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Després de l’enèrgic Greenery el 2017,
el potent Ultra Violet del 2018, el Living
Coral que va tenyir el 2019 i el Classic
Blue que ens ha acompanyat aquest
2020, Pantone acaba d’anunciar el
Color de l’Any 2021.
Per ser exactes, es tracta de la unió de
dos colors: PANTONE 17-5104 Ultimate
Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating.
Una unió que llança un missatge de
força, energia i esperança.
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New
Balance
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Hermés

Hermés

Michael Kors

Dior

Chanel

Un dels estils que també s’ha vist a les
passarel·les i que s’ha transportat a
diferents peces de la temporada ha estat
l’estil eqüestre, que s’inspira en l’equitació
per conformar estilismes sofisticats,
còmodes i amb un toc british.

Prada
Chanel
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CHANEL J12·20 automàtic,
caixa de 38 mm en ceràmica
blanca d’alta resistència i acer.

L’any
2000, el J12
revoluciona el món de la rellotgeria.
Vestit de ceràmica negra, és proclamat
primera icona rellotgera de segle XXI.
Primer en ceràmica negra l’any 2000 i després en blanc
el 2003, és inalterable i gairebé tan etern com un diamant. I
renova per sempre l’estil del canell femení.
Per al 20è aniversari, el J12 té ganes de jugar. I per a això
s’apodera de vint símbols i referències de la Maison CHANEL: des
d’una bossa 2.55 fins a una camèlia, passant per un pot del Nº5
o una jaqueta de tweed.
Es converteix en el J12 ∙ 20. Aquests motius polits xapats
en rodi s’integren, al costat de 12 diamants, al bisell i
l’esfera. Irreverència sublim per signar la llibertat
absoluta d’aquesta edició, limitada a 2020
peces, equipada amb el calibre
12.1.
12
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Un homenatge al
passat mirant cap
al futur
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Breitling acaba de llançar el Superocean Heritage ’57
Outerknown, el seu tercer rellotge en col·laboració amb
Outerknown, la marca de roba sostenible cofundada per la
llegenda del surf Kelly Slater. Amb la seva esfera de color
bronze i corretja NATO de fil ECONYL d’Outerknown, aquest
rellotge nàutic d’estil retro modern expressa l’estil de vida
relaxat i despreocupat associat amb l’escena del surf a la
Califòrnia meridional i el Hawaii de les dècades del 1950
i el 1960.
Les dues marques comparteixen el compromís amb la
neteja d’oceans i platges. El seu objectiu comú de contribuir
per mantenir i protegir un medi ambient saludable i segur
es reflecteix en la creació de les corretges, confeccionades
amb material que procedeix exclusivament de residus de
nilons reciclats.
Segons va afirmar el CEO de Breitling, Georges Kern,
“ens entusiasma poder aprofundir en la nostra estreta
col·laboració amb Kelly i tot l’equip d’Outerknown. Els
projectes en els quals col·laborem van més enllà de la

Superocean Heritage
’57 Outerknown en or
vermell 18K - Bronze
Edició Limitada

rellotgeria. Deixen patent el compromís de Breitling amb
la sostenibilitat. Per descomptat, una altra cosa que ens
encanta és el vincle amb l’estil de vida del surf, que resulta
encara més especial si es treballa amb el major surfista
de tots els temps!”.
El Breitling Superocean Heritage ’57 Outerknown està
disponible en dues versions: una en acer inoxidable i una
altra –en edició limitada a 500 rellotges– amb bisell en or
vermell de 18K. Amb les seves manetes en forma de fletxa,
índexs de grans dimensions i bisell còncau, els rellotges no
poden negar la seva inspiració en el SuperOcean original
del 1957. El dors de la caixa porta gravat un logotip
d’Outerknown. Totes dues versions estan propulsades
per un Calibre 10 de Breitling, que ofereix una reserva
de marxa d’aproximadament 42 hores. Igual que tots els
rellotges de Breitling, aquests models són cronòmetres
amb certificació COSC, una confirmació independent que
representa la seva precisió i rendiment.

Breitling està introduint una caixa per als seus rellotges plegable i reutilitzable,
confeccionada íntegrament amb ampolles de plàstic reciclades. Amb aquesta
novetat, pot afirmar-se que Breitling reinventa l’embalatge en el sector de la
rellotgeria, alhora que subratlla el seu compromís per reduir el seu propi impacte
mediambiental substituint les caixes grans i pesants, que han estat durant tant de
temps una constant, per una alternativa compacta, intel·ligent i modular. Aquest
embalatge sostenible ja ha estat distingit amb l’Etiqueta Solució Eficient, que la Solar
Impulse Foundation atorga a solucions amb impacte positiu per al medi ambient i
l’economia.
14

Superocean Heritage
’57 Outerknown en acer
inoxidable - Bronze

Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com

Le Gramme és minimalisme, precisió i emoció. Deixa’t seduir per la marca de joieria que
juga amb les formes elementals. Erwan le
Louër crea joies essencials, precioses i universals per a homes que les dones agafen
prestades.
Le Gramme és una marca de joies per a homes en què cada article es denomina pel
seu pes en grams. Les creacions extreuen la
seva força de l’atenció al detall i la seva aparent simplicitat. Es fabriquen a França, fruit
de l’artesania industrial que combina la precisió de la màquina amb el gest de l’home.
L’elecció del material, la petjada i l’acabat
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Erwan le Louër

le gramme

le gramme:
la unitat
de mesura
universal

fan de la joia Le Gramme un regal personalitzat. El gravat mecànic o cal·ligràfic completa aquesta experiència i fa que cada
polsera, anell o collaret sigui únic.
Le Gramme és una marca intransigent,
guiada per un obsessiu sentit del detall.
Erwan le Louër, creador del projecte, imagina cada any dues col·leccions principals,
al gener i juny, inspirades en formes elementals que parlen a l’inconscient col·lectiu.
Erwan le Louër va obtenir el màster en
disseny industrial a l’ESDI, escola superior
de disseny industrial, el 2008. Després va
llançar la marca de joieria Jem i la llicència de joieria Margiela Line 12, en paral·lel
amb nombroses col·laboracions amb marques de moda com Isabel Marant.
Disponibles a BÀSIC MERCAT

Messika interpreta a
Kate Moss
Kate Moss i Valérie Messika tornen a
unir els camins. La top model britànica
i la dissenyadora francesa acaben de
presentar Messika by Kate Moss, una
col·lecció de joies inspirada en el joier
de la cèlebre model. Adaptant-se cadascuna a la personalitat artística de l’altra
i expressant a través de la seva creativitat desenfrenada les diferents facetes
de la seva singularitat, Moss i Messika
signen una col·lecció eclèctica per retre
homenatge a la versatilitat de la qual
han transcendit generacions i estils.
16
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El rellotge perfecte existeix:

