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Sèrum Botox Effect  
de Babaria

Proporciona un efecte  
antiedat global.
Formulat amb un Tripèptid Botox-
like, difumina visiblement les 
arrugues i relaxa el rostre.  
Actius: Tripèptid Botox-like i 
Emol·lients.

Ampolletes Botox Effect  
de Babaria

Proporcionen un tractament 
rejovenidor intens.
Formulades amb un Tripèptid 
Botox-like, suavitza les línies 
d'expressió i relaxa el rostre.  
Actius: Tripèptid Botox-like i 
Emol·lients.

Crema facial Botox Effect  
de Babaria

Proporciona un efecte  
antiedat global.
Formulada amb un Tripèptid 
Botox-like, difumina les arrugues 
i aporta una acció antioxidant. 
Actius: Tripèptid Botox-like i 
Emol·lients.

La nova línia de tractament facial BABARIA Botox Effect, 
formulada amb un Tripèptid Botox-like, proporciona 
un efecte antiedat global difuminant les arrugues, 
suavitzant les línies d'expressió i relaxant el rostre.

La combinació de les ampolletes, el sèrum i la crema 
facial Botox Effect, aporta una acció sinèrgica per a 
rejovenir de forma visible la pell. A més, la seva acció 
Total Lift està especialment indicada per a les pells 
madures.

Especialment indicat per a pells madures.

Mantenir el rostre  
rejovenit amb  
Botox Effect

Què és el Tripèptid Botox-like?

Es tracta d'una complexa composició feta entre tres 
aminoàcids que inhibeixen les contraccions musculars 
del rostre que són les causants de les arrugues. Aquest 
Tripèptid simula, per tant, l'acció del Botox, però 
sense cap contraindicació.
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Stop 
CAIGUDA! 

Kerzo, l’especialista en el tractament capil·lar amb més de 50 anys d’experiència, ens presenta 
la novetat d’aquest octubre: Kerzo Forte, un tractament global anticaiguda per a prevenir-ne i 
combatre’n els primers símptomes o lluitar contra situacions de caiguda avançada.

“KERZO FORTE ANTICAÍDA”

1. EL XAMPÚ 
El xampú anticaiguda de Kerzo 
Forte és un component essencial 
de la línia del tractament, ja 
que ajuda a frenar la caiguda 
dels cabells i a estimular-ne el 
creixement. Gràcies a la seva 
fórmula equilibrada, el xampú és 
perfecte per a l’ús diari.

Beneficis Beneficis Beneficis
· Eficàcia comprovada    
  dermatològicament. 
· Fórmula enriquida amb trichodyn. 
· Preparació del cuir cabellut per a 
  l’aplicació de les ampolles anticaiguda. 
· Fre a la caiguda dels cabells. 
· Estimulació del seu creixement  
   i la nutrició dels cabells.

2. EL TÒNIC EN ESPRAI 
El tònic en esprai de Kerzo Forte 
és un concentrat tecnològic que ha 
estat dissenyat per a reforçar de 
forma visible els cabells en fase 
de caiguda, ajudant a frenar-la i a 
estimular-ne el seu creixement. El seu 
compost amb molècules patentades 
actua des de l’arrel, en el cuir cabellut 
i en el cor de la fibra capil·lar.

· Endarreriment de la caiguda  
   dels cabells. 
· Estimulació del seu creixement. 
· Reforç per als cabells durant la  
   fase de caiguda. 
· Nutrició de l’arrel per a una millor 
   subjecció. 
· Cabells més espessos i sedosos.

3. EL TRACTAMENT INTENSIU 
El tractament intensiu de Kerzo 
Forte frena eficaçment la caiguda 
dels cabells gràcies a les monodosis 
enriquides amb trichodyn, un 
principi actiu que intensifica 
la fórmula per a estimular el 
creixement dels cabells.

· Restabliment delcicle del 
   creixement. 
· Indicat per a casos de caiguda 
   molt severs. 
· Eficàcia provada clínicament. 
· Reforç dels cabells i estimulació 
   del fol·licle pilós.



