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ALDI recebe quatro distinções nos Prémios Top Beleza 2023 

em produtos de cuidados para a pele 

A ALDI Portugal estreou-se nos Prémios Top Beleza e viu quatro dos 

seus produtos de cuidados para a pele premiados com o selo “Top 

Beleza”. Os quatro artigos são da marca do retalhista alimentar 

LACURA® e foram testados durante quatro semanas por consumidores 

portugueses, que reconheceram e distinguiram a sua qualidade e 

eficácia. 

Carnaxide, Portugal, 16.03.2023 – Os produtos da ALDI continuam a ser 

distinguidos pelos consumidores. Pela primeira vez a participar nos Prémios Top 

Beleza, a insígnia foi premiada com quatro artigos de cuidados para a pele da marca 

LACURA® - a sua marca de produtos na área de beleza e bem-estar - que obtiveram o 

selo “Top Beleza”.  

O Esfoliante de Duche Body Shape-Up LACURA®, o Gel Creme Anticelulite Body 

Shape-Up LACURA®, a Soft Lotion Age Vital LACURA® e a Loção em Creme com Óleos 

Age Vital LACURA® foram as quatro referências premiadas, sendo que, para obter esta 

distinção, foram testadas por um painel de 60 consumidores em blind tests, que, após 

quatro semanas de experimentação e inserção na sua rotina diária de cuidados de 

beleza, valorizaram as suas características intrínsecas. Os testes foram, assim, 

realizados num contexto real de utilização – home test – para avaliar a verdadeira 

qualidade dos produtos e o nível de satisfação gerado. 

Esta é uma avaliação isenta e credível, sem presença de marca e sob a supervisão de 

um laboratório de análise sensorial, que vem reforçar a qualidade dos produtos ALDI 

e a aposta da empresa em soluções de beleza diversificadas e com uma qualidade 

elevada para um preço muito apelativo. Durante a avaliação, os consumidores 

atribuem uma nota de satisfação global ao produto e avaliam igualmente a sua 

eficácia, textura e perfume. Para ser premiado, o produto deve ter uma nota superior 

a 6 e a melhor nota na satisfação global na sua categoria e canal de venda. 

“Estrearmo-nos nos Prémios Top Beleza com quatro produtos premiados é, sem dúvida, 

motivo de enorme orgulho e o resultado da nossa motivação em oferecer aos nossos 

consumidores os melhores produtos na área da beleza e bem-estar. Esta distinção é 

sinónimo de que somos também uma referência nesta área, que os nossos produtos são 

de confiança e que apresentam uma qualidade e eficácia comprovadas”, destaca Daniel 

da Silva, Managing Director Category Management da ALDI Portugal. 
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Acrescenta também que “ao visitarem uma das nossas lojas, os nossos clientes já sabem 

que encontram os melhores cuidados para a sua pele, aliados, também, a um preço 

muito competitivo.” 

Organizado pela Global Quality Ibéria, empresa responsável também pelo Prémio 

Sabor do Ano, o Prémio Top Beleza é o único prémio dedicado à beleza, cosmética e 

bem-estar atribuído por um júri de consumidores que testa o produto sem a referência 

à marca. Atualmente, 97% dos consumidores acredita que um produto premiado Top 

Beleza é um produto de qualidade, um dos melhores da sua categoria e mais eficaz do 

que os restantes. 

A par deste prémio, o ano de 2023 tem sido de grandes distinções para a ALDI, que 

foi a insígnia mais premiada pelo Prémio Sabor do Ano, com 35 produtos de marcas 

próprias distinguidos pelos consumidores portugueses, entre os quais artigos de pão 

e pastelaria, queijos, soluções veganas e biológicas, bem como produtos ricos em 

proteína ou sobremesas. Além disso, as suas marcas próprias SENHOR DO LAGAR®, 

MILSANI®, GUT BIO®, TESOUROS DO MAR® e a Pastelaria e Padaria ALDI foram 

eleitas “Escolha do Consumidor”, destacando-se nas categorias de azeites (MDD), 

iogurtes e lácteos frescos (MDD), produtos biológicos (MDD), peixe (MDD) e pastelaria 

e padaria (MDD), respetivamente. 

 

Sobre os produtos premiados Top Beleza 2023 

. Body Shape-Up 

Com cafeína, fibras de luffa verde e grânulos à base de maçã, o Esfoliante de Duche 

Body Shape-Up LACURA® remove suavemente as células mortas da pele. Os grânulos 

esfoliantes são extraídos do puré de maçã, que contém substâncias naturais, como 

casca, polpa e caroços.  

Já o Gel Creme Anticelulite Body Shape-Up LACURA® melhora a firmeza, elasticidade 

e suavidade da pele com o uso regular, ajudando também a reduzir os sinais externos 

da celulite. Contém o ingrediente anticelulite Iso-SlimComplex - à base de genisteína, 

espirulina, cafeína e carnitina – e células estaminais da planta consolda, que ajudam a 

apoiar o mecanismo de regeneração da pele. 

. Loções de corpo Age Vital 

A Soft Lotion Age Vital LACURA® é uma loção de cuidado intensivo que hidrata a pele. 

A sua fórmula rica funciona como uma película protetora da pele. Graças aos lípidos 

de alta qualidade da manteiga de karité natural, do óleo de noz-de-macadâmia e do 

precioso óleo de argão, a pele fica protegida da perda de hidratação. Atenua também 
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a sensação de pele repuxada. O resultado é a suavidade imediata e 24 horas de 

hidratação da pele. 

A Loção em Creme com Óleos Age Vital LACURA® é um cuidado rico e intensivo para 

uso diário, especialmente para peles muito exigentes. Esta loção cremosa com óleo 

hidratante atua como uma película protetora da pele e deixa-a completamente macia, 

devido ao seu complexo lipídico à base de azeite e óleo de semente de uva, juntamente 

com o pantenol e vitamina E. 

 

Para mais informações, visite a página https://www.aldi.pt/produtos/as-nossas-

marcas/lacura.html 
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