Chronomat 36 i 32
Breitling està d’estrena doblement: ha presentat el
nou Spotlight Squad al mateix temps que ha llançat
la nova línia de rellotges
Chronomat 36 i 32, models
per a dones amb propòsit,
acció i estil.
Hi ha persones que no
tan sols dominen l’art de brillar en primer pla, sinó també
el d’il·luminar altres persones amb aquesta resplendor i inspirar-les perquè el món canviï. Tres formen part de l’Spotlight Squad de Breitling: Charlize Theron, Misty Copeland i
Yao Chen. Són extraordinàries professionals de l’escena que
dominen amb mestratge el que fan i han polvoritzat els estereotips adherits al seu sexe i als respectius camps de treball.
A més de la seva excel·lent tasca en la pantalla i l’escenari,
cap de les tres es cohibeix a l’hora de prendre el control de
la seva pròpia vida mentre intenten millorar la dels altres. Les
tres formen, en efecte, un squad femení tenaç que passa a
l’acció per allò en el que creuen i pels problemes que més
els importen.
En paral·lel al compromís amb els seus valors essencials i
amb la innovació, Breitling també es dedica a portar més
enllà els límits del possible, ja sigui a gran altura per sobre
dels núvols, sobre el terreny o en les profunditats marines.
Tan versàtil i atractiva com l’Spotlight Squad, la seva última
col·lecció –les sèries Chronomat 36 i 32– acompanya les dones allà on vulguin anar.
Esportiu però elegant, aquest rellotge d’inspiració retro
moderna acompanya la seva usuària a tot arreu, des de la
reunió professional fins a la platja. És tot un símbol de competència i estil espontani.
Els sorprenents rellotges de la gamma Chronomat van muntats en l’emblemàtic braçalet Rouleaux de Breitling; juntament amb el tancament papallona, el conjunt resulta tan
18

robust com elegant. Igual
que tots els rellotges de
Breitling, els cronòmetres
compten amb certificació
COSC, un testimoniatge
independent que confirma
la seva precisió suïssa. Nedadores, surfistes, bussejadores i fins i tot sirenes de
banyera sabran apreciar la
seva hermeticidad a l’aigua
fins a 100 metres.
A més de la varietat de
grandàries (Automatic de
36 mm i SuperQuartzde 32
mm), es pot optar per un
ventall de caixes metàl·liques: l’elegància de l’acer inoxidable, la bicolor que combina amb tot o el luxe de l’or vermell
de 18K. Les dones que anhelin una resplendor extra tenen
disponibles bisells i índexs amb diamants encastats.
El Chronomat Automatic
36 rep l’impuls del Calibre
10 de Breitling, amb una
reserva de marxa de prop
de 42 hores. Hi ha deu
versions per triar, amb esferes amb lacatge especial
en blanc, verd pàl·lid, blau
mitjanit o coure.
El Chronomat 32 rep l’impuls del Calibre 77 de Breitling i una vida útil de la
bateria d’entre tres i quatre
anys. S’ofereix en set versions, amb esferes blanques o blaves mitjanit.

Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com
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Tot al
verd!
Dior

Dior

El color verd tenyeix aquesta
temporada tot el nostre armari.
Des del verd menta fins al verd
granota, passant per la versió
més versàtil de totes: el verd
maragda. És sofisticat i gens
avorrit, fàcil de defensar en
qualsevol esdeveniment i també
en looks diaris. Si alguna cosa
ha quedat clara és que el color
més buscat de la temporada ve
carregat d’esperança.

Bottega
Veneta

Hermès
Roberts
Bottega
Veneta
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Bottega Veneta

Paul-Emile Victor
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Spirit Lives On’

La col·lecció Longines Spirit està dissenyada amb el mateix patró
que els rellotges que han acompanyat pioners llegendaris que van
confiar en els instruments Longines en la conquesta de terra, mar
i aire. Aviadors i exploradors de
llegenda com Amelia Earhart,
Paul-Emile Victor, Elinor Smith i Howard Hughes van confiar
en la marca del rellotge de sorra alat per als seus increïbles
viatges. Avui, Longines presenta
aquests nous models que fan de
testimoni del seu esperit pioner.
Un homenatge vibrant a aquells
homes i dones excepcionals que
han marcat la història gràcies a
un rècord, una gesta, una onada
de coratge, que porten les noves
generacions a superar-se.
Unint història i innovació, aquests
nous models reprenen les característiques pròpies dels rellotges
dels pilots i es mariden amb les

línies i codis actuals. La seva corona de mida gran, el
realç, la tipografia de l’esfera, els índexs romboïdals o
fins i tot les agulles tipus bastó llargues i luminescents
són alguns dels elements que s’inspiren en l’univers de
l’aviació pionera. Amb el seu nou concepte més modern,
saben integrar-se de manera harmoniosa en un disseny
totalment contemporani. De fet, s’ha dedicat una cura especial als diferents acabats, que alternen detalls setinats,
mats, poliments o en relleu.

Elinor Smith

El refinament de Longines Spirit només es veu igualat per
la seva tecnologia d’avantguarda. Longines dota aquesta línia de moviments automàtics exclusius (L888.4 i
L688.4), que inclouen espirals de silici, per garantir una
precisió extrema i major longevitat. Aquests calibres, amb
una reserva de marxa de 64 i 60 hores, respectivament,
tenen el certificat cronòmetre atorgat pel Control Oficial
Suís de Cronòmetres. Un cristall de safir bombat amb
tractament de capes antireflectants per damunt i per
sota, la corona cargolada i un fons gravat amb cargols
són igualment prova de l’alt nivell tècnic d’aquesta nova
col·lecció.
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La joia de la corona:
Unique Pink &
Green Collagen
Unique Pink Collagen és la innovadora fórmula magistral que ofereix una solució completa per
prevenir i reduir els signes de l’envelliment de la pell, començant per l’estimulació de l’activitat
de les cèl·lules dèrmiques. Amb la seva acció 360º el producte absorbeix els nutrients necessaris per a mantenir el bon funcionament cel·lular. D’aquesta manera afavoreix una correcta
circulació sanguínia, al mateix temps que impulsa el procés de renovació cel·lular a la pell.
No obstant això, els avantatges d’utilitzar Unique Pink Collagen no acaben aquí. Confiar en el
tractament antiaging definitiu és sinònim de lluir una pell radiant i, per descomptat, molt més
sana i rejovenida. Així, mitjançant una petita dosi diària del producte descobriràs la seva efectiva
funció antioxidant i alliberaràs el sistema digestiu de l’acumulació de toxines, millorant l’absorció de nutrients i el trànsit intestinal i evitant el problema del “ventre inflat”. El resultat: una major
lluminositat de la pell amb un to meravellosament natural.
La seva fórmula basada en una triple acció: efecte fermesa, light i glow.
Amb dues culleradetes diàries en un got d’aigua és suficient, encara que podem prendre-ho
amb qualsevol líquid.

Beneficis de l’Unique Green Collagen
3 Reduir els efectes més visibles de la cel·lulitis: eliminar cúmuls de greix, disminuir la retenció de
líquids, aconseguint una pell més llisa i un organisme lliure de radicals lliures.
3 Baixar de pes: eliminant líquids i toxines, cremar calories, millorar les digestions i reduir les
flatulències.
3 Evitar efectes de menjars abundants: excés d’alcohol, millorar digestions, millorar el trànsit
intestinal, augmentar la vitamina B i protectors hepàtics i antioxidants.
3 Drenatge de la pell: evitant inflamació facial, bosses dels ulls, millorar la flacciditat, eliminar
toxines.
3 Flacciditat facial i corporal: millorarem la qualitat dels cabells, ungles, hidratació i to de la pell
i millorarem l’estructura de la mateixa.

En format mini
Els gels hidroalcohòlics exclusius
de la Farmàcia Meritxell, amb tres
magnífiques aromes, Lime, Japanese
Cherry Blossom i Cucumber, tenen
un 70% d’alcohol i són d’assecat
ràpid. Aquests productes disposen
d’un format tan minúscul com
pràctic: 29 ml, no destorben a la
bossa de mà i garanteixen tota la
neteja necessària per al dia a dia.
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Un espai propi
Cronògraf TAG Heuer
Carrera Sport
44 mm calibre Heuer 02
automàtic
160 Years Special Edition

El grup andorrà Quars acaba d’obrir una nova boutique Tag Heuer al Principat,
una de les més grans que el prestigiós fabricant suís té a Europa. Situat en
plena avinguda Meritxell, el nou espai compta amb models exclusius, entre els
quals destaquen rellotges de sèrie limitada de la col·lecció Carrera, un dels
vaixells insígnia de la marca. A més, també hi ha disponible tota la gamma de
models limitats que només es poden trobar en boutiques Tag Heuer. També cal
destacar que l’establiment té un corner exclusiu destinat als rellotges intel·ligents Connected.

