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L'excel·lència de Pèls, ara a Mataró Parc
La firma obre un nou local al centre comercial, el seu cinquè 
a Mataró 

Pèls s'ha convertit en un 
dels grans noms propis de 
la perruqueria mataronina. 

La firma, fundada el 1996 per Toni 
Rodríguez, entra a partir del mes 
de maig en una nova etapa amb 
l'obertura del seu cinquè local, ni 
més ni menys que al centre comer-
cial Mataró Parc. Serà un centre 

absolutament nou on Pèls podrà 
oferir als milers de clients del prin-
cipal epicentre del comerç local la 
seva experiència, professionalitat 
i exigència. Serà un espai de 120 
metres quadrats amb espai deli-
mitat i separat per a homes i per a 
dones per aglutinar els serveis que 
han fet de Pèls el líder del sector.

 

"Els nostres clients hi 
trobaran el tracte  
personalitzat, de  
qualitat i excel·lència 
en el servei"

Bellesa i Estètica
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Un gran regal per a la millor mare
Assegura't el millor present pel  Dia de la Mare del pròxim 6 de maig aprofitant les 
ofertes en bellesa i estètica dels centres mataronins

El Dia de la Mare és una fes-
tivitat per agrair la tasca de 
les mares i que celebrem 

el primer diumenge del mes de 
maig, el qual enguany cau en dia 
6. Ara que s'acosta aquest dia tan 
especial és bon moment per no 
anar a última hora i regalar un 
bon massatge,  un tractament, 
un producte, un tallat: si es tracta 

de regalar bellesa, qualsevol de-
tall és bo.

Una bona crema hidratant per cui-
dar la pell o un lot de productes 
cosmètics pot agradar molt a les 
mares. Per altra banda, també pots 
optar per regalar un tractament de 
bellesa d'una botiga especialitzada 
o un bon massatge relaxant.

 

Regalant bellesa ens 
assegurem que el re-
gal vagi més  
enllà d'un sol detall 
puntual

Bellesa i EstèticaBellesa i Estètica
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La clau de 
personalitzar el 
tractament làser 

Cada tipus de pèl s’elimina 
millor amb una intensitat 
del làser concreta. Per això és 
important fer un estudi previ. 

LLa depilació làser és la millor 

solució per acabar amb el 

pèl no desitjat; pot ser utilit-

zat tant en homes com en dones, 

proporcionant resultats duradors 

i sense riscos. La tècnica de de-

pilació làser es realitza amb apli-

cacions de llum intensa sobre les 

capes més superficials de la pell, 

destruint el pèl per acció de la ca-

lor de forma selectiva i impedint 

el seu futur creixement.

Almb el làser de Diode, a més, 

s’ha reduït molt el temps dedicat 

a cada sessió. Però és important 

no oblidar que cal personalitzar el 

tractament per 2 motius:

1 – Optimitzar els resultats d’eli-
minació del pèl.
2 – Evitar danyar la pell.
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Els mites de la cosmètica,  
desmuntem-los!
Descobrim el que desconeixem de la cosmètica, les millors 
opcions per cuidar la nostra pell i les creences falses de bellesa. 

Si tu també creies que tota la 
cosmètica orgànica és bona, 
que els productes exòtics 

són més bons o que el segell Bio és 
garantia de seguretat, no et perdis 
la informació que oferim a con-
tinuació per desmuntar alguns 
mites de la cosmètica que, si bé 
a vegades són encertats, no ho 
són sempre.

En primer lloc, cal destacar que so-
vint els productes orgànics són més 
bons, però no sempre. En alguns 
casos estan fets amb olis derivats 
de plantes de mala qualitat o mal 
conservats que poden provocar un 
envelliment i irritació de la pell.

També cal tenir en compte que 

un segell Bio, si bé sovint és ga-
rantia de qualitat i seguretat, al-
gunes vegades pot ser irritant i 
portar problemes a la pell. Hi ha 
substàncies naturals aprovades per 
Ecocert que poden irritar la pell i 
provocar al·lèrgies. En conclusió, 
un producte ecològic no té per què 
ser més segur que un de clàssic.

Les diferències de pell
Hi ha qui creu que la cosmètica 
procedent de Corea del Sud és la 
millor, però l'expert Pere Català, 
Doctor en Ciència i Tecnologia 
Cosmètica, informa que no ho 
és per a les persones occidentals 
perquè la pell és estructuralment 
diferent de l'asiàtica. Segons ex-
plica, la pell blanca caucàsica té 

L'important 
és reforçar la 
pell
Si mai us heu preguntat si 
un producte és millor si pe-
netra més en l'epidermis, 
el Doctor Català té clar que 
no.

