
MOBILIÁRIO 
ARTESANAL 

Desde 1954 que  
o Atelier Móveis D’Arte 

Canhoto é conhecido 
por criar mobiliário 

artesanal, desde 
réplicas dos séculos XV- 

-XVIII – como este 
Contador Indo-

Português – até peças 
originais e únicas. Mais 
informações em www.

moveisdartecanhoto.com.

UNHAS 
NATURAIS E 
ELEGANTES

O Acrygel Combi, da Purple, 
é um produto muito 

resistente e flexível, que une 
a leveza do gel à força  

do acrílico. De fácil 
aplicação, permite realizar 

cinco unhas seguidas,  
com um acabamento 

natural e elegante que  
dura até quatro semanas. 

Pode finalizar  
com um verniz-gel de cor 

ou apenas o top coat.

  "DESCONFINAR"...  
COM DISSOLVENTE 
SUAVE 
Respeitar os intervalos 
entre as aplicações de 
vernizes é essencial pa-
ra que as unhas respi-
rem e se reequilibrem. 
Para isso, é fundamental 
utilizar um dissolvente 
não agressivo e que não 
danifique a unha. Sem 
acetona e à base de li-

pesters de seda, óleo de calêndula e rícino, o 
Dissolvente Suave Ecrinal remove eficazmente o 
verniz, respeitando a fisiologia da unha.

NOVAS PAPAS INFANTIS 
A Cerelac lança duas novas variedades com quinoa:  
Cerelac Seleção da Natureza Aveia Quinoa e Cerelac  
Seleção da Natureza Aveia Quinoa e Ananás. É mais uma 
gama da Cerelac que faz as delícias dos pequenitos.

 DIVERSÃO COM TODA A SEGURANÇA
O Zoomarine tem certificação de boas práti-
cas sanitárias para proporcionar um verão em 
segurança. O Zoomarine Algarve submeteu 
voluntariamente os seus espaços à análise de 
uma entidade independente (SGS Portugal), 
tendo obtido a distinção Disinfection Monito-
red – Cleaning Checked. Por isso, toda a famí-
lia pode brincar em segurança.

CASA  
DE SONHO

A Sara Veríssimo Interiorismo é uma 
empresa de design de interiores. Natural  

da capital do móvel, Paços de Ferreira, e com 
ligações familiares à indústria do mobiliário e 
estofos, que dão o know-how técnico neste 

segmento, é formada por uma equipa dedicada, tem 
um portfólio e um showroom em constante 

atualização e, mais do que ter alguém que se vai 
preocupar com o aspeto estético de uma casa, 

tem uma equipa que vai olhar para uma 
família e tornar a respetiva casa num 

espaço de sonho.

  ACABE COM AS INSÓNIAS
Se sofre de insónias, o Tripto-
fano e Melatonina com Mag-
nésio e Vitamina B6, da Ana 
Maria LaJusticia, pode ajudar 
a melhorar as perturbações 
do sono. Além de fornecer 
melatonina exógena, também 
pode promover o estímulo da 
síntese da endógena, bem 
como da serotonina.

 VIAJAR ATRAVÉS DA COR
A Dyrup tem um novo conceito de tinta 
decorativa, cujo mote promete uma viagem 
de sensações pelo Mundo. Com o objetivo  
de recriar vários ambientes e estilos de 
decoração – como o Boho –, a Dyrup 
apresenta Philosophy, o seu novo produto, 
com uma oferta de 12 cores radiosas. 
Gonçalo Cunha Gomes, marketing manager 
da Dyrup, afirma que “este é um conceito de 
cor criado para quem procura dar um toque 
personalizado ao interior das suas casas. 
Agora que estamos mais em casa, porque 
não viajar pelo Mundo através da cor?" 

 ANTIESTRIAS 
O gel da Anadia comba-
te a flacidez e refirma e 
previne a formação de 
estrias. A aplicação re-
gular minimiza o aspeto 
das que já existem e 
devolve elasticidade à 
pele,  aumentando a fir-
meza das zonas afeta-
das. Exclusivo Pluricos-
mética. Mais informa-
ções em pluricosmeti-
ca.com.

MPRESASE
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