Cronògrafs TAG Heuer Carrera
42 mm calibre Heuer 02 automàtic

26
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Un Adonis
de bronze
Amb un disseny i un aspecte perfectes,
el nou Rado Captain Cook de bronze
i ceràmica d’alta tecnologia fa honor a
la seva reputació. Aquest robust rellotge
d’atractiu aspecte s’ha creat combinant
el material més antic fabricat per l’home
amb un altre que és una autèntica
meravella moderna.
Els tons, d’un verd sumptuós i un marró
terrós, son la clau del seu característic
disseny. Són colors de la naturalesa
que treuen el millor l’un de l’altre i es
realcen mútuament. És una combinació
guanyadora, dissenyada per suportar
el pas del temps i transcendir a les
tendències.
El seu cos presenta una combinació
perfecta de tons i està format per una
caixa de bronze, un cristall de safir, un
bisell de bronze amb una incrustació de
ceràmica d’alta tecnologia i una tapa
posterior de titani amb cristall de safir. La
corretja de cuir de color verd fosc és el
toc final perfecte per a aquesta peça.
El perfecte funcionament del Captain Cook
va d’acord amb la seva impressionant
autonomia. Tot això es deu a l’excel·lent
mecanisme ETA C07 de fabricació
suïssa, que ofereix fins a 80 hores de
funcionament precís sense necessitat de
posar-se el rellotge o donar-li corda.

28

Antic i modern, clàssic i contemporani, tradicional i
innovador, durador i canviant: el Rado Captain Cook
Bronze és un rellotge de contrastos. Està dissenyat
per mantenir el seu atractiu per a tota la vida i és una
autèntica llegenda. No tan sols podrà veure que Rado
marca la diferència, sinó que podrà sentir-ho! Feel it!

29
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Estil i
intensitat
Elegant i funcional, innovador, però conscient de la tradició: l’última encarnació del DS PH200M té moltes facetes. El seu aspecte es veu enaltit per un bisell de ceràmica i cristall de safir a la part frontal i al fons, mentre que
el moviment que batega al seu interior inclou una espiral
Nivachro, que millora la resistència antimagnètica. No
obstant això, l’interior es manté fidel al model homònim
del 2018: com a successor d’un rellotge històric amb
una marcada afinitat pels entorns sota l’aigua, el nou
model també està compromès amb la seva connexió subaquàtica.
En aquesta versió del DS PH200M, la caixa d’acer inoxidable de 42,8 mm es veu realçada per un bisell giratori
convex de ceràmica de color blau fosc amb una escala
de to daurat. Gràcies als punts destacats amb Super-LumiNova a l’esfera de color blau fosc, les agulles i el bisell
permeten orientar-se fins i tot quan la visibilitat és escassa. El rellotge es porta amb una corretja NATO en gris
i blau. Les versions alternatives presenten un bisell negre, una caixa de PVD negre, una corretja de pell de vedell marró o una polsera milanesa. Gràcies a un sistema
de canvi ràpid, les corretges són molt fàcils d’extreure.
Juntament amb el tradicional concepte DS, la corona enroscada i el cristall de safir que protegeixen la cara frontal i el fons del rellotge garanteixen una major resistència
i una hermeticitat fins a 20 bar (200 m). El fons de caixa
transparent també ofereix una vista cristal·lina del moviment automàtic Powermatic 80, la innovadora espiral
del qual, Nivachron, és immune als camps magnètics i
excepcionalment resistent als impactes i als canvis de
temperatura.
30
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LeoPizzo
Anells de la
col·lecció Flora

LeoPizzo
Anell de la
col·lecció Diva

LeoPizzo
Arracades i
penjoll de la
col·lecció Flora

LeoPizzo
Anell de la
col·lecció
Venezia

LeoPizzo
Anell de la
col·lecció Diva

LeoPizzo
Anells de la
col·lecció
Groumette

LeoPizzo
Arracades de la
col·lecció Flora

LeoPizzo
Arracades de la
col·lecció Flora
LeoPizzo
Braçalets de
la col·lecció
Groumette

LeoPizzo
Arracades de la
col·lecció Flora

LeoPizzo
Anell de la
col·lecció Chevalier
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Yolanda Sacristán

cofundadora i general manager de
The Beauty NewsRoom.com
Periodista experta en moda, bellesa
i lifestyle. Va dirigir durant 16 anys la
prestigiosa revista VOGUE, i també ha estat
al capdavant de capçaleres com RAGAZZA
i HARPER’S BAZAAR. Creadora del Vogue
Fashion’s Night Out, l’esdeveniment de la
moda al carrer, i dels premis al talent a
la moda espanyola, els Vogue Who’s On
Next. Actualment està bolcada en la seva
plataforma digital de bellesa The Beauty
NewsRoom i en l’agència de comunicació i
màrqueting digital The NewsRoom.
Per Sílvia Lozano

Yolanda Sacristán és una excel·lent
professional amb més de 29 anys de
trajectòria en el sector dels mitjans de
comunicació en entorns multinacionals,
amb àmplia experiència per dirigir i
completar una extensa gamma de projectes editorials, de consultoria i de comunicació. Des de l’any 1995 he exercit
funcions de lideratge com a directora
de diversos mitjans de comunicació de
moda i lifestyle, entre els quals es troben les revistes Ragazza (1995-2001),
Vogue (2001-2017) i Harper’s Bazaar
(2017-2019).

36

Com a media és especialista a posar en marxa nous productes, treballant en la integració i motivació dels equips per a la
consecució dels objectius marcats. Durant la seva carrera ha après que la clau de l’èxit està en el talent i implicació de les
persones que formen part del projecte, interactuant funcionalment per aconseguir el consens i per garantir que els projectes es
compleixen amb èxit en totes les fites, terminis i requisits pressupostaris.
Al llarg de la seva trajectòria ha treballat amb una àmplia i sofisticada cartera de clients, principalment marques de moda,
bellesa, luxe i lifestyle, desenvolupant continguts orientats al client i al negoci.
Hàbil en l’ús de noves plataformes i xarxes socials per comunicar missatges, és una persona dinàmica, creativa i analítica que
se sent motivada davant nous reptes i desafiaments, especialment aquells amb un impacte positiu en la societat, la pròpia
empresa i les persones implicades en el projecte.

Per què va decidir començar el seu nou projecte ‘The Beauty
NewsRoom’ i en què consisteix?
Després de gairebé 30 anys de carrera com a directora de diverses revistes femenines, em venia molt de gust el repte digital a través d’un projecte nou i disruptiu que m’il·lusionés i
em plantegés un nou desafiament. D’altra banda, havia detectat
que existia un problema de comunicació entre les marques de
bellesa i els periodistes especialitzats que, en plena era digital,
continuaven rebent la informació de les novetats i llançaments
del sector com en els anys noranta, a través de l’e-mail. Vaig sentir que era el moment de fer el salt aportant una solució digital;
un repositori de notes de premsa online que funcionés com una
gran biblioteca al núvol. Els periodistes
tindrien una eina de treball que els proporcionaria tota la informació necessària
per desenvolupar els seus articles 24/7. I
les marques rebrien tot el data necessari
per mesurar el seu performance de comunicació. Em va semblar un plantejament
que podria funcionar i vaig decidir que era
un bon moment per al canvi.

