood combina aliments naturals 
i suplements per a la cura de la pell.

Nova gamma Body Superfood:

Totes les cremes corporals de la nova gamma hidraten 
fins a 10 capes de l'epidermis reparant i reforçant la 
barrera protectora de la pell. 

Crema d'absorció ràpida hidratant 48h. Fórmula vegana 
97% d'origen natural.

Pells sequesPells 
deshidratades

Pells normals 
a seques

Pells 
molt seques

Transparència i sostenibilitat:

Garnier es compromet a millorar contínuament 
l'impacte mediambiental i social dels nostres 
productes al llarg del seu cicle de vida. Això 
inclou la realització de millores durant les fases de 
producció i d'ús. 

També ens comprometem a facilitar-te l'accés 
a aquestes dades amb total transparència per a 
ajudar-te a prendre decisions més informades 
sobre els productes que tries i per això llancem un 
Sistema d'Etiquetatge d'Impacte de Producte.
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novembre
 EXCLUSIVA
OFERTA

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

FROSCH
Netejavidres recanvi 1000 ml.

PREU
DUCA

2,97€

100 ml. 0,29€3,82 €

BÚFALO
Tint ràpid sabates.

PREU
DUCA

FA
Desodorant rollon 50 ml.

NATURALIUM
Loció corporal 370 ml.

GLISS
Condicionador 370 ml.

NATURALIUM
Mascareta exfoliant 
175 ml.

GLISS
Xampú 370 ml.

NATURALIUM
Esprai corporal perfumat 
200 ml.

LA TOJA
Gel dutxa 650 ml.

NATURALIUM
Gel dutxa 500 ml.

2,70 €
100 ml. 0,41€

3,00 €
100 ml. 0,81€

3,00 €
100 ml. 0,81€

1,50 €
100 ml. 3,00€

2,30 €
100 ml. 0,46€

3,50 €
100 ml. 1,75€

3,00 €
100 ml. 1,71€

3,00 €
100 ml. 0,81€

-50%

2a UNITAT

Promoció vàlida en 
tots els productes 
mostrats, en el 
producte de menys 
import.

-50%

2a UNITAT

Promoció vàlida en 
tots els productes 
mostrats, en el 
producte de menys 
import.

FROSCH
Rentavaixelles 750 ml.

PREU
DUCA

2,38 €

100 ml. 0,31€



Les ofertes que  
ningú més t’oferirà!

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

SANICENTRO
Desinfectant tèxtil 
1000 ml.

SANICENTRO
Desinfectant llar i tèxtil 
400 ml. 

SANICENTRO
Netejador desinfectant
1500 ml.

SANICENTRO
Preparat fruites i verdures 
750 ml.

3,00 €
100 ml. 0,30€

2,25 €
100 ml. 0,15€

1,70 €
100 ml. 0,22€

3,00 €
100 ml. 0,75€

-50%

2a UNITAT

Promoció vàlida en 
tots els productes 
mostrats, en el 
producte de menys 
import.

GLADE 
Ambientador esprai 300 ml.

2,30 €
100 ml. 0,76€

1,15 €
100 ml. 0,38€

-50%

2a UNITAT

SCOTCH BRITE
Fregall amb esponja.

PATO
Netejador WC 750 ml.

TULIPAN NEGRO
Xampú 400 ml.

1,20 €

0,60€

-50%

2a UNITAT

2,60 €
100 ml. 0,34€

1,30 €
100 ml. 0,17€

-50%

2a UNITAT

2,60 €
100 ml. 0,65€

1,30 €
100 ml. 0,32€

-50%

2a UNITAT

VILEDA 
Baieta XL 4 u.

3,99 €
1 unitat 0,99€

1,99 €
1 unitat 0,49€

-50%

2a UNITAT



www.bella-aurora.com Bella Aurorabellaaurora_cosmetics

splendor 60

Realza tu belleza
nuevo

contorno de ojos

A partir de los 60 años, el metabolismo 
de las células se ralentiza, los signos 
de la edad son más visibles y se 
acentúa la deshidratación de la piel.

Splendor 60 actúa de manera global 
sobre los signos de envejecimiento de 
la piel. Formulado con activos antiedad 
de última generación y extractos 
naturales, es la solución perfecta 
para las pieles más exigentes. 
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BIC
Maquineta d’un sol ús 
4 + 2 u.

LIPOSAN
Protector labial.

LOREAL
Crema hidratant 50 ml.

LOREAL
Crema tractament 
anti-arrugues 50 ml.

LOREAL
Crema contorn d'ulls 15 ml.

