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El grup Unidroco, com a Central de Compres i Serveis, agrupa a 550 punts de 
venda de Drogueria i Perfumeria a Catalunya, dels quals 200 pertanyen a la 
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dels seus col·laboradors i no comparteix necessariament l’opinió reflectida en els 
articles publicitats.

La revista Dispunt l’edita

Bunyols de vent
Ingredients per a 4 persones: ¼ l. d’aigua, 200 g de farina blanca, 140 g de 
mantega, 2 cullerades de sucre, 4 ous, oli i sucre en pols.
Preparació: Per fer la massa dels bunyols en primer lloc posarem al foc 
l’aigua, la mantega i el sucre. Ho anem remenant, fins que arrenqui a bullir.  
Afegirem la farina de cop, per escaldar-la i de seguida ho retirarem del foc. 
Continuarem remenant fins que ens quedi una massa homogènia. Afegi-
rem un ou i anirem remenant fins que la massa se l’embegui i així ho anirem 
repetint d’un en un amb la resta d’ous. Finalment, anirem agafant amb una 
cullera porcions de massa i les posarem a fregir en una paella amb oli abun-
dant i ben calent. Un cop ben fregits els retirarem de la paella i els posarem 
sobre un paper absorbent per a retirar l’excés d’oli i només quedarà afegir-li 
sucre en pols per sobre. Bunyols de vent

Cuina pel dia a dia 
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as comprovat alguna vegada 
els beneficis de la teràpia amb 
fang? T’agrada lluir una pell 
sedosa i impecable? Els millors 

consells, d’ahir i d’avui al teu abast.
H

Qui t’ha dit que les plantes només 
es prenen? La pell també pot benefi-
ciar-se dels seus meravellosos efectes 
per via externa i de fet, la cosmètica 
incorpora molts dels seus principis. 
Per exemple, la camamilla té unes 
propietats lenitives i calmants molt 
indicades per a pells sensibles o agre-
dides, com passa amb la depilació. 
Els seus principis també s’inclouen 
en xampús pels cabells rossos, ja que 
aporta uns bonics i naturals reflexes. 
També l’espígol és un excel·lent cal-
mant de la pell, per no parlar dels 
principis regeneradors d’un cactus 
redescobert, com és l’àloe vera.

Les mascaretes basades en argila són 
ideals per a la depuració de les pells 
mixtes o greixoses. A la vegada que 
actuen com un píling, aconsegueixen 
oxigenar la pell i revifar-la. El resultat 
és un aspecte més nítid, suau i nodrit. 

L’efecte dels raigs solars també es 
tradueix en un augment dels ra-
dicals lliures que contribueixen a 
l’envelliment prematur de la pell. Per 
contrarestar aquesta agressió diària, 
menja molta fruita i verdura, riques 
en vitamines antioxidants; i prote-
geix-te amb cremes que incorporin 
factor de protecció solar

BENEFICIS DE LES PLANTES

ARGILA INCREÏBLE

NO T’OXIDIS

ELS SECRETS
DE LA PELL



nuevo

Con nutrientes 100% naturalmente
presentes en la piel del bebé

Formulados: Sin lágrimas* Sin parabenos
y sin ftalatosSin Sulfato SLES*

*Los geles de ducha y el champú Baby Dove no incluyen tensioactivos  sulfatados ni provocan lagrimeo al entrar en contacto con los ojos.

Desbúbrelo ahora y llévate
un paquete de toallitas GRATIS
por la compra de cualquier producto Baby Dove 
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GEL FIXADOR·Extra Fuerte. Provoca un pentinat inde-
formable que permet modelar el cabell 
com  desitgem. ·Ultra Húmedo. Amb efecte mullat per a 
donar més brillantor al cabell.

ESCUMA RIZOS·Permet definir i destacar els rínxols, per 
aconseguir un pentinat perfecte conté 
un filtre  solar per a protegir el cabell de 
la radiació solar sense residus.