Han estat tantes i tan fascinants que em sento incapaç de triar.
Des d’Alexander McQueen a Tom Ford, Karl Lagerfeld, Mario Testino, les ministres del govern de Zapatero, la duquessa d’Alba,
dissenyadors, models, actors, actrius, polítics… Cadascuna de
les entrevistes està plena d’anècdotes; potser n’escric un llibre
algun dia.
Com definiria el luxe?
Temps amb les persones que vull; tornar a abraçar-nos i celebrar en família i amb amics; viatjar; gaudir d’un bon vi a la vora
de la mar. Per a mi el luxe són els petits plaers de la vida, coses
molt simples que són aquí i que m’omplen de felicitat cada dia.

“Per a mi el

luxe són els

petits plaers

Troba a faltar estar al peu del canó en la
redacció d’una revista?
Dirigir una revista és un treball apassionant i que he intentat dur a terme amb
passió, excel·lència i entusiasme. He
tingut la gran sort de viure els anys daurats de les revistes de
moda; una etapa meravellosa plena de bons moments, grans
produccions, fotògrafs icònics, top models, desfilades espectaculars, col·laboradors de luxe i moltíssim talent creatiu al meu
voltant. I sí, de tant en tant m’agrada recordar el ritme trepidant
d’una redacció amb certa nostàlgia, malgrat que soc conscient
que aquells meravellosos anys no tornaran mai.

de la vida”

Què ha significat per a vostè estar al capdavant de capçaleres com Vogue i Harper’s Bazaar durant tants anys?
Em considero una privilegiada i estic agraïda per haver pogut
formar part de la història de les dues capçaleres de moda més
importants del món.
De totes les persones que ha entrevistat al llarg de la seva
carrera, quina l’ha impressionat més? Si pot explicar-nos alguna anècdota…

Segueix les tendències o prefereix vestir-se amb el que li escau bé?
M’agrada seguir les tendències, però
adaptant-les al que m’agrada i afavoreix. No em posaria determinades peces, colors o mescles per molt que es
portessin. Això no significa que no les
admiri o no m’agradi veure-les en altres
persones.
Què hem de tenir les dones de fons
d’armari?
Un bon blazer negre o blau marí.

Té algun secret de beauté?
Un píling enzimàtic una vegada per setmana i l’Unique Pink
Collagen de Meritxell Martí, que prenc tots els dies, de dilluns
a dijous, combinant-ho amb el seu Unique Green Collagen de
divendres a diumenge. Així aconsegueixo resultats increïbles que
es noten immediatament en la lluminositat i fermesa de la pell,
en l’energia, el cabell, el funcionament del sistema digestiu…
gràcies als ingredients del pink, i els caps de setmana afegeixo
el poder detox i de neteja de l’organisme del green.
Quina és la seva joia favorita?
Els anells.
Coneix Andorra? Què li sembla el país?
Conec Andorra però molt poquet; només d’anar-hi a esquiar
algun any. Teniu un país preciós; m’encanta l’hospitalitat de la
gent. És sempre un plaer visitar Andorra.
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Adriana Ribe
Fundadora de Ribe Clinic

“Fem estudis
genètics per
escollir millor
els tractaments
estètics segons
cada perfil”

L’especialitat de medicina estètica ha canviat molt en els últims anys. S’observa un increment en la demanda de
serveis, predomina un nou concepte de prevenir versus el clàssic de tractar, es realitzen tractaments tant a homes
com a dones de totes les edats i, sobretot, es parteix dels últims avenços en tecnologia i genètica.
Ribe Clinic és una clínica de medicina estètica a Barcelona amb experiència de 15 anys i una projecció nacional
i internacional. La filosofia de Ribe Clinic és l’excel·lència, l’aprenentatge continu i la motivació per l’estètica, la
salut i la medicina antiaging. És pionera en l’aplicació de la tecnologia i de la genètica per al tractament mèdic
integral i estètic de la pell i reunim un excel·lent equip de professionals.
Parlem amb la doctora Adriana Ribe, fundadora de Ribe Clinic, sobre les noves tecnologies aplicades al
rejoveniment, de les quals és referent: làser, radiofreqüència i ultrasons focalitzats.
Des de quan treballa amb aquestes tecnologies?
Fa 15 anys, gairebé tot era àcid hialurònic i bòtox, i la tecnologia
en medicina estètica tan sols s’utilitzava per depilar. Vaig decidir
apostar pel làser en rejoveniment perquè permetia anar a l’arrel
del problema. Per exemple, en cas d’envelliment per falta de producció de col·lagen, amb la tecnologia làser és possible activar la
cèl·lula perquè el produeixi de nou. Això permet obtenir resultats
més naturals i de fet el làser dona a la pell una qualitat que no
aporta cap altra tecnologia. A Ribe Clinic oferim els últims avenços en la tecnologia aplicada a la medicina estètica: làser, radiofreqüència, ultrasons d’alta intensitat focalitzats, fred, etcètera,
aprovats sempre i amb certificat CE i FDA. La tecnologia també es
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complementa amb injeccions de toxina botulínica, mesoteràpia
de vitamines, àcid hialurònic, vitamines endovenoses..., on Ribe
Clinic ha desenvolupat uns protocols facials i corporals.
A nivell facial, quins tractaments porta a terme?
El primer que fem és analitzar la persona i veure la qualitat de
la seva pell, és a dir, el to i textura. El to pot ser uniforme o tenir
taques o vermellors, i la textura, hidratada o greixosa. Per això
utilitzem làsers fraccionats, que dirigeixen la llum cap a parts
concretes de la pell. Aquest tipus de làser és més còmode i segur, encara que ens obliga a realitzar diverses sessions. Tractem
arrugues, flacciditat, taques, vermellors... Podem complementar

el làser amb altres tecnologies com radiofreqüència i ultrasons
focalitzats per a la flaccidesa. A vegades, però, el problema són
les arrugues, o asimetries, i aleshores realitzem el protocol FULL
FACE amb injeccions d’àcid hialurònic i toxina botulínica per rejovenir o embellir el rostre.
Parli’ns dels tractaments de reducció de greix corporal no quirúrgica, el Coosculpting.
En aquest període complicat i incert que vivim potser hem adoptat uns hàbits més relaxats i hem acumulat greix en algunes zones. Ribe Clinic ha estat pionera a introduir a Espanya el tractament Coolsculpting per eliminar el greix localitzat: una tecnologia
d’exclusiu ús mèdic, basada en el fred (criolipolisi). A Ribe Clinic
compten amb més de set anys d’experiència i més de 8.000
tractaments realitzats. Sense necessitat de cirurgies ni injeccions, la tecnologia Coolsculpting és l’alternativa a la liposucció
que aconsegueix tractar el michelín en flancs, abdomen, braços,
esquena (rotllet del sostenidor), mentó, cara interna de cuixes,
genolls, pit masculí i banana roll, de manera confortable i sense
dolor.
També són un centre de referència en eliminació de tatuatges.
Sí, eliminem tatuatges amb làser de picosegons. En total, més de
500 pacients tractats amb tatuatges negres i de colors.
Fem un exercici d’imaginació i situem-nos al 2021. Cap a on
es dirigeix la medicina estètica?
Sens dubte cap a l’antiaging (en sentit ampli d’envellir de manera saludable) i la medicina preventiva predictiva, a tot el que
són estudis genètics per prevenir de manera conscient i dirigida.
Fa uns anys els pacients ens venien a veure per tractar arrugues

www.ribeclinic.com
Passeig de Gràcia, 89, principal
08008 Barcelona
Telèfon +34 934 881 207

i flaccidesa en estats avançats, ara venen per prevenir i per sentir-se millor, amb més energia, mentalment i físicament més actius, amb un sistema immune més fort... Els pacients es volen
veure estèticament bé per fora i sentir-se en plena forma per dins.
Aquesta és la medicina estètica que apliquem a Ribe Clinic: fem
estudis genètics per escollir millor els tractaments estètics segons
cada perfil i afegim pautes nutricionals i amb complements per a
un tractament integral. És la medicina estètica antiaging per a un
envelliment extern i intern saludable.