CAREFREE
Gel íntim 200 ml.

LOREAL
Sèrum facial 
50 ml.

CAREFREE
Tovalloletes íntimes 20 u.

NATURAL HONEY
Gel dutxa 650 ml. 
o 750 ml.

NELLY
Laca 400 ml.

NIVEA
Crema home 50 ml. o 75 ml.

EUDERMIN
Crema mans protectora 
75 ml. + 33%.

GOTAS DE ORO
Colònia 600 ml.

INSTITUTO ESPAÑOL
Gel dutxa 750 ml.

3,60 €
1 unitat  0,60€

1,60 € 9,90 €
100 ml. 19,80€

9,90 €
100 ml. 66,00€

3,00€

100 ml. 1,50€
9,90 €

100 ml. 19,80€

3,00 €
1 unitat 0,15€

2,20 €
(650) 100 ml. 0,33€
(750) 100 ml. 0,29€

9,00 €
(50) 100 ml. 18,00€
(75) 100 ml. 12,00€

2,39 €
100 ml. 0,59€

2,15 €
100 ml. 2,86€

6,99 €
100 ml. 1,16€

1,80 €
100 ml. 0,24€

Per cada BIC 3H, OBSEQUI 
d’1 u. MAQUINETA 
D'AFEITAR d'1 FULLA.

Per cada NIVEA 
MEN, OBSEQUI 
d’1 NECESSER.

9,90 €
100 ml. 19,80€

www.bella-aurora.com Bella Aurorabellaaurora_cosmetics

splendor 60

Realza tu belleza
nuevo

contorno de ojos

A partir de los 60 años, el metabolismo 
de las células se ralentiza, los signos 
de la edad son más visibles y se 
acentúa la deshidratación de la piel.

Splendor 60 actúa de manera global 
sobre los signos de envejecimiento de 
la piel. Formulado con activos antiedad 
de última generación y extractos 
naturales, es la solución perfecta 
para las pieles más exigentes. 
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AIRWICK
Ambientador esprai  
250 ml.

ARIEL
Detergent maleta 65 dosis.

ASEVI
Detergent gel 40 dosis.

DIXAN
Detergent gel 37 dosis 
+ 20%.

ENERGIZER
Piles alcalines 4 + 2 u.

FAIRY
Rentavaixelles 820 ml.

FAIRY
Rentavaixelles càpsules 
20 dosis + 50%.

ASEVI
Suavitzant 60 dosis.

BREF WC
Netejador WC 2 + 1 u.

ALBAL
Bosses congelat mitjanes 
(12 u.) o grans (8 u.)

AMBIPUR
Recanvi ambientador.

ARIEL
Detergent 3en1 càpsules 
35 dosis.

3,90 €
1 dosi 0,09€

4,95 €
1 dosi 0,13€

3,50 €
1 unitat 0,58€

3,65 €
100 ml. 0,44€

6,95 €
1 dosi 0,34€

1,95 €
1 dosi 0,03€

2,90 €
1 unitat 0,96€

4,25 € 12,25 €
1 dosi 0,35€

15,55 €
1 dosi  0,23€

3,95 €
100 ml. 1,58€

ORIGINAL REMEDIES
Condicionador 250 ml. o 
xampú 300 ml.

PANTENE
Xampú 250 ml.

REVLON
Tint cabell tons variats.

REVLON
Roll-on facial absorbent.

3,15 €
100 ml. 1,26€ 10,45 €3,00 €

3,00 €
(250) 100 ml. 1,20€
(300) 100 ml. 1,00€

2,80 €
(12) 1 unitat 0,23€

(8) 1 unitat 0,35€
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FLOR
Perfumador líquid per 
roba 36 dosis.

SPONTEX
Fregall amb esponja 2 + 1 u.

VANISH
Detergent pols 
400 gr. + 400 gr.

VERNEL
Suavitzant roba 
54 + 3 dosis.

WIPP
Detergent gel 30 dosis.

XANPA
Netejador terres 1000 ml.

FLOTA
Rentavaixelles 
1250 ml.

KH7
Desgreixador pistola 
650 ml.

MERY
Baieta de pal microfibra.

3,49 €
1 dosi 0,09€

1,79 €
1 unitat 0,59€

5,49 €
100 grams 0,006€

2,20 €
1 dosi 0,03€

5,95 €
1 dosi 0,19€

1,15 €
100 ml. 0,11€

1,25 €
100 ml. 0,01€

3,75 €
100 ml. 0,57€ 3,65€

4,25 €
1 servei 0,01€

3,99 €
1 unitat 0,24€

DODOT
Bolquers  (T/3) 40 u., (T/4) 
38 u., (T/5) 34 u., (T/6) 30 u.

