Shopping
Novidades

PARA HOMENS COM
PERSONALIDADE
Uma das novidades da relojoaria
POLICE acaba de chegar.
Falamos do modelo RADICAL.
Com um design desportivo e
robusto, foi desenhado para o
homem cosmopolita, com
temperamento arrojado e
amante da aventura. A
predominância do preto dá-lhe
sobriedade, realçada pela caixa
em aço.

“É BOM SUJAR-SE!”

UNHAS BAÇAS!
CHEGOU E ARRASOU!

A Skip lançou uma plataforma
completamente nova que surge com
a nova campanha “É bom
experimentar coisas novas”, e cujo
principal objectivo é a “partilha e
troca de experiências” entre as
famílias portuguesas de Norte a Sul
do país, para que nunca mais se pare
de experimentar coisas novas todos
os dias. Conheça todos os
pormenores da campanha em
experimentarcoisasnovas.skip.pt.

O efeito mate veio para ficar…
Primeiro foram os pós, depois os
batons e agora, com a Nails4’us,
chegaram finalmente os vernizes!
A Nails4’us propõe, em primeira
mão, um look retro-chic para as
suas unhas.Para isso basta
escolher a cor que deseja aplicar,
seja esta de gel ou mesmo verniz
e finalizar com uma aplicação
deste poderoso acabamento sem
brilho!

O PERFUME QUE
A FARÁ SOBRESSAIR
A Oriflame e a Super Modelo
Natalia Vodianova apresentam
Midnight Pearl by Oriflame,
uma nova fragrância inspirada
na beleza rara das Pérolas
Pretas. Elegante e fresco, este
perfume combina um aroma
frutado e floral com notas de
pêra doce, jasmim e madeira.

VÁ AO TEATRO

ENTRE DOIS
MUNDOS...
A Colecção de Inverno 2010 da Cantão
celebra a convergência de culturas.
Com leveza, a mulher, vive a deliciosa
sensação de estar na intersecção
entre o Oriente e o Ocidente,
o tradicional e o contemporâneo,
mostra como viver o melhor destes dois
mundos. A top-model Fernanda Lima
é a cara desta estação, num jogo
único de cores, culturas e modas.
Os arabescos, os mosaicos e os florais,
inspiram o universo Cantão.

Para um público universitário e geral,
estreia no Teatro da Trindade a peça
‘O Dia dos Prodígios’, uma peça bem
portuguesa que nos remete ao Verão
de 1973 – o Portugal da guerra
colonial – a partir de um texto de Lídia
Jorge. Muito próximo do realismo
mágico, este espectáculo revela com
ironia as contradições tradicionais
que estruturam o imaginário
português.

NOVIDADE
NESPRESSO
A Nespresso, pioneira e líder mundial
de café premium em cápsulas,
apresenta a mais recente estrela do
universo Nespresso: a nova Limited
Edition Kazaar. Para sublimar os seus
momentos de degustação e
experienciar a intensidade no seu
estado mais puro, a Nespresso
preparou em exclusivo para si Grand
Cru Kazaar. Esta oferta pretende ir mais
longe e provocar novas e desafiantes
experiências sensoriais.