Ribe Clinic Protocol COVID Free
A Ribe Clinic el més important és tenir cura de la salut dels nostres pacients.
Hem treballat rigorosament en els protocols de seguretat i prevenció davant
el coronavirus, d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
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Jo Malone London
el regal més esperat

Entreu en la temporada de l’extravagància. Les bombolles flueixen amb freqüència i els
regals fragants omplen tots els espais. A la resplendor de la llum de les espelmes, els
Bright Young Things (joventut de l’alta societat de la dècada del 1920) es posen dempeus
i porten la tabola fins ben entrada la nit.
Descobriu obsequis indulgents per a ell i per a ella. Des de les fragàncies més cobejades
fins a delícies per a cos i bany i luxosos regals per a la llar. A Jo Malone London Andorra
us aconsellarem per escollir el regal perfecte.

WOOD SAGE & SEA SALT
COLOGNE 100 ML
Escapeu de la rutina diària.
Transporteu-vos a la vora
del mar. Ones d’escuma
blanca, aire fresc amb
aroma de sal marina, amb
l’embolcall de l’olor del
mar i tot combinat amb les
notes de fusta de la sàlvia.
Viva, lliure i alegre.

ORANGE BLOSSOM BODY &
HAND LOTION
Suavitzeu i hidrateu la vostra
pell amb les locions per a cos
i mans. Gaudiu de la intensitat
de de la flor de taronger i
la lila blanca a mesura que
la seva fragància es fon
lleugerament sobre la pell. Un
autèntic plaer.

PEONY & BLUSH SUEDE
BATH OIL
L’essència de l’encant. La flor
de peònia voluptuosa, combinada amb poma vermella,
rosa i flor blanca. Una aroma
luxosa i seductora.

LIME BASIL & MANDRINE
COLOGNE 100 ML
La nostra fragància icònica.
L’alfàbrega i la farigola blanca aporten un gir inesperat
al perfum de llimes damunt
una brisa del Carib. Un
clàssic, modern.

ORANGE BITTERS
LIQUIDLESS DIFFUSER
Doneu estil a la vostra llar
amb el Liquidless Diffuser i els
còctels més càlids de l’hivern.
Un intel·ligent accessori afegit
a la llar. Utilitzeu les canyes
preperfumades per completar
qualsevol espai amb una
aroma envolvent.

ADVENT CALENDAR
Un magnífic compte enrere per al Nadal, conté 24 productes,
entre els quals inclou aromes exclusives, meravelles per al cos i
el bany en la mida de viatge; també espelmes en miniatura.

PINE & EUCALYPTUS
LUXURY CANDLE
El matí de la diada de Nadal
capturada en la generositat
de la nostra espelma. La
peça central per a perfumar
les teves celebracions.

ROASTED CHESTNUT
HOME CANDLE
Un estat d’ànim alegre
amb l’aroma de les
castanyes torrant-se en
un foc incandescent.
Condimentada amb
nou moscada, canyella
i clau; amb un disseny
inspirat en l’Art Deco
d’edició limitada.

EL REGAL PERFECTE
Creeu un regal realment personal. Us oferim combinar els productes que més us agradin, embolcallats amb
un cruixent paper de seda i presentats en una caixa emblemàtica, tant famosa com les nostres fragàncies;
reconeixedora a l’instant, poques vegades oblidada.
40

Productes disponibles a la boutique de JO MALONE LONDON de l’av. Carlemany, 58, d’Escaldes-Engordany

BEAUTY

al màxim

SHOP

Idees regals

per a aquestes festes

És temps de regalar! El Nadal és el moment més idoni per obsequiar amb un bonic
detall aquell ésser estimat, fent-lo gaudir i somriure. A Gala Perfumeries sabem com
fer-ho, per això et proposem una sèrie de detalls plens de bellesa. T’esperem a les
nostres botigues i a www.gala.ad per aconsellar-te i que puguis fer el millor regal.
Christian Dior J’adore
estoig
La icònica eau de parfum
de 50 ml s’acompanya
d’una llet corporal. Un
duo màgic per a un regal
inoblidable.

Estée Lauder Advanced Night Repair estoig
El regal ideal per a la cura del teu rostre amb
la nova formulació del sèrum Advanced Night
Repair Synchronized Multi-Recovery Complex
50 ml, acompanyat de la loció de tractament
activador de la pell Micro Essence 30 ml i el
contorn d’ulls Advanced Night Repair Eye
Supercharged Complex 5 ml.

Jean Paul Gaultier Le Male &
Classique
Una edició limitada de l’eau de
toilette en 100 ml creada per a
aquestes festes dels clàssics de
sempre amb un collector molt
nadalenc. Per a ell i/o per a ella.

Tèrre d’Hermes ‘eau de parfum’ estoig per a home
La modernitat en sintonia amb els elements naturals, per recrear una
aroma de tons forts i foscos com la terra. Inclou l’eau de parfum de 75 ml
amb la miniatura de 12,5 ml més la loció after shave. Inclou la fragància
en 75 ml, la miniatura de 12,5 ml i l’After Shave Lotion de 40 ml.

Foreo Bear i Foreo Bear Mini
L’última tecnologia en lífting facial no invasiu. La innovació en fitness facial. Aquest dispositiu disponible en dues mides, la normal i la mini, proporciona un tractament facial
tonificant a base de microcorrents i 3 nivells d’intensitat, connectat a una app. En les
nostres botigues t’explicarem amb tot detall els seus avantatges i beneficis.
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Disponibles a GALA PERFUMERIES - www.gala.ad

Guerlain Rouge G edició limitada
Especialment creada per a aquestes
festes, sorprèn la persona estimada
amb una carcassa Rouge G “brilli,
brilli” personalitzada amb una targeta
regal, perquè ella esculli el color del
labial que més li agradi. Servei de
gravat del nom al mirall de la carcassa
disponible.

Givenchy l’Interdit estoig
Un detall espectacular amb la fragància prohibida,
l’eau de parfum en 80 ml, acompanyada d’una minitalla de màscara de pestanyes volum Disturbia i una
minitalla del pintallavis Le Rouge 333.
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Per llegir

LOS ASQUEROSOS
SANTIAGO LORENZO (2018) - Blackie Books
Preu: 21 €

REY BLANCO
JUAN GÓMEZ-JURADO (2020) - Ediciones B
Preu: 20,90 €

Tot i que va ser publicat fa dos anys, aquest llibre ha
estat un dels més venuts aquest 2020, gràcies al boca-orella. Una obra molt adequada per a llegir en els
temps que corren, i que fa reflexionar sobre els aspectes
veritablement importants de la vida. La història comença
amb l’assassinat d’un policia antidisturbis a mans de
Manuel, que es dona a la fuga. Decideix buscar un lloc
tranquil on assentar-se i troba en un llogaret abandonat
el seu refugi. Sobreviu a base de de llibres Austral, vegetals que creixen als voltants i una reduïda compra del
Lidl que li envia el seu oncle.

El 2018 Juan Gómez-Jurado ens sorprenia amb la publicació de Reina Roja, fa poc més d’un any ho tornava
a fer amb Loba Negra, i ara la saga d’Antonia Scott i
l’agent Jon Gutiérrez continua i acaba amb Rey Blanco.
Aquest tercer llibre de la trilogia és, sens dubte, una de
les novel·les més esperades de l’any: va sortir a la venda
el passat 5 de novembre i ja va per la cinquena edició.
Fa dotze que Gómez-Jurado va començar a teixir la història dels dos personatges principals, complexos i díscols,
que han ocasionat més d’un maldecap a l’autor , segons
ell mateix ha confessat.