MODELA I FIXA!

BABARIA KERATINA 
I GINSENG
Els productes fixadors Babaria con-
tenen queratina i ginseng. La quera-
tina i el ginseng milloren la qualitat 
del cabell oferint-li permeabilitat, 
elasticitat, resistència i el protegei-
xen enfront de les agressions me-
diambientals. 

VOLS CANVIAR EL TEU LOOK DIÀRIAMENT? MODELAR LA 
CABELLERA MAI HAVIA ESTAT TAN FÀCIL. 

BABARIA 
LACA ORO
Laca que permet obtenir una 
pel·lícula sense rigidesa i oferint fixa-
ció. La vitamina B5 nodreix i dóna 
brillantor al cabell, a la vegada que 
el protegeix. La combinació de tots 
els ingredients ofereixen una fixació 
forta. S’elimina amb el raspallat

AIGUA DE PENTINAT·Permet modelar i fixar el cabell arrissat. 
La seva formulació permet donar elasti-
citat i volum als rínxols. 

LACA EXTRA FUERTE·Permet modelar, dissenyar i fixar el pen-
tinat en qualsevol estil. S’elimina amb un 
simple  raspallat. 

S i vols aconseguir diàriament dife-
rents estils i efectes sobre la teva 
cabellera, Babaria t’ofereix una 
completa gamma de fixadors per-

què puguis escollir el producte que més et 
convingui segons la tipologia del teu cabell 
o l’efecte que vols aconseguir: cabells hu-
mits, amb moviment, despentinats, fixes, 
lliures, etc. Tot el que et puguis imaginar al 
palmell de la teva mà!



CHAMPÚ

Llena de nutrientes tu pelo  
con cada lavado.

TODO TIPO DE PELO:
ACONDICIONADOR 
3 MINUTE MIRACLE

Una crema rica y densa que  
hidrata intensamente el  

pelo grueso.

PELO GRUESO:
ACONDICIONADOR  

REGULAR

Crema hidratante 
que fortalece y suaviza 

el pelo normal.

PELO NORMAL: 

AMPOLLAS RESCATE 1 MINUTO

La fórmula hidratante más concentrada 
de Pantene para reparar el pelo en  

60 segundos.

tratamiento semanal:
MASCARILLA INTENSIVA

Un tratamiento intensivo que actúa 
en pocos minutos para nutrir 

el pelo en profundidad. 

Tratamiento semanal:

AF_Gandalf_Unidroco_print Acond.indd   1 2/8/18   9:06
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REPAIR&PROTECT ORIGINAL

REPAIR&PROTECT BLANQUEANTE

És el Sensodyne d’ús diari que incorpo-
ra NovaMin, una tecnologia clínicament 
provada que crea una capa mineral si-
milar a la hidroxiapatita sobre les zones 
exposades de la dentina, reparant les 
dents sensibles i alleujant el dolor de la 
sensibilitat dental. També incorpora fluor.

Aquest dentifrici de Sensodyne també 
és d’ús diari, incorpora la tecnologia 
NovaMin (per a la protecció de la dentina 
i per alleujar el dolor de la sensibilitat 
dental) i fluor. Però a més, la seva fórmula 
ajuda a eliminar les taques de les dents 
retornant-los el seu blanc natural 

PER A CASOS D’URGÈNCIA
El raspall i el dentifrici ens han 
d’acompanyar a tot arreu, però si 
algun cop et trobes sense ells, pots 
esbandir-te bé la boca i després 
menjar una poma o una pastanaga. 
No és el mateix, però pot ser útil en 
cas d’urgència.