Sin perfumes, colorantes
ni alérgenos*

*26 lista de la UE

Con fibras de celulosa sin blanquear
manteniendo un color crema natural

NUEVO

Nuestra
gama más

natural



Sin perfumes, colorantes
ni alérgenos*

*26 lista de la UE

Con fibras de celulosa sin blanquear
manteniendo un color crema natural

NUEVO

Nuestra
gama más

natural
98% biodegradable

NOU

NOU

NOU

NOU
90% orígen natural

ORIGINAL REMEDIES  
Xampú equilibrant 
Carbó Magnètic
Nou xampú sense silicones, 
enriquit amb Llavor Negra egípcia 
i amb un 94% d'ingredients 
d'origen natural per a arrels 
greixoses i puntes seques. Gràcies 
al carbó actiu, atrau el 99% de 
les impureses purificant així els 
cabells. Hidrata durant 72 hores els 
cabells proporcionant un acabat 
professional sense efecte greixós.

L'ORÉAL PARIS CASTING CREME NATURAL GLOSS  
Tint semipermanent per a cabells que busquen un color 
intens i una brillantor radiant
Casting Creme Natural Gloss és perfecta per aconseguir un resultat 
fabulós. La seva fórmula sense amoníac dura fins a 28 rentades i és ideal 
per cobrir les primeres canes o bé per fer brillar més el teu to castany 
natural. Amb el condicionador que conté l'envàs, donaràs als teus cabells 
una major elasticitat després d'aplicar-te la coloració. No es recomana el 
producte a les persones amb moltes canes.

Aplicació molt senzilla

Primer barreja la crema colorant amb la llet reveladora i sacsejar el pot 
amb intensitat. A continuació aplica el colorant floc a floc sobre els cabells 
humits sense rentar. Pots utilitzar pinces per al cabell per separar més 
còmodament els flocs. Finalment, aplica't el condicionador nutritiu als 
cabells, deixa passar 2 minuts i esbandeix bé.

ORIGINAL REMEDIES  
Hair Remedy mascareta  
d'hidratació de Carbó 
Magnètic
La nova mascareta sense silicones 
que desenreda i hidrata fins a 72 
hores els cabells. Actua en tan sols 
1 minut deixant els cabells sedosos 
i lliures de l'efecte greixós.

El més nou per a la  
cura dels cabells
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QUITA ATASCOS 
Desembussa i neteja les canonades

QUITA GRASA 
Eficaç i concentrat

Eficàcia professional 
per a la teva llar

Eficàcia professional al millor preu,  
ara a la teva botiga DÜCA de confiança.

Canonades embussades? Males olors en els desguassos? 
Tenim la solució: QUITA ATASCOS AIRQUID un potent desembussador que actua 
de forma ràpida i eficaç dissolent els residus orgànics de canonades i desguassos.

 9 Fórmula més densa i concentrada.  Eficàcia professional.

 9 4 aplicacions en 1: desembussa, elimina olors, neteja i evita obstruccions.

 9 Ràpid i fàcil d'utilitzar. Actua immediatament sense necessitat de retirar l'aigua.

 9 Més segur: gel actiu anti esquitxades i tap de seguretat.

 9 No fa malbé les canonades ni les fosses sèptiques.

Busques una solució única i eficaç per a la brutícia més difícil? 
El QUITA GRASA QR 7 USOS AIRQUID és un desgreixador concentrat  
amb un alt poder de neteja contra la brutícia més persistent.

 9 Fórmula més concentrada i potent. Eficàcia professional!

 9 Neteja ràpida i profunda.

 9 Un sol producte, múltiples aplicacions: cuines, banys, terres,  
 teixits, vehicles, eines i maquinària.

2,75 €

2,99 €
OFERTA MARÇ



Esponja Suavipiel  
Dermo Massage

Per una banda, trobem la fibra de 
polièster que exfolia i manté neta i sana 
la teva pell, i per l'altra, una textura suau 
com la pell d'un nadó, perquè relaxis i 
amanyaguis el teu cos. Un gran benestar 
ho miris per on ho miris.

