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artistry

Reprogramar o futuro da pele
A Artistry, da Amway,
apresenta a linha Youth
Xtend, uma nova gama
de produtos para
os cuidados do rosto
feminino, concebida
para oferecer à pele uma
aparência mais jovial.

hair Fusion

ClíniCa de nutrição de lisboa•Novo espaço

ikea

Vida no exterior
As novidades de exterior
já chegaram às lojas
IKEA. Entre as várias
sugestões da marca
para criar ambientes
mais acolhedores estão
estas lanternas para
velas com suportes
metálicos disponíveis
em várias cores.

Paixão por cabelos
Situado na Travessa do Carmo,
em Lisboa, o Hair Fusion é
um espaço trendy, de ambiente
industrial e pormenores
decorativos únicos, onde a
paixão pelos cabelos impera.

Fa gel de banho

Cuidado hidratante

Dois anos depois de chegar a Lisboa e 12 anos após o início
de atividade no Porto, o nutricionista Pedro Queiroz inaugura
uma nova clínica de nutrição, com um amplo espaço de mais
de 200 metros quadrados, situado na Avenida da Liberdade.

Fendi

Qp.

Vanguarda
Os óculos Fendi são o acessório ideal para
quem gosta de desfrutar do sol com cor
e elegância aliados a um estilo sofisticado
e sensual. Disponíveis nas lojas GrandOptical.

spezia • Joias
A marca Spezia, exclusiva
das lojas Bluebird,
destina-se à mulher
descontraída e informal
que sabe que a diferença
está nos pormenores.
Rica em cores e aromas,
estas joias distinguem-se
pelas suas pedras,
que refletem a luz de
lugares inspiradores.

Touriga Nacional
O vinho QP.
Touriga Nacional
2012, produzido
pelo vitivinicultor
Marcolino Sebo,
da região de Borba,
obteve a grande
medalha de ouro
no concurso
Mundus Vini,
na Alemanha,
certame em que
participaram 3000
vinhos oriundos
de 29 países.

Com um novo
design e uma
nova fórmula
em algumas
variedades,
a gama de gel
de banho da
Fa proporciona
uma limpeza
mais suave
para a pele.

brita

Água filtrada
Líder mundial em sistemas de
filtração de água para a casa,
a Brita apresenta o jarro ideal para
cozinhar, que torna cozinhados,
chás e cafés mais saborosos.

eletta

Intemporal
Em perfeito equilíbrio,
tons metálicos
e apontamentos de luz
traçam a singularidade
dos novos relógios
Lux, da Eletta.