PROBLEMES DENTALS
La sensibilitat dental és un proble-
ma per a una de cada tres persones. 
El fred, la calor, la dolçor o l’acidesa 
dels aliments i begudes en són les 
principals causes, així com el raspa-
llat incorrecte o massa vigorós. Per 
fer-li front, et presentem Sensodyne, 
el dentifrici provat clínicament que 
protegeix de manera eficaç les dents 
sensibles del contacte amb aquests 
agents que provoquen l’excés 
de sensibilitat en dents i genives.

ELS MILLORS CONSELLS 
Raspalla’t les dents després 
de cada àpat i sempre abans 
d’anar a dormir. S’aconsella una 
raspallada d’almenys 3 minuts.
Utilitza un dentifrici que incor-
pori fluor per augmentar la re-
sistència enfront les càries.
Renova el raspall de dents cada 
3 mesos.
Segueix una dieta sana i equili-
brada que aporti especialment 
calci als teus ossos.
Visita al dentista almenys dos 
cops l’any per fer-te una revisió 
i neteja bucal si fos necessari.

RIU SENSE COMPLEXES

REPAIR&PROTECT ORIGINAL

REPAIR&PROTECT BLANQUEANTE

PER LLUIR UN SOMRIURE SA, ÉS BÀSICA UNA BONA HIGIENE!



1,65€

1,00€
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Promoció Octubre 2018
Preus estrella

Oferta vàlida tret d’error tipogràfic o manca d’existències, durant el mes d’octubre. Ens reservem el dret de limitar la compra per 
persona i dia en determinats articles. PVP € suggerit.

ARIEL
Detergent líquid Color o Sensaciones de 27 dosis. 
o Regular de 28 dosis. 

Dosi: 0,21€

DIXAN Total
Detergent en pols de 80 dosis.

Dosi: 0,11€

SCOTTEX 

Acolchado
Paper higiènic 
de 9 u. 

Unit: 0,36€

FAIRY
Rentavaixelles en càpsules llimona 
Todo en 1 de 22 dosis. 
o Platinum de 18 dosis.

3,25

FLOR
Suavitzant concentrat 
de 45 dosis.

8,95

FAIRY
Rentavaixelles manual 
Ultra o Naranja de 820 ml.

1,95

1l: 3,23€

BREF WC
Cistella desinfectant per l’WC

LACTOVIT
Gel de 600 ml.

6,59

+3 
dosis

GRATIS
+3 

dosis
GRATIS

Dosi: 0,22€

Dosi: 0,24€

Dosi: 0,04€

+5 
dosis

GRATIS

5,95

+18 
dosis

GRATIS +22 
dosis

GRATIS

Dosi: 0,16€

Dosi: 0,13€

2,65 1,45 100 ml: 0,28€

1,99

+20%
GRATIS

NIVEA Soft
Crema hidratant
de 300 ml.

100 ml: 1,32€

3,95

ORAL B
Dentifrici de 75 ml.

50 ml: 1,63€

2,45
+25 ml.
GRATIS

50 ml: 1,22€



LA TOJA
Escuma d’afaitar de 300 ml.
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Oferta vàlida tret d’error tipogràfic o manca d’existències, durant el mes d’octubre. Ens reservem el dret de limitar la compra per 
persona i dia en determinats articles. PVP € suggerit.

FLOÏD Hair Tonic Blue
Tònic capil·lar de 400 ml.

100 ml: 1,49€ PANTENE Pro-v
Escuma de 250 ml. 
o Laca de 300 ml.

100 ml: 1,18€

DOVE
Desodorant en esprai 
de 200 ml.

PALETTE
Tint pel cabell

3,95

5,95
100 ml: 0,75€

INSTITUTO ESPAÑOL
Crema corporal
de 400 ml.

2,95
100 ml: 0,74€

DEMAK UP Original
Discs de cotó de 60 u.

1,00
Unit: 0,02€

LIPOSAN 
Classic Care
Labial

1,65

BYLY
Desodorant en 
crema de 25 ml.

2,25
50 ml: 4,50€

COLGATE Triple Acción E.Frescor
Dentifrici de 75 ml.