Esponja Suavipiel  
Bath Microfibra E. Soft

La seva extrema suavitat té cura de la teva 
pell dia a dia. Suau, esponjosa i delicada, 
és el complement ideal dels teus banys o 
dutxes. Per a pell delicada i sensible.

Esponja Suavipiel  
Maya Active Flor Sense

Acció exfoliant molt suau i agradable. Et 
proporciona un deliciós massatge deixant 
la pell suau i llisa. Pots fer-la servir cada 
dia sense fer mal a la teva pell.

Esponja Suavipiel  
Baby Soft 2 u.

Ideal per al bany diari del teu nadó. La 
seva suavitat està especialment indicada 
per a cuidar les zones més delicades i 
sensibles protegint la seva pell. Indicada 
per a pells sensibles.

Esponja Suavipiel  
Active Spa Peeling

Esponja de bany hipoal·lèrgica amb una 
cara suau i una altra amb acció exfoliant.
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Suavipiel cuida la teva pell



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

Les ofertes que  
ningú més t’oferirà!

 EXCLUSIVA
OFERTA Març

NATURALIUM
Mascareta capil·lar  200 ml.

-50%

2a UNITAT

Promoció vàlida en 
tots els productes 
mostrats, en el 
producte de menys 
import.

-50%

2a UNITAT

Promoció vàlida en 
tots els productes 
mostrats, en el 
producte de menys 
import.

-50%

2a UNITAT

Promoció vàlida en 
tots els productes 
mostrats, en el 
producte de menys 
import.

LA TOJA
Gel dutxa 650 ml.

BODY NATUR
Bandes depilació corporal 
16 u.

BODY NATUR
Bandes depilació facial
12 u.

BODY NATUR
Crema depilació 
home 200 ml.

BODY NATUR
Crema de peus 50 ml o 
100 ml o gel fred 50 ml.

LA TOJA
Escuma d'afaitar 300 ml.

LICOR DEL POLO
Dentifrici 2 en 1 75 ml.

NATURALIUM
Condicionador tub 250 ml.

2,50 €
100 ml. 1,00€

3,50 €
100 ml. 1,75€

1,90 €
1 unitat 0,12€

1,65 €
1 unitat 0,14€

3,50 €
100 ml. 1,75€

2,00 €
(50) 100 ml. 4,00€

2,80 €
100 ml. 0,93€

1,70 €
100 ml. 2,27€

NATURALIUM
Xampú + Condicionador 400 ml.

2,50 €
100 ml. 0,62€

2,60 €
100 ml. 0,40€

FROSH Eco
Detergent 30 dosis.

SCOTCH BRITE
Fregall amb esponja

FROSH Eco
Netejavidres pistola
750 ml. 

FROSH Eco
Netejador 1000 ml. 

2,51€

100 ml. 0,33€

PREU
DUCA

5,66€

1 dosi 0,18€

PREU
DUCA

3,40€

100 ml. 0,34€

PREU
DUCA 1,30 €

0,65€

-50%

2a UNITAT



DryNites calzoncillos y braguitas absorbentes. 
DryNites proporciona una protección nocturna inmejorable.

Son discretos, cómodos y un 30% más absorbentes que un pañal braguita*vs marca líder.

Caja Kleenex
Allergy Comfort P56

Es el único producto del mercado 
específico para alergias. Es el pañuelo 
más absorbente, grueso y suave del 

mercado. Además es hipoalergénico y 
está dermatológicamente y 

oftalmológicamente testado.

Paquetes Kleenex Allergy 
Comfort P8

En formato de bolsillo, los paquetes 
Kleenex Allergy comfort son el aliado 

perfecto para llevar contigo. 
Proporcionan suavidad y absorción 

cuando más los necesitas.
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Per cada BIC 3 FULLES, 
OBSEQUI d’1 u. MAQUINETA 
D'AFAITAR d'1 FULLA.

