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Muito FIT(ness)

ANestlé acaba de lançar no 
mercado uma nova BAR-

RA DE CEREAIS FITNESS® 
MEL E AMÊNDOAS a pen-
sar nos momentos de pausa 
em que precisamos de repor 
energias. Com aveia e trigo 
integral, esta novidade é feita 
de flocos de cereais Fitness®, 
mel e pedaços de amêndoa 
lascada. A Barra de Cereais 
Fitness® Mel e Amêndoas 
já está disponível nos hiper-
mercados e supermercados, 
no corredor de cereais ou de 
alimentação saudável.

Marca de EXCELÊNCIA

PE LA primeira vez, a AGEAS SEGUROS foi reconhecida pela 
Superbrands, na categoria Seguradoras como Marca de 

Excelência. A este reconhecimento junta-se o Prémio 5 Estre-
las, onde a marca é vencedora pelo quarto ano consecutivo. 
Satisfação, reconhecimento, confiança, empatia e inovação 
fazem da Ageas Seguros uma superbrand. 

Dê a Volta 
ao Seu VERÃO

ARECKITT BENCKISER de- 
safia os portugueses a dar 

a volta ao verão através de 
uma campanha multimar-
cas implementada em mais 
de 650 farmácias, até 31 de 
agosto. Esta campanha visa 
dar acesso a promoções e 
ofertas exclusivas, premiar 
os utentes e dinamizar as 
farmácias com o passatempo 
Roda do Verão e ainda apoiar 
a Associação Salvador com a 
doação de 5 mil euros.

Novidades 
ELEGANTES

AS  novidades deste verão da JUST 
CAVALLI já chegaram. 

A elegância do dourado, 
com apontamentos no 
mostrador em prate-
ado, neste relógio 
Just Cavalli é uma 
das grandes novi-
dades da marca! 
Também disponí-
vel em bicolor (Rose 
Gold & Prateado).

Estilo aliado  
ao CONFORTO

Amarca portuguesa CAMPORT lança 
um novo modelo, em que a única preo- 

cupação é juntar conforto e qualidade 
num design moderno e inovador: o Hard 
2.0. Estes sneakers representam  
a escolha perfeita 
para a correria 
do dia-a-dia e 
até para as férias, 
seja para explorar  
a cidade ou os encan-
tos da Natureza.

ES TE ano, a CORINE DE 
FARME reformulou a 

maioria dos seus proteto-
res e a sua linha de after 
sun para responder ao con-
ceito Clean Beauty, isto é, 
fórmulas isentas de ingre-
dientes controversos. A 
marca aposta num com-
promisso ambiental ao op-
tar por frascos recicláveis, 
em PET e PE-HD (polietile-
no de alta densidade), e em 
fórmulas isentas de oxi-
benzona e octocrileno, fil-
tros prejudiciais à vida 
aquática. 

AMIGO do ambiente

Mobiliário ARTESANAL

DE SDE 1954 que o atelier MÓVEIS D’ARTE CANHOTO é conhe-
cido por criar peças extraordinárias de mobiliário artesanal. 

Sinónimas de tradição e luxo, desde réplicas de mobiliário dos 
séculos XV-XVIII até peças originais e únicas. Para mais informa-
ção consulte: www.moveisdartecanhoto.com.
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