1,99
50 ml: 1,33€

+ Dentifrici 
COLGATE
de 75 ml.
GRATIS

2,40
La unit. surt a 

DUPLE a 4,80€

100 ml: 1,20€ KERZO
Tractament capil·lar Choc 
o Seda de 150 ml.

7,15
100 ml: 4,77€

+ Xampú KERZO de 250 ml.
GRATIS

2,25 2,95
La unit. surt a 

DUPLE a 5,90€

100 ml: 0,98€

FA
Desodorant en esprai
de 200 ml.

100 ml: 0,97€ 1,95

MOUSSEL Clasic
Gel de 600 ml.

2,85
100 ml: 0,41€

+ Gel MOUSSEL Clasic
de 100 ml.

GRATIS



Oferta vàlida tret d’error tipogràfic o manca d’existències, durant el mes d’octubre. Ens reservem el dret de limitar la compra per 
persona i dia en determinats articles. PVP € suggerit.

GARNIER Original Remedies
Condicionador de 250 ml.

+ Dentifrici 
COLGATE
de 75 ml.
GRATIS

100 ml: 1,18€

GARNIER Original Remedies
Xampú de 300 ml.

100 ml: 0,98€

CUTEX
Llevaesmalt de 200 ml.

1,85
100 ml: 0,92€

2,95 2,95

FOXY 
Mega3
Paper 
de cuina
de 2 u. 
(2=6)

1,99
Unit: 0,99€

EVAX
Salvaslips normals de 50 u. 

2,35
Unit: 0,05€

SCOTTEX
Mocadors de paper en caixa de 70 u.

1,00
Unit: 0,01€

SCOTTEX
Mocadors de paper 
de 4 capes de 8 u.

1,00
Unit: 0,10€+ 2 u.

GRATIS

Cel·lulosa

FRESH Aire Coopermatic
Ambientador recanvi 

1,45

ALBAL
Paper d’alumini de 30 m.

1 M: 0,09 €

3,15

+ 35 ml. 
GRATIS

+ 6 m. 
GRATIS

ALBAL
Paper  film de 30 m.

1 M: 0,05 €

1,95

+ 10 m. 
GRATIS

+ Paper pel forn ALBAL de 4 m.
GRATIS

SAPLEX 
Bosses d’escombraries perfumades 
amb tanca fàcil (56X62) de 15 u. 

1,99
Unit: 0,13 €



Oferta vàlida tret d’error tipogràfic o manca d’existències, durant el mes d’octubre. Ens reservem el dret de limitar la compra per 
persona i dia en determinats articles. PVP € suggerit.
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1l: 3,07€
NEUTREX Oxy
Llevataques en pols 
de 900 g.

1 kg: 4,39€

NORIT 
Detergent de 1.125 ml.

3,45 3,95

BALLERINA
Baieta 
de 3 u.

Unit: 0,41€

1,65

HG Antical
Netejador en escuma 
en pistola de 500 ml.

1 l: 6,08€

3,95

+ 1 u. 
GRATIS

IBERIA
Protect
Tovalloletes
captura 
colors 
de 15 u. 

Unit: 0,20€

2,95

AIRWICK Pure
Ambientador sec en esprai de 250 ml.

1 l: 11,80 €

2,95

+ 30% 
GRATIS

VANISH Gold
Llevataques en pistola 
de 500 ml.

1 l: 6,50€

3,25
LAGARTO
Rentavaixelles manual
concentrat de 750 ml.

1 l: 1,27€

0,95

SPONTEX 
Triple Capa
Guant 
reforçat 
amb neoprè

1,25

VILEDA Ultra Fresh
Fregall amb esponja de 2 u.

1,15

+ 1 u. 
GRATIS

Unit: 0,38€

NEUTREX
Lleixiu de 2 l.