FOXY
Paper cuina 3 capes 
(340 serveis).

SCOTTEX
Paper higiènic 16 u.

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

2,39 €
(10) 1 unitat 0,23€

(8) 1 unitat 0,29€
(20) 1 unitat 0,11€
(12) 1 unitat 0,19€

10,45 €
(40) 1 unitat 0,26€
(38) 1 unitat 0,27€
(34) 1 unitat 0,30€
(30) 1 unitat 0,34€



QUITAMANCHAS

30O
DISUELVE
LAS MANCHAS
MÁS DIFÍCILES INCLUSO

EN AGUA FRÍA

BAÑO LIMPIO Y FRESCO 24H

NUEVA TECNOLOGÍA: ANTI-OLOR

CON ACEITES ESENCIALES NATURALES

24H DE FRESCOR
Y LIMPIEZA EN TU BAÑO
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L’única bossa que 
es reincorpora a la natura

Tira les teves restes 100% orgàniques 
amb una bossa 100% compostable i la teva 
petjada mediambiental serà invisible.

Des de gairebé fa 25 anys, a Saplex fabriquem i 
desenvolupem bosses compostables. El novembre del 
2020 va arribar a les botigues Unidroco la nova bossa 
per a restes orgàniques SAPLEX COMPOST amb sistema 
de tancament Tanca Fàcil, una bossa realment 100% 
compostable perquè les seves cintes de tancament 
també són fetes de material compostable (acreditat pel 
segell TÜV Austria Industrial).

Compostar vol dir convertir en compost, en adob 

natural les restes de menjar, com per exemple 
les restes de verdura o de fruita, un cop les tirem, 
segueixen un procés de descomposició que les 
porta a reintegrar-se a la natura. Així doncs, no 
només no contaminen, sinó que nodreixen el 
medi natural i tanquen així el cercle virtuós del 
reciclatge. 

Una bossa 100% compostable es comporta igual 
perquè està fabricada amb un polímers plàstics 
d’origen vegetal.

Les restes orgàniques són un recurs de valor 

que cal reciclar de la manera més neta possible, 

per això no es poden tirar amb bosses de plàstic 

normal, això “embrutaria” el producte final: adob 

amb trossos de plàstic!

QUITAMANCHAS

30O
DISUELVE
LAS MANCHAS
MÁS DIFÍCILES INCLUSO

EN AGUA FRÍA

BAÑO LIMPIO Y FRESCO 24H

NUEVA TECNOLOGÍA: ANTI-OLOR

CON ACEITES ESENCIALES NATURALES

24H DE FRESCOR
Y LIMPIEZA EN TU BAÑO



La solución
para eliminar 

los malos olores 
de la ropa

Ideal para:

Ropa de 
deporte

Textiles en 
contacto con 
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Descobreix el nou 
perfumador líquid Mimosín!

Descobreix el nou perfumador 
intensificador de fragància de Mimosín, 
una nova manera d'afegir perfum a les teves 
peces, ideal per a perfumar tot tipus de 
roba, tovalloles, roba sintètica i esportiva.

Per a garantir la suavitat a la teva roba 
utilitza-ho amb el teu suavitzant favorit 
Mimosín. Aboca la dosi desitjada en el 
compartiment del suavitzant.

Afegeix el teu perfum 
preferit a la teva roba!

Una fragància molt mes intensa
 i super duradora per a la teva roba, 

com mai havies vist!

TESTAT 
DERMATOLÒGICAMENT,
EFICAÇ FINS I TOT 
EN AIGUA FREDA.

La solución
para eliminar 

los malos olores 
de la ropa

Ideal para:

Ropa de 
deporte

Textiles en 
contacto con 

mascotas

Ropa 
infantil

Juguetes 
de tela
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MÀXIMA HIGIENE DURANT MÉS TEMPS
ULTRA FRESH

* La incorporació de clorur de plata, piritiona de zinc i Tiabendazol eviten la proliferació de bacteris 
i retarden la formació de males olors. Activitat microbilògica testada per un institut extern.

TR

ACT
AMENT

*
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MÀXIMA HIGIENE DURANT MÉS TEMPS
ULTRA FRESH

* La incorporació de clorur de plata, piritiona de zinc i Tiabendazol eviten la proliferació de bacteris 
i retarden la formació de males olors. Activitat microbilògica testada per un institut extern.
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