AGRADO
Lleva esmalt hidratant 
200 ml.

BIC
Maquineta d'afaitar 3 fulles 
4+2 u.

REVLON
Tint cabell tons variats.

INSTITUTO ESPAÑOL
Gel dutxa 1250 ml.

ORAL-B 3D WHITE
Dentifrici 75 ml.

ORAL-B
Recanvi Precision clean 
raspall de dents 4 u.

ORAL-B
Recanvi Cross action 
raspall de dents 4 u.

LAVANDA PUIG
Colònia 750 ml.

OLAY Necesser
Crema retinol 50 ml. + 
Regenerist 15 ml.

ORIGINAL REMEDIES
Condicionador 250 ml. 

ORIGINAL REMEDIES
Xampú 300 ml. 

GARNIER
Aigua micel·lar
400 ml. 

NELLY
Laca 400 ml.

GILETTE VENUS
Maquineta depilació 
femenina d'un sol ús
5+1 u.

HENO DE PRAVIA
Gel dutxa 750 ml.

1,30 €
100 ml. 0,65€

4,00 €
1 unitat 0,66€

2,25 €
100 ml. 0,18€

3,45 €
100 ml. 4,60€

4,50 €
100 ml. 0,60€

3,25 €
100 ml. 1,30€

3,25 €
100 ml. 1,08€

5,25 €
100 ml. 1,31€

2,39 €
100 ml. 0,60€

2,65€

1 unitat 0,07€

2,50 €
100 ml. 0,35€

2,80 €
100 ml. 0,46€

BABARIA
Xampú 600 ml.

14,95€

1 unitat 3,75€

14,35€

1 unitat 3,59€

37,95 €

3,25 €

DryNites calzoncillos y braguitas absorbentes. 
DryNites proporciona una protección nocturna inmejorable.

Son discretos, cómodos y un 30% más absorbentes que un pañal braguita*vs marca líder.

Caja Kleenex
Allergy Comfort P56

Es el único producto del mercado 
específico para alergias. Es el pañuelo 
más absorbente, grueso y suave del 

mercado. Además es hipoalergénico y 
está dermatológicamente y 

oftalmológicamente testado.

Paquetes Kleenex Allergy 
Comfort P8

En formato de bolsillo, los paquetes 
Kleenex Allergy comfort son el aliado 

perfecto para llevar contigo. 
Proporcionan suavidad y absorción 

cuando más los necesitas.



D
ro

gu
er

ia

6,25 €
1 dosi 0,44€

4,59 €
100 gr 0,48€

1,99 €
100 ml 0,19€

3,75 €
1 dosi 0,31€

1,75 €
1 dosi 0,17€

4,25 €
1 dosi 0,20€

2,80 €
1 dosi 0,05€

1,95 €
100 ml. 0,43€

AURA
Ambientador cotxe.

ARIEL
Detergent càpsules 
3 en 1  14 dosis.

ARIEL
Llevataques pols
500 + 500 gr.

1,20 €
100 ml. 0,12€

XANPA
Fregaterres 1000 ml. 

1,99 €
1 metre 0,07€

FINISH
Abrillantador o rentavaixelles 
500 ml. o 250 ml.

ALBAL
Film transparent
30 m.

5,69 €

KH7
Super Netejador o Lleva Taques 
pistola 650 ml. + Crema CIF 750 ml.

5,75 €
1 dosi 0,29€

WIPP
Detergent càpsules
20 dosis.

LAVANDERA
Suavitzant 45 dosis.

MICOLOR
Gel 21 dosis.

MIMOSIN
Suavitzant  60 dosis.

5,99 €
1 dosi 0,86€

FINISH
Gel rentavaixelles Todo en 1 
35 + 35 dosis.

DIXAN
Detergent càpsules
12 dosis.

