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UMA ALIANÇA DIVINA
DE INGREDIENTES
ANTI-IDADE
Divine Eyes creme de olhos, com os
seus óleos essenciais de Murta e
Immortelle para uma acção anti-rugas,
firmeza, luminosidade e renovação
celular.Enriquecido com cera de Trigo
Sarraceno e extracto de freixo para a
redução de olheiras e papos. Um
suave gel creme fresco, especialmente
formulado para a pele fina e sensível
dos olhos.

UMA HOMENAGEM
A ESTREMOZ
A Adega Vila Santa de
Estremoz deu nome a um
dos vinhos mais
emblemáticos do enólogo e
produtor João Portugal
Ramos que este ano
segue a tradição ao
lançar no mercado o Vila
Santa Branco Reserva
2009 e o Vila Santa Tinto
Reserva 2008. O vinho
branco reúne duas das
mais tradicionais castas
do Alentejo, Antão Vaz e
Arinto. Por seu lado, o
Vila Santa Tinto Reserva
2008 é um vinho de cor
granada intensa, com
aroma a frutos pretos
muito bem maduros
casados com especiaria
de barrica.

USE E ABUSE
DESTA TENDÊNCIA
Com a aproximação da nova estação
chegou a altura de começar a pensar no
seu guarda-roupa e respectivos
acessórios Outono/Inverno2010! Se já
tem os NailDiamonds da Nails4’us no
seu porta-jóias pode e deve continuar a
usá-los porque esta tendência veio para
ficar! De tal forma que a Nails4’us
apostou em 3 novos modelos de
diamantes para as suas unhas!Basta
escolher a jóia que melhor de adapta à
sua personalidade e aplicar!

JUNTE-SE A TODAS AS MULHERES
E CAMINHE POR UMA CAUSA!
Pelo 5º ano consecutivo, a AVON organiza a Caminhada Contra o Cancro da Mama.
Depois de ter passado por várias cidades do país, chegou a vez de Lisboa se vestir
de tons rosa e ser o palco desta iniciativa, que pretende sensibilizar e chamar a
atenção para a prevenção desta doença que afecta cada vez mais mulheres
portuguesas. A caminhada é no dia 12 de Setembro em Belém.

AROMA DA LAVANDA
NA SUA CASA
DE BANHO

CABELO E
UNHAS SAUDÁVEIS
Para procurar combater o problema
da queda de cabelo, que afecta
milhares de pessoas em todo o
mundo, a Oenobiol apresenta dois
suplementos alimentares:
OenobiolAnti-Queda e Oenobiol
cabelo&unhas.

A Henkel acaba
de lançar uma
nova fragrância
na sua gama de
blocos sanitários
líquidos.
Experimente o
novo Sonasol
WC Duo-Activo
Lavanda, o bloco
sanitário que
combina a dupla
acção de desinfecção e limpeza activa com
um perfume fresco e duradouro a cada
descarga, agora também disponível com o
agradável aroma a lavanda.

DÊ MAIS SABOR
AOS SEUS DIAS!
Delicioso, prático e com ideias
irresistíveis para saborear o dia-a-dia!
Assim é o novo site da Président, a
marca de queijos, leites, manteigas e
natas. Em www.president.pt, a Président
reuniu receitas, dicas, novidades,
informações e história da empresa e
dos seus produtos, e ainda promoções
prontas a saborear.