1 l: 0,67€

1,35

+ Val 
de 

0,20€

Sense val 
descomptat 

1,55



E l fregall és un accessori imprescin-
dible en la neteja de la llar per això, 
existeixen diferents classes. Segons 
el tipus de fibra sabrem quina su-

perfície es pot netejar. 

MÉS TECNOLOGIA
VERD// De duresa intermèdia, recomanat per a utensilis i superfícies de la cuina.
BLAU O BLANC// Elaborat amb fibres suaus aptes pels vidres i vitroceràmiques.
NEGRE// Ideal pels objectes metàl·lics. Ratllen les superfícies suaus. De fibres dures.
ALUMINI// És el més dur de tots i ratlla amb facilitat. Ideal per a utensilis de metall.
ESPART// Eficaç amb la brutícia incrustada tot i que pot ratllar superfícies delicades 

Llar

L’IMPRESCINDIBLE!
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L a cuina és un dels llocs amb més 
tendència a acumular pols, bru-
tícia i greix; i tot barrejat, fa que 
la neteja sigui més difícil i durant 

més temps però KH-7 pot ajudar-te! Redueix 
temps i guanya efectivitat amb els seus pro-
ductes desgreixants!  
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VERSÀTIL
Ideal per a la neteja de totes aquelles 
superfícies on s’acumula el greix i la 
brutícia, inclús la roba.

ON UTILITZAR EL PRODUCTE?
La cuina: taulells, fogons, campanes ex-
tractores (i els seus filtres), forns, parets, 
rajoles, exterior i interior d’armaris, neteja 
d’electrodomèstics (com fregidores), etc.
Com a reforç del rentavaixelles: ideal per a 
deixar la vaixella impecable i acabar amb 
totes les restes de greix.
La resta de la llar: per a netejar persianes, 
aires condicionats, radiadors, mobles de 
jardí, barbacoes, etc.
Per a la roba: la seva gran eficàcia contra el 
greix, el fa ideal par aplicar en colls i punys 
de camises tacades de suor, frecs i la roba 
de feina. 
Vehicles i embarcacions: ideal per a rentar 
bicicletes, llantes i embarcacions.

CONSELLS PRÀCTICS
Si és la primera vegada que utilitzes KH-7 
Quitagrasas, et recomanem que llegeixis 
les instruccions de l’etiqueta (com del fabri-
cant de l’electrodomèstic, superfície o roba)
Sobre teixit, en cas de dubte pots fer una 
prova en una zona no visible per compro-
var la solidesa del teixit.
KH-7 Quitagrasas no irrita la pell, pel que 
es pot utilitzar sense guants

MÀXIMA EFICÀCIA
KH-7 Quitagrasas és un desgreixant 
d’origen professional que elimina sen-
se esforç el greix i la brutícia, inclús la 
més dura i incrustada.

CÒMODE I PRÀCTIC
Gràcies al seu còmode polvoritzador, 
podràs aplicar el producte en qualse-
vol lloc fàcilment i utilitzant només la 
dosis que necessitis.

SIGUI ON SIGUI EL GREIX, KH-7 MAI FALLA!

SENSE GREIX NI BRUTÍCIA

Llar





IV  POSAVAIXELLES
Posavaixelles absorbent, amb trac-
tament antibacterià,100% de micro-
fibres i amb escuma efecte assecat. 
Especialment indicat per a escórrer i 
assecar la teva vaixella

/// SALVAUÑAS+
Extreme// Fregall amb tractament anti-
bacterià especial per a neteges difícils. 
No Raya// Fregall amb tractament an-
tibacterià especial per a la neteja de 
superfícies delicades.

/ ACTIVE SPA
Esponja de doble acció. Per una banda 
una suau carícia i, per l’altre, l’acció 
exfoliant. Per a pells mixtes.

//  BATH MICROFIBER
Esponja de microfibra suau i delicada 
ideal per a pells delicades i sensibles.

