
14 Dilluns, 25 d’octubre del 2010 Diari d’Andorra

En ocasió de la visita a Andorra
el 6 d’octubre passat, on va pro-
nunciar una conferència, el fa-
mós cuiner i gastrònom basc
Juan Maria Arzak va realitzar una
visita a la família Pérez, amb la
qual manté estrets llaços d’a-
mistat. A més, Arzak va rebre i
acceptar el nomenament com a
soci membre d’honor de la Fun-

dació Jacqueline Pradère, en pre-
sència de la presidenta i vicepre-
sidenta de l’entitat. A la imatge,
el moment de la signatura. 

Kiehl’s Since 1851 va congregar
personalitats de la societat andor -
rana en la inauguració de la seva
primera boutique a Andorra, el 14
d’octubre passat. Així, Sílvia Baró,
Magda Mora, Cristina Aristot, Lídia
Brunó, Claudia Niubó, Melania Za-
mora, Vicenç Mateu i Estanislau
Sangrà es van apropar a conèixer
aquest nou espai. 

Kiehl’s Since 1851 ha obert la
seva primera boutique a Andorra,
a Escaldes-Engordany, parròquia
que ha estat triada per la marca
de cosmètica amb origen a Nova
York per ubicar un nou espai on

els incondicionals de la firma te-
nen a la seva disposició les mi-
llors fórmules per al rostre, el cos
i el cabell, així com la filosofia i el
saber fer propi de Kiehl’s.

Andorra s’ha convertit en una
de les destinacions més destaca-
des per al relax, oci i les compres.
Per això Kiehl’s Since 1851, pre-
sent a les principals capitals del
món, ha triat aquesta nova desti-
nació per satisfer el desig dels an-
dorrans que reclamaven un tros

de NY. La nova boutique, ubicada
a l’avinguda Carlemany 115, reu-
neix tots els elements propis de
l’estètica de les boutiques Kiehl’s
del món: terres de fusta, la làmpa-
da d’aranya, la taula de consulta i
el llegendari Mr. Bones. 

Kiehl’s arriba fins als nostres
dies com una marca unisex amb
una extensa línia de tractaments
per al rostre, el cos i el cabell. Es-
tà compromesa a preservar els
estàndards creats per la família
fundadora, duts a terme fidelment
generació rere generació.

Kiehl’s Since 1851

Av. Carlemany, 115 (Centre Júlia)
ESCALDES-ENGORDANY 

Telèfon: 826 596

El Museu del Perfum ha inaugurat
l’exposició temporal sobre la his-
tòria de Loewe i el taller de crea-
ció de perfum. La història de Loe-
we va començar a Madrid el
1846, així que és una de les ca-
ses d’articles de luxe amb més re-
corregut i tradició. Des del segle
VIII, les cases reals d’Europa valo-
raven la pell espanyola com un
dels materials més rics i preuats.
Encara que no va ser fins a mitjan
del segle XIX quan Enrique Loewe
Roessberg fundava la companyia
que encara conserva el seu nom. 

Per als espanyols, Loewe és si-
nònim de luxe: herències que han

passat de generació en generació,
com l’emblemàtica bossa Amazo-
na, que no perd la seva contempo-
raneïtat en passar de mares a fi-
lles, o les peces de pell que fins i
tot milloren amb el pas del temps.
Però no és la pell l’únic element
diferenciador, sinó el llegat del
seu saber fer, transmès entre els
artesans durant la seva història. 

Va ser l’any 1972 quan va apa-
rèixer L, la primera fragància de
Loewe. Des d’aleshores, ha conti-
nuat el camí iniciat al món del per-

fum amb el llançament de nom-
brosos perfums de qualitat, molts
dels quals han esdevingut clàs-
sics, moderns i actuals.

El taller va anar a càrrec del per-
fumista i nas de Loewe, Emilio Va-
leros, que va dirigir als assistents
en el procés d’elaboració d’una
fragància: en aquest cas el per-
fum 7, primer al món creat a partir
de set components. Emilio Vale-
ros és un dels creadors de més
projecció. Ha creat fragàncies
com ara Gala, Aura Loewe, Gala de

día, Agua de Loewe, Esencia Fem-

me o Aire de Verano.

Museu del Perfum

Av. Carlemany, 115
Centre Júlia, 1a planta

ESCALDES-ENGORDANY 

El taller de creació va anar
a càrrec del prestigiós
perfumista Emilio Valeros

El Museu del Perfum inaugura la
mostra de la història de Loewe

NOTÍCIES D’EMPRESA

River ha obert, dins de la seva
secció de tèxtil, un gran espai
per a roba i accessoris d’esport,
on es poden trobar marques re-
conegudes del mercat esportiu
amb preus molt competitius: Adi-
das, Nike, Joma, Notton, British
Knights, Levi’s, EFA, Joluvi i
Tenth, entre d’altres. A més, s’o-
fereixen articles especialitzats

per practicar running, training,
trekking, futbol, piscina, skate,
tennis, pàdel i esports de mun-
tanya i neu en general. Ara estre-
nen la nova col·lecció d’hivern, a
l’abast de tots els clients. Dispo-
sen de nombrosos articles de ro-
ba infantil i per a adults.

River Centre Comercial

Ctra. d’Espanya s/n
SANT JULIÀ DE LÒRIA

Tel.: 765 050 / Fax.: 765 060
www.river.ad

River obre un gran espai de
roba i accessoris esportius

Arzak, soci d’honor
de la Fundació
Jacqueline Pradère
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Kiehl’s Since 1851 arriba a Andorra des de Nova York

IMATGE

El nou espai incorpora les
millors fórmules per al
rostre, el cos i el cabell


