FLASH! SHOPPING

UMA ESCOLHA DELUXO

FRANCESINHAS EM LISBOA!
No passado dia 21 de Março nasceu uma nova casa de francesinhas. Não é
mais um restaurante, mas sim um restaurante com 18 anos de experiência nesta
iguaria portuense. Com origem no Porto, agora para os Lisboetas... Comer
a verdadeira francesinha é um bom motivo para visitar o restaurante Marco.

VOTAÇÃO MELHOR ARROZ
DE PORTUGAL 2014
Ajude a eleger os cinco
restaurantes que vão à final do
concurso Melhor Arroz de Portugal
e habilite-se a muitos prémios –
surpreenda-se em
facebook.com/melhorarrozdeportug
al! Saiba ainda como o seu voto é
solidário e não deixe de desafiar
os seus amigos a votar.

O relógio pode ir buscar a sua
inspiração aos anos 70,
mas responde aos
desejos da mulher
moderna, com a
criação de múltiplos
modelos, que
satisfazem até
a mulher mais
exigente. Um
modelo
inteiramente
preto confere
classe ao
relógio, ou,
com um toque
de sofisticação,
pode escolher o relógio
com uma bracelete que
dá duas voltas ao pulso,
em vários tons
de castanho.

CONFORTO
SKECHERS

BYNAILS4’US
A palavra de ordem para a próxima
temporada é COR! Mãos cuidadas e
arranjadas são sempre o melhor cartão
de visita para qualquer mulher. A Nails 4’Us,
especialista em unhas de gel, desenvolveu dois
trios de cores quentes, em tons pastel e tons
fortes. Soft& Strong são as novidades da
marca para a colecção Primavera-Verão 2014.

PRIMEIRO ÓLEO DUCHE
TONIFICANTE ELANCYL
Rico em óleo de origem vegetal e sem
sabão, o Óleo Duche Tonificante limpa
suavemente todas as peles, mesmo secas
e sensíveis, tonifica-as e devolve-lhes
suavidade. O extracto de hera ajuda a pele
a reencontrar a sua elasticidade natural,
ficando mais bonita e perfumada.

A Skechers apresenta a
nova coleção MEMORY
FOAM, os ténis
coloridos cuja palmilha
integrada ‘Memory
Foam’ eleva o conforto
ao seu estado mais
puro. Caracterizadas
pela comodidade e
leveza, estas
sapatilhas foram
desenhadas para quem
gosta de fazer exercício
sem descurar do
conforto nos pés.
A tecnologia ‘Memory
Foam’ é aplicada numa
palmilha de espuma
viscoelástica integrada,
que se molda ao pé
a cada passada.

MAGNUM PROCURA A ‘MAGNUM WOMAN’
‘À Procura da Magnum Woman’ é uma iniciativa que
Magnum preparou para as fãs como forma de as
presentear neste ano de comemoração das suas “bodas de
prata”. Através deste passatempo, cuja fase de inscrições
decorre até dia 20 de Abril, a Magnum oferece a uma
mulher uma viagem a Cannes e uma entrada na festa de
aniversário Magnum, que terá lugar no dia 21 de Maio.
Além destes prémios, a vencedora receberá ainda um
vestido criado pelo estilista Dino Alves.

A GANGA ESTÁ
NA MODA DA C&A!
A C&A celebra a
Primavera com uma
colecção de peças em ganga.
Os ‘designers’ surpreendem com
gangas e tons naturais que criam um ‘look’ leve
e desbotado inspirado pela Natureza.
A colecção evidencia-se por um espírito
boémio moderno, livre e imaginativo
com um estilo relaxado, descontraído
e feminino.