1,85 €
1 unitat 0,46€

BALLERINA
Baieta 3 + 1 u.

ASEVI
Fregaterres concentrat
1000 ml.

1,90 €

4,59 €
(500) 100 ml. 0,92€
(250) 100 ml. 1,31€

DON LIMPIO
Netejador bany
450 ml.
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2,20 €
100 ml. 0,22€

CRISTASOL
Netejavidres 
1000 ml. 

4,39 €
100 ml. 0,22€

SANYTOL
Netejador de la llar
2000 ml.

3,45 €
1 dosi 0,08€

PERLAN
Detergent gel
41 dosis.

2,49 €
1 dosi 0,25€3,50 € 5,00 €

1 unitat 2,50€

1,75 €
1 unitat 0,07€

1,75 €
1 unitat 0,14€

1,99 €
1 servei 0,01€

2,65 €
1 rotlle 0,44€ 11,95 €

KLEENEX 
Mocadors 12 s.

KLEENEX 
Caixa mocadors 70 u.

AMOOS
Paper cuina 180 serveis.

SCOTTEX
Paper higiènic 3 capes 
perfumat 6 u.

DODOT PLUS SENSITIVE
Bolquers (T/2) + Tovalloletes 
Aqua Pure.

1,69 €
1 unitat 0,56€

1,70 €
100 ml. 0,17€

SANICENTRO
Gel WC 4 en 1 
1000 ml.

5,95 €
1 dosi 0,28€

SOMAT
Rentavaixelles càpsules 
18 + 3 dosis.

PUNTOMATIC
Detergent càpsules 
10 dosis.

PATO
Discos Activos 
aparell + recanvi. 

PATO
Discos Activos recanvis 
2 u. 

SPONTEX
Fregall amb esponja
2 + 1 u.



Consulta  nuestras  ofertas  de  lanzamiento.
Más  información en www.poessa.com

GlueGlue
+POWER

Instantáneo
  Extra
FUERTE

Porcelana
Metal
Goma
Cuero
Madera
Cartón
Plásticos*

Porcelana
Metal
Goma
Cuero
Madera
Cartón
Plásticos*

NUEVO

¡PRUÉBALO!

NUEVO

¡PRUÉBALO!



Ferrokit
És el líder en el mercat dels llevataques  
d’òxid de ferro, s’aplica de forma senzilla i 
eficaç sobre totes les taques perquè en pocs  
segons aquestes desapareguin. 

Ferrokit Almidón 
És un eficaç aprest sintètic per donar cos 
a tota mena de teixits (camises, punys, 
estovalles, etc.) aquest s’ha de diluir amb aigua, 
per aconseguir els millors resultats. 

Ferrokit Quitamanchas 
Pot aplicar-se sobre qualsevol teixit, ja  
que no els fa malbé. El llevataques  
que necessites a casa!

El teu aliat  
ideal!



Troba la
Ropa siempre
como nueva

Limpieza

Luminosidad

Suavidad

Forma

Color

Des de l’arribada a les nostres vides del virus 
Covid-19, l’ús dels guants d’un sol ús com a 
 equip de protecció personal, s’ha vist a l’alça. 

Els guants d’un sol ús, són una peça molt útil 
per a molts menesters de la llar com la neteja i la 
desinfecció, perquè ens ajuden a protegir les mans 
de substàncies nocives, agents agressius i altres 
elements nocius per a la salut personal. Sempre és 
molt recomanable fer la neteja de la llar amb uns 
guants posats a les mans per evitar castigar-les més 
del compte. Els guants d’un sol ús són ideals per a 
aquestes tasques.

Sanicen, t’ofereix la millor 
qualitat i la màxima protecció 
per a les teves mans.

Cuida les  
teves mans, 
utilitza guants!



