


bellesa
i estètica

El millor regal possible 
per al 'Dia de la mare'

L'àmplia oferta de centres de bellesa i estètica ens permeten trobar el tractament 
o producte indicat a les portes de l'estiu, quan volem estar més radiants.

Cuidar-se l'aspecte és cui-
dar-se la salut. La nostra 
estètica és l'aparador del 

nostre estat i és per això que els 
centres, els tractaments i els pro-
ductes de bellesa són cada vegada 
més, amb efectes més immediats, 
tant per home com per la dona. 

Per aquesta darrera, singularment, 
podem pensar-hi amb motiu del 
Dia de la Mare. També hem de te-
nir present que ve l'estiu i que el 
millor complement de l'Operació 
Biquini pot ser posar-se en mans 
de professionals, deixar-se acon-
sellar i estar radiant. Encara més.  

Aart Perruquers 
A Aart Perruquers  –especialistes 
en núvies- saben de la importància 
de la imatge i disposen d'un servei 
d'estètica de qualitat amb una gran 
selecció de la millor cosmètica a 
més de serveis facials, corporals, 
benestar, massatges, o ungles.  
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El millor equip contra la 
cel·lulitis
El millor equip del mercat. Així de clar. Només així podem 
parlar del nou Endospheres que ha adquirit Espai Clínic, 
que és únic i exclusiu a Mataró. Amb ell, d'una forma 
ràpida i indolora es realitza un tractament a nivell global 
reductor, anticel·lulític, drenant i reafirmant.

Aquesta tecnologia s'està 
utilitzant en països d'Eu-
ropa i Amèrica i ha arribat a 

Espanya fa molt poc. El nom com-
plet és Endosphere Therapy de mi-
crovibració compressiva. És capaç 
de dur a terme diverses accions si-
nèrgiques com la vascularització, 
activació vascular, alleujament del 
dolor treballant a nivell muscular, 
drenatge limfàtic reduint la reten-
ció de líquids, reestructuració cu-
tània –eliminant la temuda "pell 
de taronja"- reafirmació del teixit 
i reducció del volum.

Avalada per estudis científics 
de prestigiosos metges i universi-
tats Italianes com la Universitat de 
Chiety, aquest equip està patentat 
a nivell mundial per poder treballar 
directament la cel·lulitis, els acu-
mulaments adiposos, el múscul i 
l'edema i d'aquesta manera poder 
aconseguir uns resultats únics i 
espectaculars des de la primera 
sessió que mai no s'han aconseguit 
amb equips similars. 
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La màgia del temps' és un deliciós i relaxant 
tractament contra l'envelliment amb el qual 
rejovenirà la seva pell i ànima. El resultat és 

una sensació de benestar general, relaxació i reno-
vació de la ment. A més, la pell adquireix una gran 
lluminositat i es mostra més tersa.

En entrar a la cabina d'estètica detectarà en l'am-
bient una deliciosa olor a rosa, canyella i préssec. 
Aquests són només alguns dels ingredients d'Ani-
mic, un polvoritzador amb la missió de catalitzar 
les emocions i gaudir d'una major harmonia.

Durant els seixanta minuts que dura el tractament 
l'esteticista utilitza aromateràpia, cromoteràpia 
ambiental, musicoteràpia i un conjunt de tècni-
ques manuals que ajuden a desconnectar i tras-
lladen al 'setè cel'. Cal destacar també que en el 
tractament utilitza diversos cosmètics i la Màscara 
Emocosmètica de Cromoteràpia Renaixement de 
7 colors, amb l'objectiu de millorar els signes del 
pas del temps com les arrugues, la sequedat o la 
pell sensible.

Benestar i calma: uns productes únics
Entre els productes utilitzats destaquem la Mascareta 
Exfoliant Gotes d'Oryza per netejar i nodrir la pell 
sensible; el Sèrum Facial Ultrarregenerador Perla 
Esmeralda i el producte per regenerar el contorn 
dels ulls Carícies d'Hebe. En definitiva, el trac-
tament d'Emocosmètica i els productes emprats 
provoquen que el tractament sigui reconfortant 
pel cos, la ment i l'estat emocional, un tractament 
complet i únic.  

Emocosmètica:  
un tractament per 
a la ment, les  
emocions i el cos
Emocosmètica és un nou concepte de 
tractaments que integra la cura del cos i 
la ment a través de les emocions. Es tracta 
de productes cosmètics que utilitzen princi-
pis actius de màxima puresa que contenen 
un alt percentatge d'ingredients orgànics 
i receptes de cultures mil·lenàries que 
procedeixen de la medicina ayurvèdica, 
xinesa i tibetana, entre d'altres. A més, es 
mouen en sinergia amb tècniques naturals 
com l'aromateràpia, les flors de Bach, la 
fitoteràpia i la cromoteràpia.
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Què és la Keratina? És una 
proteina que es troba de 
manera natural en el nos-

tre cabell però que es va perdent 
amb el pas del temps. En els cen-
tres de bellesa s'aplica una nova 
Keratina que reconstrueix i en-
forteix el cabell. No es tracta d'un 
mètode per allisar la cabellera, sinó 
que repara la fibra capil·lar, redueix 
l'encrespament, calma el volum i 
la suavitza. Tot i que aquesta no és 

la funció del tractament, és cert 
que en planxar el cabell durant 
el tractament, el resultat és una 
cabellera llisa.

La Keratina es troba com a ingre-
dient en productes per cuidar el 
cabell, espumes i laques. Tots els 
productes la poden incorporar en 
forma líquida, que és idèntica a 
la Keratina natural. Els produc-
tes per cuidar la cabellera amb 

keratina proporcionen al cabell 
una protecció òptima contra la 
pèrdua d'humitat i faciliten ob-
tenir excel·lents resultats en el 
pentinat, enfortint i millorant l'es-
tructura del cabell des de l'interi-
or. És de gran importància desta-
car que aquesta proteïna és apta 
per a tot tipus de cabells, siguin 
fins, gruixuts, arrissats, foscos o 
de qualsevol tipus: el resultat serà 
brillant i saludable. 

Ja has provat la 
Keratina? 

Si el cabell està danyat, encrespat, elec-
tritzat, és difícil de pentinar i vol enfortir-lo 
i fer-lo més resistent a l'estrès, aprofiti els 
avantatges del tractament de Keratina.
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Fer ioga facial: mantenir 
el rostre en forma
Molts fem esport o anem al gimnàs però se'ns oblida 
exercitar la nostra cara. La cara?? Sí, sí, la cara.  
La nostra cara està formada per més de 46 músculs.  
Prova de fer ioga.

"Manté la pell elàstica 
i prevé la flacciditat, 
elimina les arrugues 
o retarda la seva apa-
rició, relaxa i allibera 
estrès"

Així que ja saps: és hora d'in-
cloure-la en la teva rutina 
d'exercicis a través del ioga 

facial! Però, en què consisteix exac-
tament? El ioga facial és una barreja 
de postures i moviments simples 
que ajuden a tonificar els mús-
culs de la cara. Com explica Diana 
Bordó, creadora del mètode Facial 
Ioga Pla, només es necessiten 15 
minuts al dia i els exercicis es po-
den practicar davant del mirall, al 
cotxe o veient la tele. 

En quatre setmanes notarem els 
resultats i ens permetrà evitar i 
prevenir les arrugues al front i un 
efecte lifting per a ulls cansats i 
amb bosses..  
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