LA MÚSICA QUE SONA QUAN ACABA LA CANÇÓ
MARTA GRAU (2020) - Rosa dels Vents
Preu: 17,90 €

DOLÇA INTRODUCCIÓ AL CAOS
MARTA ORRIOLS (2020) - Edicions del Periscopi
Preu: 17,50 €

La música que sona quan acaba la cançó és una història
corprenedora i profundament humana, en un paisatge
que l’escriptora urgellenca Marta Grau recrea amb una
força narrativa extraordinària i amb unes protagonistes
que traspuen els sentiments i el coratge que perduren inesgotables de generació en generació, al llarg del temps
i fins avui. La història recrea el retrobament de dues germanes, la Berta, separada i amb dues filles, i la Tània, de
tornada al país amb la seva nòvia africana després de
molts anys viatjant.

Què passa en una relació amorosa, estable però encara relativament jove, quan un dels dos pren una decisió
unilateral que afecta directament el futur de la parella?
Quan la Marta li comunica al Dani que no vol ser mare,
s’obre entre els dos una esquerda que els portarà a orbitar per uns llimbs plens de dubtes i indecisions, que
els impulsaran a repensar-se com a individus i com a
parella. Aquesta novel·la és una invitació a nedar pel mar
de contradiccions en què es converteix la possibilitat de
ser pares. Una anàlisi íntima al voltant de la voluntat,
l’instint, la llibertat i les estructures socials.

ELS MÉS VENUTS A ANDORRA
Ficció
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No ficció
AQUITANIA
Eva García Sanz de Uturi (2020) - Planeta

UTILIDAD DE LAS DESGRACIAS Y OTROS TEXTOS
Fernando Aramburu (2020) - Tusquets

El premi Planeta 2020 és un poderós thriller històric que travessa un segle replet de venjances, incestos i batalles. 1137. El
duc d’Aquitània apareix mort a Compostel·la. El cos queda de
color blau i amb la marca de l’”àguila de sang”, una ancestral
tortura normanda.

L’últim llibre de Fernando Aramburu, autor del best-seller Patria,
recull les seves millors peces de no ficció. Textos i articles on
recrea la seva infància, l’experiència com a mestre a Alemanya o
els diferents rituals que segueix a l’hora d’escriure.

LA CIUTAT DE VAPOR
Carlos Ruiz Zafón (2020) - Planeta

EL FILL DEL XOFER
Jordi Amat (2020) - Edicions 62

Carlos Ruiz Zafón va morir el passat mes de juny als 55 anys
després d’una llarga malaltia. Ara, Planeta publica de manera
pòstuma tots els seus contes en un sol volum. El lector hi trobarà
els ecos dels ambients i personatges carcterístics de l’autor.

Arran de la figura d’Alfons Quintà (1943-2016), Jordi Amat fa
una reflexió sobre el poder en forma de narració. Darrere d’una
carrera periodística fulgurant (que transcorre per la direcció
de TV3 o les tertúlies d’Intereconomía) s’oculta una trajectòria
fosca.

L’ENIGMA DE L’HABITACIÓ 622
Joël Dicker (2020) - La Campana

ERES MÁS FUERTE DE LO QUE CREES
Tomás Navarro (2020) - Planeta

Una nit de desembre, un cadàver jeu al terra de l’habitació 622
del Palace de Verbier, un hotel de luxe als Alps suïssos. La recerca policial no arriba a cap conclusió i el cas s’oblida. Anys
més tard, un escriptor arriba a aquest mateix hotel i mirarà de
resolde el misteri.

Potenciar la fortalesa emocional clau per superar els moments
difícils de la vida, com l’actual pandèmia. Tomás Navarro, reconegut psicòleg, ofereix un kit de rescat amb eines per descobrir
la nostra capacitat de resiliència i aplicar-la al context d’avui
dia.
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Per escoltar
i per veure

Cinema

Música
JOKER
Arthur Fleck viu a Gotham
amb la seva mare, i la seva
única motivació en la vida
és fer riure a la gent. Actua
fent de pallasso en petites
feines, però té problemes
mentals que fan que la gent
el vegi com una bestiola
rara. El seu gran somni és
actuar com a còmic davant
del públic, però una sèrie
de tràgics esdeveniments
el faran incrementar la seva
ira contra una societat que
l’ignora.
Director: Todd Phillips.
Intèrprets: Joaquin Phoenix,
Robert De Niro, Zazie Beetz,
Frances Conroy.
PARÁSITOS
La cinta nord-coreana, guanyadora de l’Oscar a la Millor Pel·lícula,
ha estat una de les grans revelacions de 2020. Tant Gi Taek (Song
Kang-ho) com la seva família estan sense feina. Quan el seu fill
gran, Gi Woo, comença a fer classes particulars a casa de Park,
les dues famílies, que tenen molt
en comú malgrat pertànyer a dos
mons totalment diferents, comencen una interrelació de resultats
imprevisibles.
Director: Bong Joon-ho.
Intèrprets: Song Kang-ho, Lee
Seon-gyun, Jang Hye-jin.

PATRIA
La minisèrie d’HBO arriba en
format DVD. Basada en l’exitosa
novel·la de Fernando Aramburu,
la història abasta 30 anys del
conflicte basc i estudia l’impacte
del mateix sobre la gent comuna,
com la vídua d’un home assassinat a trets per la banda terrorista
ETA, que torna al seu poble natal
després de l’alto-el-foc de 2011,
o la mare d’un etarra empresonat.
Director: Aitor Gabilondo.
Intèrprets: Elena Irureta, Ane Gabaraín, Loreto Mauleon, Susana
Abaitua.
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FROM ELVIS IN NASHVILLE
Les sessions d’enregistrament a Nashville de 1970 marquen el punt
àlgid en la carrera musical d’Elvis Presley. Després del seu retorn triomfal als escenaris l’any anterior, i havent reprès el control de la seva
producció artística als estudis, Elvis es mostra pletòric en aquestes gravacions. RCA les ofereix completes, incloent les preses descartades, en
un estoig de 4 CD
EVERY BAD
Dana Margolin i la seva banda, Porridge
Radio, lliuren un dels millors discos de
rock dels últims temps amb una fórmula
tan antiga com irresistible, nihilisme juvenil cantat en frases repetides que es
converteixen en mantres (“I’m bored to
death, let’s argue” és el primer que sona
en tot el disc) i unes influències musicals
que van de Nirvana i The Cure, a Savages
i Yeah Yeah Yeahs, passant per Elastica o
Charlie XCX.
JOHN WILLIAMS IN VIENNA
Tot just dos mesos abans de l’esclat
de la pandèmia, al gener de 2020, el
popular compositor de bandes sonores
John Williams va tenir l’oportunitat de
fer dos històrics concerts al capdavant
de l’Orquestra Filharmònica de Viena, i
amb Anne Sophie Mutter com a solista.
Una selecció dels seus millors treballs
(de Star Wars fins a Harry Potter, passant per La llista de Schindler o Indiana
Jones), que Deutsche Grammophon
edita ara en un estoig de CD+DVD.
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Christina de Vreeze
fundadora i directora general de CVC Fine Art
És BA Honours en Història de l’Art i MA en Museologia
per la Universitat de Leicester, a Angleterra. Actualment
està finalitzant el doctorat en Humanitats i Tecnologia a la
Salve Regina University de Newport (Rhode Island). Parla
set idiomes amb fluïdesa. Fa més de dues dècades que
gestiona col·leccions d’art des de la seva empresa CVC
Fine Art, establerta a Andorra.