De fet, relata que l'objec-
tiu de la cura de la pell 
és l'oposat: reforçar la 

barrera de la pell per protegir-la 
de les agressions externes. La fi-
nalitat principal dels productes 
és netejar, perfumar, modificar 
l'aspecte, protegir o corregir 
olors corporals. Per tant, no és 
necessari que penetri a la pell. 

diferents necessitats pel que fa a 
textures i ingredients en els cos-
mètics. Cal tenir en compte, a més, 
que molts productes coreans con-
tenen emulsions evanescents que 
desapareixen amb rapidesa i no 
aporten beneficis a la pell. Per úl-
tim, cal destacar que tots aquells 
que compren productes amb in-
gredients exòtics perquè creuen 
que seran més eficaços, poden 
estar equivocats, tot depèn de quin 
cosmètic s'adquireixi. En alguns 
casos, les marques posen noms 
exòtics als productes com a es-
tratègia de màrqueting.

Bellesa i Estètica
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Un refugi de 
bellesa i  
benestar a 
l'estil oriental

Coneix el teu nou refu-
gi de bellesa i benes-
tar a l'estil oriental en 

ple Maresme, en el centre de 
Mataró, molt a prop de la Plaça 
Cuba i el nostre centre de Premià 
de Mar amb el qual ja hem ce-
lebrat el primer aniversari. Un 
entorn únic, càlid i ple d'atenci-
ons per relaxar-se i deixar-se mi-
mar per expertes professionals. 
A Flor de Manila gaudiràs d'un 
magnífic benestar que et farà 
despertar els sentits. Gaudeix 
dels teus tractaments de bellesa 
amb un relaxant so de meditació 
i una cuidada il·luminació que 
potencia la sensació de calma, 
recuperar energies i viure una 
experiència màgica. 
   Els nostres serveis més 
destacats són, Manicura, 
Pedicura, Embelliment d'ulls, 
Tractaments Facials i Rituals de 
Bellesa Corporals, que t'ajuda-
ran a evocar unes sensacions i 
beneficis tant físics com sensi-
tius, energètics i emocionals.
   A Flor de Manila disposes del 
teu espai exclusiu per a gaudir 
de la teva Festa de Bellesa en 
companyia de les teves ami-
gues amb packs personalitzats. 
També oferim Targetes Regal 
amb tractaments i rituals perso-
nalitzats per a poder sorprendre 
els que més estimes. 
   El veritable plaer per al cos i 
els sentits el trobaràs a Flor de 
Manila! T'hi esperem!
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Cinc barbes 
que marquen 
tendència
Trucs per un rostre amb 
personalitat.

Cada cop està més de 
moda cuidar-se la bar-
ba i, per aconseguir un 

bon aspecte, cal estar al dia de 
les últimes tendències.

Torna la perilla que dóna apa-
rença rural, decidida i masculi-
na. Cal cuidar cada dia perquè 
estigui  perfilada i ben tallada.

La barba llarga de diversos dies 
que podria ser considerada com 
'deixada'. Per evitar que quedi 
descuidada, és recomanable 
repassar-ne el contorn.

La barba 'hipster' genera una 
imatge de masculinitat i des-
preocupació. Ha de tenir bon 
volum però ser cuidada. 

Les patilles afavoreixen els ho-
mes amb cara quadrada i cir-
cular. És important situar-les 
bé respecte del bigoti.

Una opció cada cop més popu-
lar, per últim, és un terme mig 
entre perilla i barba completa. 
Aquest tipus es caracteritza per 
la sensació d'elegància que ge-
nera i l'originalitat. 

Bellesa i Estètica
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La revolució per rejovenir  
la pell facial
Descobrim les últimes tendències de la medicina estètica  
que ajuden a endarrerir l'envelliment de la pell de la cara,  
el coll i l'escot

Cada vegada es posen en 
marxa més tractaments de 
medicina estètica adreçats 

al rejoveniment de la pell facial, 
del coll i de l'escot que són menys 
agressius i aconsegueixen un efec-
te més natural. Les últimes ten-
dències passen, sobretot, per l'ús 

de la Toxina Botulínica, coneguda 
popularment com a Botox, per-
què és un tractament que cada 
vegada conserva amb més fidelitat 
l'expressió facial i les característi-
ques del rostre de cada persona. 
Ja fa molts anys que aquest trac-
tament de medicina estètica és el 

més utilitzat i compta amb molts 
estudis, fet que ha permès millo-
rar la tècnica i que cada vegada 
l'aplicació sigui més subtil.

Hidratar i reafirmar
L'Skinboosters és un tracta-
ment d'hidratació profunda, les 
Mesoteràpies facials amb Àcid 
Hialurònic, és una forma senzi-
lla, econòmica i saludable de mi-
llorar l'aspecte de la pell. D'aquesta 
manera, s'aconseguirà que el ros-
tre estigui més hidratat, lluminós 
i ferm.

Un lífting sense quiròfan
Per altra banda, els Fils PDO, cone-
guts com a Fils màgics, Tensoresc 
o de Polidioxanona, estan fets amb 
un material reabsorbible que acon-
segueix un efecte lífting sense pas-
sar pel quiròfan. Aquest tractament 
té molts avantatges perquè redueix 
la flaccidesa, la pell torna al seu lloc 
sense que es noti el pas dels anys i 
es redueix l'efecte de l'exposició al 
sol. Els fils, a més, fomenten que 
es formi més col·lagen i elastina, 
substàncies que recuperen la den-
sitat de pell perduda.
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