MARCAS
CINCO ESTRELAS
BAMBO NATURE
As fraldas Bambo Nature são credenciadas por várias
certificações ecológicas garantindo as melhores práticas de
sustentabilidade e menor impacto ambiental.
Testadas dermatologicamente, garantem todo
o cuidado com a pele do bebé.
São finas, respiráveis, confortáveis, com elevado nível de
absorção, ausência de perfumes, parabenos e
conservantes.
As fraldas Bambo Nature são feitas de matérias-primas
sustentáveis desde a produção da fralda até à escolha dos
materiais que compõem as embalagens feitas de material
reciclado a partir da cana de açúcar, o que diminui a
quantidade de plástico utilizado. Saiba Mais.

CAUDALIE Vinoperfect
SÉRUM LUMINOSIDADE ANTIMANCHAS
Caudalie é uma marca francesa de produtos cosméticos
baseados principalmente nas propriedades da vinha e das
uvas, aliando a investigação a princípios respeitadores do
meio ambiente. O Sérum Vinoperfect sublima a
luminosidade da tez, deixando-a uniforme e luminosa,
corrige as manchas e previne o seu aparecimento. Deve
ser usado de manhã e à noite no rosto, na pele limpa,
antes de qualquer cuidado. De dia deve ser usado,
juntamente, com um protetor solar de índice elevado.
Ao contrário dos Antimanchas comuns, o Sérum
Vinoperfect da Caudalie não é fotossensibilizante, ou seja,
não provoca reações à exposição solar, podendo ser
utilizado na exposição ao sol. Saiba Mais.

EM CASA
RECEITA CINCO ESTRELAS
A sugestão culinária desta semana vem
da TEKA:
uma receita muito fácil e reconfortante
para dias de frio.
Fazer e comer este delicioso
Crumble de Pêra e Aveia, é um
excelente pretexto para ficar em casa!
Deixamos-lhe aqui o vídeo para ver
como se faz.
Não deixe de espreitar as dezenas de
receitas que estão no site da TEKA e de
ficar a conhecer tudo sobre os
equipamentos desta marca Cinco
Estrelas.
Bom apetite!

O QUE ACONTECE NO MERCADO
TENDÊNCIAS

DELTA LANÇA
SLOW COFFEE
Contrariando a aceleração do mundo surgiu um
novo modo de vida: o slow living. Um estilo de
vida para quem quer saborear cada momento.
A Delta, marca vencedora do Prémio Cinco
Estrelas, criou o Slow Coffee, perfeito para
saborear lentamente e inspirado nos tempos
antigos, em que preparar o café era um ritual
diário. O Slow Coffee prepara-se e bebe-se com
tempo, desfrutando de todas as notas
aromáticas capazes de "proporcionar uma
viagem de aromas e sabores".

O CHEIRO
de S I N T R A
A Memo Paris, marca de perfumes parisiense fundada em
2007, distingue-se por encarar cada fragrância como uma
viagem, criando a identidade dos aromas com base em
destinos que a fundadora Clara Molloy acredita serem
mágicos e fonte de matérias-primas requintadas.
A mais recente novidade da Memo Paris é um perfume
inspirado em Sintra, cidade que seduziu Clara. "Fiquei
instantaneamente encantada com a visão do seu palácio
em tons pastel, a exuberância do seu jardim botânico,
e a presença do mar que está tão próximo. Faz-me
lembrar um castelo com que sonhava quando era criança,
belo como um doce, cheio de esconderijos e possíveis
tesouros" conta. Por isso, o perfume Sintra tem "uma
nota doce, e o doce do marshmallow apareceu muito
rapidamente ao pensar na composição deste perfume,
com um toque vivo de citrinos e almíscar." Saiba Mais.

SNAPSHOT

Braga: a única
cidade portuguesa
nomeada para
destino europeu
do ano 2021
Votem aqui até dia 10 de fevereiro
Em 2020, antes de o mundo ser atingido
pela pandemia, Cascais representou
Portugal no concurso Destino Europeu do
Ano, ficando em 5.º lugar. Na competição
em que já dominaram Lisboa e Porto será
que é agora a vez de Braga? A capital do
Minho, é única nomeação portuguesa
entre os 20 destinos emergentes do
turismo europeu. Vote!

CRIATIVIDADE
CINCO ESTRELAS

PIADAS RECICLADAS
A Delta Cafés e a Sociedade Ponto Verde (SPV) uniram-se para fazer “Piadas Recicladas”
fazendo da pausa para o café um momento especial, com mais humor.
“Piadas Recicladas” é o tema da nova edição de pacotes de açúcar da Delta Cafés,
relacionado com a reciclagem e com os processos que a envolvem. “(...) nada melhor do que juntar o humor ao conhecimento
sobre a reciclagem para perceber a importância que esta tem para o ambiente e para a sustentabilidade”,
explica Ana Trigo Morais, CEO da SPV. Esta é já a terceira coleção de pacotes de açúcar temáticos da marca Cinco Estrelas.
Saiba Mais.