Per Jordi Salazar

Per què va triar Andorra per viure i treballar?
Per la natura, que és el principal actiu del país, per la seva gent,
per la seguretat jurídica i física, per la gastronomia, per la perfecta
juxtaposició entre la tradició i la modernitat, per les dimensions
del Principat, pels serveis que ofereix... Des del meu punt de vista, Andorra és el país d’Europa amb millor qualitat de vida.
Com veu la vida cultural andorrana?
Trobo que el país està evolucionant en la bona direcció per trobar
el seu posicionament dins el context internacional del món de
l’oferta cultural. Té un patrimoni cultural i històric únic, com ara el
romànic, encara molt desconegut fora d’Andorra, però que per si
sol ja mereix un viatge al país. A més, des del ministeri de Cultura
s’estan impulsant diferents iniciatives de qualitat en l’àmbit de
les arts, que van consolidant i posant en relleu la importància
que té la cultura per a Andorra i el seu entorn. Un país sense cultura és un país incomplet i el Principat té molta cultura i s’estan
emprenent accions i projectes de qualitat per posicionar el país
globalment.
Quan i per què va decidir fundar CVC Fine Art?
Ja fa més de dues dècades que vaig fundar la consultoria i assessoria CVC Fine Art, que s’ha especialitzat en gestió de col·leccions privades d’art, tot i que al marge d’aquestes col·leccions
també tinc clients com ara museus, corporacions o institucions.
Per mi, venir a Andorra va ser un pas natural, perquè vaig estudiar
Història de l’Art i Museologia, i de petita vaig visitar molts museus sovint, a Haarlem (Holanda), com el Frans Hals Museum, el
Teylers Museum, on vaig créixer, i altres com el Rijks Museums a
Amsterdam, el Kröller Müller a Otterloo, etc. Créixer amb la tradició del col·leccionsime de la meva família i el context acadèmic
em va formar personalment i professionalment.
Quins serveis diferencials ofereix?
Degut a les meves relacions internacionals amb els principals
actors en el món del col·leccionisme i dels museus, la meva empresa té un posicionament definit, proporcionant als clients informes detallats sobre autencitat, que són estudis profunds i tècnics
de les obres, així com la seva valoració i la posició en el mercat
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global per vendre-les o adquirir-les. El món de l’art requereix coneixement professional i específic, i també perquè les bases de
les relacions en aquest àmbit s’assenten sobre la confidencialitat
i la confiança. No ens dediquem només a la compravenda, sinó
que també elaborem informes amb criteris tècnics detallats.
Una de les seves activitats és la de descobrir i representar
artistes. En què consisteix aquest vessant?
Aquest és un aspecte que m’omple molt, tant des del punt de
vista personal com professional. Com a comissària he organitzat
exposicions a Artalroc, als grans magatzems Pyrénées i a la clínica oftalmològica VallmedicVision. Totes aquestes mostres han
tingut molt bona acollida al país i, entre altres, un dels noms més

rellevants que tinc el plaer de representar és el del pintor barceloní Jordi Rollán, que està en la seva etapa de major maduresa.
Té obra per tot el món i hem organitzat exposicions magnífiques.
Com valoren els seus clients internacionals el fet de rebre els
serveis de CVC Fine Art des d’Andorra?
Molt positivament, perquè els que ja coneixen Andorra descobreixen els grans canvis que està experimentant el país per competir
internacionalment en nous camps, i els que no coneixen el Principat queden fascinats per un país únic que està desenvolupant
i implementant un nou paradigma, que motiva que les persones
i empreses del meu perfil s’instal·lin aquí. Estic convençuda que
aquest és el camí a seguir.

Chaumet
Penjoll Jeux
de Liens
Harmony

Chaumet
Penjoll Jeux de
Liens Harmony
Malachite

SHOP

al màxim

Chaumet
Penjoll Jeux
de Liens
Harmony

dinh Van
Penjoll Menottes
R8

JOIES

Chaumet
Anell Bee
My Love

Chaumet
Anell Josephine
Éclat Floral

Chaumet
Solitari Joséphine
Éclat d’Éternité

Chaumet
Braçalet
Bee My Love

dinh Van
Créoles
Menottes
R27,5

dinh Van
Anell Le Cube
Diamant

Fred
Braçalets Force 10

dinh Van
Mono arracada
Menottes R8
Fred
Anell Force 10

dinh Van
Créoles Le Cube
Diamant

Fred
Braçalet Force 10
Fred
Anelll Force 10 Duo

Morganne Bello
Anell Corset
Victòria nacre
Morganne Bello
Braçalet Coussin
Hematite

Morganne Bello
Braçalet Candy
Delice
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dinh Van
Braçalet Le Cube
Diamant XL

Morganne Bello
Anell Corset
Victòria turquesa

dinh Van
Arracades
Menottes R8

Le Gramme
Braçalet Cable 9 g

Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com

Messika
Penjoll Move
Classique

Chopard
Penjolls Happy
Diamonds

Messika
Penjoll Lucky
Move nacre

Messika
Créoles Lucky
Move
Messika
Braçalet
Glam’Azone
Skinny

Messika
Braçalet
My Twin Skinny

Chaumet
Anell Liens
Seduction

Messika

Messika
Aliança Joy
Messika
Braçalet Move
Chopard
Arracades Happy
Diamonds

Chaumet
Braçalet Liens
Seduction

Messika
Anell Joy
Messika
Aliança Joy

Chopard
Anell Happy
Dreams

Chopard
Anell Happy
Diamonds
Chopard
Anell Ice Cube

Chopard
Anell
Chopardissimo

Chopard
Arracades
Happy Diamonds

Chopard
Braçalet Happy Hearts

Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com

Chopard
Happy Hearts
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SHOP

al màxim

Tamara Comolli
Penjolls India Leaf

Tamara Comolli
Braçalet Mikado

JOIES
Tamara Comolli
Anells Bouton

Tamara Comolli
Anell Drop

Ole Lynggaard
Anell Snake

Tamara Comolli
Braçalet Fairy
Tamara Comolli
Braçalet Signature

Ole Lynggaard
Anell Lotus

Ole Lynggaard
Anell Shooting Stars
edició especial

Niessing
Anell Tension

Ole Lynggaard
Arracada Special
Edition Unique

Serafino Consoli
Anells Brevetto

de Grisogono
Anell Allegra

Pasquali Bruni
Anell Bon Ton

Ole Lynggaard
Arracada Shooting Stars
edició especial

Adolfo Courrier
Anells de la col·lecció SINGLE i POP

52

Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com

Shamballa Jewels
Braçalet 10 mm trenat
amb maragdes
Shamballa Jewels
Braçalet 6 mm amb turqueses,
maragdes i diamants blancs

Shamballa Jewels
Braçalet 8 mm trenat amb
diamants negres

Shamballa Jewels
Anell Inner Meucci
Shamballa Jewels
Braçalet Nyima
Mini

Shamballa Jewels
Braçalet Lock 10 mm
amb diamants negres
i maragdes

Shamballa Jewels
Braçalet Lock 10 mm
amb safirs grisos, robí i
jade negre

Shamballa Jewels
Anell SOS Alliance

Shamballa Jewels
Penjolls Ultimate
Protection
le gramme
Braçalet cable
11 g en or groc

le gramme
Braçalet 33 g en
or groc
le gramme
Braçalet cable
7 g en plata i
diamants

le gramme
Braçalet cable
5 g ceràmica
negra

le gramme
Braçalet 21 g en acer
inoxidable

le gramme

Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com
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le gramme
Anell Ruban 3 g
en ceràmica negra