Troba la
teva botiga 

Badalona  

DÜCA LA ESTRELLA  

DÜCA SALUT 

DÜCA MERCÈ 

Barcelona  

DÜCA MAGU 

DÜCA MONTES 

DÜCA HIPER EL MÓN 

DÜCA CANALS 

DÜCA EL MIRALL 

DÜCA ANTONIO PRATS 

DÜCA LA FLOR OLIVO 

DÜCA PRATS 

DÜCA PROSPERITAT 

DÜCA HIPER MIRALL 3 

DÜCA ROCAFORT 

DÜCA MANOLO

Calella  

DÜCA CAN VAT

Canovelles  

DÜCA CANOVELLES

Castellterçol 

DÜCA CA L’ADROGUER

Cerdanyola del Vallès 

DÜCA MESBLANC

El Masnou 

DÜCA ANITA

El Prat de Llobregat 

DÜCA MACIAS

Guissona 

DÜCA CATALUNYA

L’Hospitalet de Llobregat 

DÜCA HNOS. MAXI 

DÜCA L’HOSPITALET 

DÜCA COLLBLANC 

DÜCA BELLVITGE

La Llagosta 

DÜCA LOS BLOQUES

Lloret de Mar 

DÜCA LLORET

Malgrat de Mar 

DÜCA MALGRAT

Mataró  

DÜCA ROSA 

DÜCA MATARÓ

Molins de Rei 

DÜCA CAMPMAJÓ

Montcada i Reixac  

DÜCA HERNÁNDEZ

Montornès del Vallès 

DÜCA IRIS

Premià de Mar 

DÜCA PREMIÀ DE MAR

Ripollet 

DÜCA GUSTEMS

Sabadell 

DÜCA MEDINA

Sant Hilari Sacalm 
DÜCA TORRENT
Sant Joan Despí 
DÜCA LIDIA GALLART 
St. Pere de Ribes 
DÜCA VERSAILLES

St. Vicenç dels Horts 
DÜCA MARISOL

Sta. Coloma de Gramanet 
DÜCA ESENCIAS 
DÜCA SAURA 
DÜCA SANTA COLOMA 
DÜCA LA ESTRELLA

Terrassa  
DÜCA CARMEN

Viladecans 
DÜCA FELISA 
DÜCA NEUS

Vilafranca del Penedès, 
El Vendrell, Vilanova i la 
Geltrú, St. Sadurní d’Anoia 
DÜCA CAL VICENTÓ

GAMMA DE BANY

Soft Sensation. Esponja suau 
i delicada per a les pells més 
sensibles.

Relaxing Moment. Esponja 
porosa i de grans dimensions, 
realitzada a base de cel·lulosa 
biodegradable i enriquida 
amb cotó i lli. 

Relaxing Sensation. Esponges 
de fibra suau per a la relaxació 
(3+1 unitats)

Fleur de bain. Genera 
abundant escuma, gràcies a 
la seva estructura alveolar, 
necessitant només petites 
dosis de gel. 

Baby Bath Sponge. Esponja 
especialment suau per a la 
pell dels nadons, a base de 
cel·lulosa natural i enriquida 
amb cotó i lli.

GAMMA DE 
TRACTAMENT

Energy Peeling. Amb 
partícules de closques de 
fruits secs, ofereix una 
exfoliació vigoritzant per a 
regenerar la pell. 

Tonic Massage. Proporciona 
un massatge tonificant i 
revitalitzant, gràcies a la 
seva fibra alveolar. 

Anti Cellulite. Ajuda a reduir 
la cel·lulitis i a millorar 
l’aparença de la pell de 
taronja. Resultats aprovats 
per consumidors.

Demaquillage. Esponges de 
cel·lulosa natural enriquides 
amb cotó i lli, netegen i 
desmaquillen delicadament 
el rostre. 

Dutxes més  
agradables

Esponges 
CALYPSO:  
la gamma més 
variada.



La millor neteja per a tots 
els racons de la teva llar

Descobreix tota la gamma de productes de neteja DISNET.



La millor neteja per a tots 
els racons de la teva llar

Descobreix tota la gamma de productes de neteja DISNET.
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