Llar

PRODUCTES A LA TEVA MIDA, CLIM PER A LA NETEJA DE 
LA CUINA I SUAVIPIEL PER A LA NETEJA PERSONAL!

PRODUCTES
A MIDA!
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Consell Henkel
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E
l vidre és una de les superfícies més 
enutjoses de netejar, quasi sempre 
queden restes de pols, aigua o em-
premtes; a més del poc temps que 

duren en perfecte estat.

AMB MICRO TECH
Luminia cristales incorpora la tecnolo-
gia MICRO TECH: La tecnologia MICRO 
TECH  són micro partícules especials 
que ultra netegen i tracten les superfí-
cies arrossegant el 100% de la brutícia 
i creant una pel·lícula protectora que 
repel·leix aigua, pols i insectes.

RESULTATS
Neteja i tractament en un mateix  pro-
ducte, aconseguint uns resultats 
excel·lents i una duració de  fins a 
tres cops més de l’habitual.
100% brillantor sense rastres.
Proporciona una neteja que dura 3 
vegades més.

APLICACIÓ
Agitar l’ampolla 30 segons.
Tirar en un drap net i sec.
Repartir el producte per la superfície.
Esperar fins que la pols estigui seca.
Retirar amb un drap eixut

TRACTAMENT PER A VIDRES

Luminia cristales et dóna la solució per a 
la neteja de qualsevol superfície de vidre. 
El tractament que aplica al vidre repel·leix 
restes d’aigua i de pols, proporcionant una 
neteja perfecta amb una duració extra.

És la millor solució per a la neteja de totes 
les superfícies de vidre de la llar: finestres, 
taules, gerros,  objectes de vidre...  A més 
a més, proporciona  una neteja perfecta  
amb una duració extra. 

ELS PRODUCTES LUMINIA 
SÓN ELS ÚNICS EN EL 
MÓN QUE INCORPOREN 
MICRO TECH, AQUESTA 
INNOVADORA TECNOLOGIA. 
DESCOBREIX-LA!

Sin título-2   1 20/7/18   11:49Sin título-2   1 20/7/18   11:49





Suggeriments

ZUM
Eliminador de puces i xinxes 
La xinxa de llit nía normalment al vol-
tant de botons i costures de mobles en-
tapissats, matalassos, coixins, cortines, 
somiers, marcs de fusta o finestres; o 
en qualsevol esquerda.
 
La puça en canvi diposita els seus ous so-
bre un hoste (gossos, gats, conills, etc.) 
Els ous dipositats cauen pels llocs de 
pas, especialment on descansen; i dels 
ous surten larves que es refugien en es-
querdes del terra, sòcols, llits o catifes. 

Per tractar aquests insectes s’haurà de 
passar l’aspiradora per les zones a tractar 
(coixins, catifes, somiers, etc.) i aplicar el 
producte Zum Pulgas y Chinches en les 
zones de pas i d’implantació i deixar-lo 
actuar durant 2 hores. Després, aspira 
els insectes morts i repeteix el procés un 
cop per setmana fins que desaparegui la 
infecció. 

“Las compresas gruesas
NO son discretas”

“Las compresas finas
NO absorben”

¡NUNCA LO FINO FUE TAN SEGURO!

NUEVA
MAXI
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MÁS
BRILL

O 100%
EFICA

Z
ACCIÓN REPELENTE
Evita que se deposite
suciedad en superficie

ALTA EFICACIA
de limpieza

N  1
en brillo

0

LIMPIEZA Y BRILLO
DURADERO
PARA TODO 
TU HOGAR

ELIMINA LA GRASA
MÁS DIFÍCIL Y 

CONSIGUE BRILLO
SIN ACLARAR

CRISTALES LIMPIOS
Y BRILLANTES

DURANTE 
MÁS TIEMPO

¡AHORA +150ML GRATIS!

TENN BRILLANTE PISTOLAS 
CON FÓRMULA SUPERIOR


