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Novidades

Coleção com cores naturais 
Sita Murt é uma marca espanhola à venda na loja Be Gorgeous, 
em Lisboa (que possui também a representação da marca),  
e apresenta uma inspiradora coleção para a primavera-verão. 
Uma viagem entre as cores naturais e a feminilidade 
descontraída, necessária para cruzar o deserto. A paleta  
de cores vai desde os tons naturais aos vermelhos.

Vinhos do Cartaxo premiados
Os vinhos Coudel Mor Reserva 2014 e Desalmado, da 

Adega do Cartaxo, conquistaram Medalha de Ouro no 
Mundus Vini, um dos maiores concursos de vinhos 

alemães. Já o Bridão Reserva Tinto 2014, Bridão Touriga 
Nacional 2014, Bridão Trincadeira 2013 e o Bridão 

PrivateCollection 2014 ficaram com a Prata.

A mala perfeita 
Feita de couro sintético, a mala 
Misako Senata tem o tamanho  
e o design perfeitos para levar  
a qualquer lugar. Um modelo 
jovem e muito versátil, que vai 
combinar perfeitamente com 
os seus looks mais casuais, 
sempre com estilo (€ 27,99).

Peças de luxo
Com mais de 50 anos de experiência, 
o Atelier Móveis d’Arte Canhoto é uma 

empresa familiar ligada à arte 
de embutir a madeira. Na imagem, 

um minicontador indo-português com 
motivos florais. Uma peça  

de luxo que atrai sempre o interesse 
pela sua técnica original 

 e estilo peculiar.

Design de eleição
Os novos urinóis Geberit cerâmicos 
representam uma solução estética e funcional 
nas instalações sanitárias públicas. 
Destacam-se os dois modelos principais, 

concebidos 
no gabinete 
de design 
de Christoph 
Behling, 
em Londres:  
os urinóis 
Geberit Preda, 
compactos 
e elegantes; e os 
urinóis Geberit 
Selva, uma 
solução robusta 
e estética. 

Bacalhau fresco desfiado
Habitualmente, os portugueses comem o bacalhau seco. 
Experimente o Bacalhau Fresco Desfiado da Pescanova, 

no ponto de sal, e deixe-se surpreender pelo seu sabor 
único. Delicioso, prático e equilibrado, fica pronto 

 em apenas 15 minutos (€ 5,49).

Formação  
e beleza
A HN-Portugal, 

dedicada à formação 
de profissionais, está 
presente no mercado 

nacional há oito anos e 
já formou mais de 

cinco mil pessoas, que 
hoje levam às suas 
clientes o poder da 

marca. De norte a sul 
do País, realiza 

trabalhos de design, 
unhas e pestanas, 

depilação e formações 
internacionais.

Prepare-se 
para o verão 

Faça desporto e divirta-se na sua 
piscina com as bicicletas 

aquáticas. Para entrega imediata 
na loja, tem um desconto de € 50 

em cada unidade com esta revista. 
Mais em www.mergulhosalgado.pt 

Rosé 
de primavera

Aproveite os espaços ao ar livre  
para estar com a família e os amigos 

e brindar com um Rosé Fita Preta. De  
cor salmão muito ligeira e de textura 
cremosa no palato, é balançada com 

uma acidez refrescante. Perfeito 
para acompanhar pratos de peixe, 

marisco, saladas ou carnes 
brancas (€ 12,50).
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