le gramme
Braçalet Beads
47 g en plata
le gramme
Aliança Ruban
5 g en or groc

SHOP

al màxim
3

JOIES

5

1

2

4

6

9

7

8

10

11

17

12

13

18

14

16
15

1. Arracades d’or groc de 18Q mini de la col·lecció KNUT ESSENTIALS, preu: 400 €. 2. Anell d’or groc de 18Q cenefa de la col·lecció KNUT ESSENTIALS, preu: 850 €. 3. Penjoll d’or groc de
18Q en serpentí doble amb cadena de la col·lecció KNUT ESSENTIALS, preu: 1.500 €. 4. Arracades d’or rosa de 18Q amb forma celta de la col·lecció KNUT ESSENTIALS, preu: 1.850 €. 5.
Penjoll d’or groc de 18Q en forma de cor i cadena de la col·lecció KNUT ESSENTIALS, preu: 1.000 €. 6. Arracades criolles d’or groc de 18Q amb diamants de la col·lecció KNUT ESSENTIALS,
preu: 3.000 €. 7. Anell d’or rosa de 18 ct en forma de cor de la col·lecció KNUT ESSENTIALS, preu: 1.000 €. 8. Anell Nimfa en or groc de 18Q amb un preciós quars de talla oval amb caputxó
de 35ct envoltat d’ametistes, topazis i safirs, preu: 6.750 €. 9. Rellotge NOMOS ORION manual, 33 mm, 3 ATM, preu: 1.485 €. 10. Polsera d’or groc de 18Q en forma de serpentí de la
col·lecció KNUT ESSENTIALS, preu: 1.200 €. 11. Anell disc en or groc de 18Q amb gran coral envoltat de diamants Brown, safirs grocs i diamants, preu: 4.700 €. 12. Botons de puny d’or rosa
de 18Q en forma de trèvol de la col·lecció KNUT ESSENTIALS, preu: 1.400 €. 13. Aliança d’or blanc de 18Q amb diamants talla brillant 1,82ct, preu: 3.000 €.14. Anell solitari en or blanc de
18Q 4 grapes diamant talla brillant 0,35ct, preu: 1.400 €. 15. Aliança d’or blanc de 18Q amb grapes diamant talla brillant 1,68ct, preu: 2.500 €. 16. Anell d’or rosa de 18Q mini nus trèvol
de la col·lecció KNUT ESSENTIALS, preu: 350 €. 17. Espelma VASARI aroma Tuberose, preu: 34 €. 18. Tapa espelma en plata i caboixó de lapislàtzuli, preu: 240 €
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Disponibles a VASARI - www.joyeriavasari.com

al màxim

Love Winter

SHOP

3

SKI

4

5

1
6

2

7

8

9

10
11

1. STOCKLI LASER esquís. 2. KASK CHROME casc. 3. NEWLAND model KUHTA jersei. 4. DALE OF NORWAY model DALE CHRISTMAS MASC jersei. 5. DESCENTE model CANADA SX DOWN
HYBRI jaqueta home. 6. BOGNER GISA-D jaqueta dona. 7. GOLDBERGH model PIPPA pantalons dona. 8. HESTRA GRIPEN GS 5 fingers guants. 9. UGG M HIGHLAND SPORT bota home. 10.
DOUCHEBAGS THE HUGGER 30 litres motxilla. 11. SOREL model KINETIC SHORT bota dona.
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Disponibles a les botigues VILADOMAT - www.viladomat.com

SHOP

al màxim

TIME

Breitling
Avi re-edition
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chopard
Mille Miglia GTS
Azzurro Chrono
Limited Edition
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Bell & Ross
BR03-94
ceramic black
matte
Bàsic Mercat

Bell & Ross
BR05
Chrono black
Bàsic Mercat

Breitling
Chronomat
B01 42
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Longines
Spirit
Suissa
The Embassy

Tag Heuer
Carrera
Boutique
Tag Heuer

Breitling
Endurance Pro
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Breitling
Navitimer
B03 Chrono
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant
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Chopard
Mille Miglia 2020
Race Edition Or Rose
Limited Edition
250 peces
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Breitling
B01 Chrono
42 Limited Edition
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Rado
Captain Cook
Bronze
Suissa
The Embassy

Oris
Roberto Clemente
Limited Edition
Bàsic Mercat

Nomos
Metro
Neomatik
or rosa 38,5
3 ATM
Vasari

Tag Heuer
Connected
Orbital
Olive Green
Boutique
Tag Heuer

Bell & Ross
BR03-92
Diver bronze green
Bàsic Mercat

Oris
Divers
Bàsic Mercat

Hamilton
Khaki
Automatic
Bàsic Mercat
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SHOP

al màxim

TIME

Nomos
Tangente
Sport
Neomatik 42
30 ATM
3.438 €
Vasari

Breitling
Superocean
Heritage B20
Automatic 42
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Longines
Spirit
Suissa
The Embassy

Breitling
Navitimer
Automatic
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Bell & Ross
BR05 Auto blue
metal
Bàsic Mercat

Breitling
Superocean
Heritage
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chopard
Mille Miglia
GTS Automatic
Speed black
Limited Edition
1.000 peces
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Breitling
Superocean
Automatic
46 black
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Nomos
Autobahn
Neumatik 41
10 ATM
3.285 €
Vasari
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Hamilton
Khaki
Aviation
Bàsic Mercat

Oris
Carl Brashear
Chrono Limited
Edition bronze
Bàsic Mercat

Nomos
Tangente
Neomatik 39
5 ATM
2.488 €
Vasari

Bell & Ross
BR03-92
White Camo
Bàsic Mercat

Breitling
Navitimer
Automatic
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Maurice Lacroix
Aicon Automatic
Skeleton
Bàsic Mercat

Certina
DS Caimano
Suissa
The Embassy

Nomos
Ahoi
Neomatik 36
20 ATM
2.678 €
Vasari

Nomos
Metro Datum
amb reserva
de marxa 37
3 ATM
2.575 €
Vasari
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SHOP

al màxim

TIME

Breitling
Chronomat
Automatic 36
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chanel
J12·20
Automatic 38
White Ceramic
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chopard
Happy Sport 33
Coco Blue
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chanel
J12 Automatic 38
White Ceramic
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Breitling
Chronomat
Automatic 36
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chopard
Happy Sport 36
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chopard
Happy Sport
The First
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Breitling
Chronomat
Automatic 32
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chanel
Paradoxe
White & Black
Ceramic
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant
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Tag Heuer
Connected
Synopsis Red
Boutique
Tag Heuer

Chaumet
Liens Lumière
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Oris
Divers
Bàsic Mercat

Chaumet
Class One
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Nomos
Ludwig
Manual 33
3 ATM
916 €
Vasari

Chanel
Première de Velours
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Certina
DS Action Lady
Suissa
The Embassy

Rado
True Thinline
Nature
Suissa
The Embassy

Certina
DS Podium
Suissa
The Embassy
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ESTIL

al màxim

de

VIDA

ANDORRA LA VELLA - Avinguda Meritxell, 40

El plaer dels
millors
cigars
ANDORRA LA VELLA - Carrer de la Unió, 2

Les tres botigues The CigarShop són els establiments de
referència a Andorra en el selecte món del tabac. Amb
més de 20 anys d’experiència, s’ha convertit en tot un
temple per als amants del millor tabac: ofereix més de
4.500 referències, entre les quals destaquen 450 cigars
havans, una paleta variada per satisfer tots els gustos del
consumidor.
L’establiment principal, situat a l’avinguda Meritxell, disposa dels sistemes més avançats d’humidificació i climatització per garantir la màxima qualitat i el manteniment
íntegre de les propietats dels cigars. Amb un tracte exclusiu i totalment personalitzat, l’oferta es complementa
amb una sala de fumadors, on els clients poden gaudir
amb la calma que requereix el plaer d’un bon havà.

PAS DE LA CASA
Carrer Major, 23
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Cal recordar que The CigarShop disposa d’altres dos locals al Principat: un establiment al carrer de la Unió, en la
confluència de Vivand i l’avinguda Meritxell, i una botiga
al carrer Major del Pas de la Casa, oberta l’any 2002,
que també disposa d’una acollidora smoking room per a
degustacions i maridatges i de 20 caves privades.

