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CALENDÁRIO DO ADVENTO DA YVES ROCHER: 24CALENDÁRIO DO ADVENTO DA YVES ROCHER: 24
PRODUTOS PARA CHEGAR AO NATAL EM BELEZAPRODUTOS PARA CHEGAR AO NATAL EM BELEZA

Começa a época natalícia e com ela surgem as intermináveis ofertas de calendários do advento. JáComeça a época natalícia e com ela surgem as intermináveis ofertas de calendários do advento. Já

fazem parte da nossa tradição, e há calendários para todos os gostos. fazem parte da nossa tradição, e há calendários para todos os gostos. 

Os mais gulosos podem contar os dias até ao Natal com chocolates — um tipo de cronogramas queOs mais gulosos podem contar os dias até ao Natal com chocolates — um tipo de cronogramas que

pode encontrar em todos os supermercados do País. Contudo, a oferta acaba por ser menor parapode encontrar em todos os supermercados do País. Contudo, a oferta acaba por ser menor para

todos aqueles que gostariam trocar os doces pela maquilhagem e skin care. Felizmente, a Yvestodos aqueles que gostariam trocar os doces pela maquilhagem e skin care. Felizmente, a Yves

Rocher não os esqueceu.Rocher não os esqueceu.

O calendário do advento da marca francesa pretende reconectar as pessoas à natureza e, para isso,O calendário do advento da marca francesa pretende reconectar as pessoas à natureza e, para isso,

recorrem a uma coruja misteriosa de olhos grandes que a guiará por uma �oresta colorida, onde osrecorrem a uma coruja misteriosa de olhos grandes que a guiará por uma �oresta colorida, onde os

ramos são, simultaneamente, os dias de dezembro.ramos são, simultaneamente, os dias de dezembro.

Cada uma das janelas — 24 no total — tem um produto da Yves Rocher, entre novidades a algunsCada uma das janelas — 24 no total — tem um produto da Yves Rocher, entre novidades a alguns

dos best sellers marca nos cuidados de rosto, corpo, cabelo, maquilhagem e perfumes.dos best sellers marca nos cuidados de rosto, corpo, cabelo, maquilhagem e perfumes.

A Yves Rocher está ainda a promover um Natal mais sustentável, e para isso recomenda a todas asA Yves Rocher está ainda a promover um Natal mais sustentável, e para isso recomenda a todas as

pessoas que comprem o calendário do advento que, após chegarem a 24 de dezembro (casopessoas que comprem o calendário do advento que, após chegarem a 24 de dezembro (caso

respeitem as “regras” da abertura dia a dia), o usem como uma caixa para transportar presentesrespeitem as “regras” da abertura dia a dia), o usem como uma caixa para transportar presentes

para alguém especial ou até  para enfeitar a mesa na consoada.para alguém especial ou até  para enfeitar a mesa na consoada.
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