PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis

62 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 9 recursos de script de bloqueio e 10 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um
atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o
carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos
de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.
Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:
http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3
http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1
http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/plugins/LayerSlider/static/js/greensock.js?ver=1.11.8
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http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=5.5.1
http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.transitions.js?ver=5.5.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rsplugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rsplugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=4.6.93
http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/958677946/?random=145415554908
1&cv=8&fst=1454155549081&num=1&fmt=4&adtest=on&label=a9EkCLj2-mEQuoeRyQM&
bg=ffffff&hl=en&guid=ON&eid=317150504&u_h=667&u_w=375&u_ah=667&u_aw=375&u
_cd=24&u_his=1&u_tz=-480&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&frm=0&url=http%3A//
www.avontemsilciol.com/&tiba=Avon%20Temsilci%20Ol%20-%20Avon%27a%20%C3%9Cye%20Ol

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/contactform-7/includes/css/styles.css?ver=4.3.1
http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/plugins/LayerSlider/static/css/layerslider.css?ver=5.5.1
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,regular,700,900%7COpen+Sans:300%
7CIndie+Flower:regular%7COswald:300,regular,700&subset=latin%2Clatin-ext
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rsplugin/css/settings.css?ver=4.6.93
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C400italic%2C700%2C&ver=
4.4.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/assets/fonts/fontawesome/fontawesome.css?ver=3.8.6.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/ilightbox.css?ver=3.8.6.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/animations.css?ver=3.8.6.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=3.8.2

Considere Corrigir:

Dispositivos Móveis

Aproveitar cache do navegador
A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para
recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do
disco local e não por meio da rede.

Aproveite o cache do navegador para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:
http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/themes/Avada/assets/fonts/icomoon/icomoon.woff (expiração não especificada)
http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minutos)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)

Compactar CSS
A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de
download e de análise.

Reduza a CSS para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 6,5 KiB (13% de
redução).
Reduzir http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1
pouparia 3,6 KiB (9% de redução) após a compactação.
Reduzir http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rsplugin/css/settings.css?ver=4.6.93 pouparia 2,9 KiB (34% de redução) após a compactação.

Compactar HTML
A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode
economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.
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Reduza o HTML para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,7 KiB (6% de
redução).
Reduzir http://www.avon-temsilciol.com/ pouparia 1,7 KiB (6% de redução) após a
compactação.

Compactar JavaScript
A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos
de download, de análise e de execução.

Reduza o JavaScript para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 963 B (3% de
redução).
Reduzir http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rsplugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93 pouparia 963 B (3% de redução) após
a compactação.

Otimizar imagens
Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 36,7 KiB (23% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://i0.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/2.jpg?fit=884%2C322 pouparia 13,3 KiB (19% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB (63% de
redução).
A compactação sem perda de dados de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?zoom=2&resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB
(40% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB (63% de
redução).
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A compactação sem perda de dados de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?zoom=2&resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB
(40% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=177%2C142 pouparia 3 KiB (25% de
redução).
A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/117275_o241a-300x118.jpg pouparia 2,7 KiB (10% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?zoom=2&resize=144%2C116 pouparia 2,6
KiB (14% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/plugins/revslider/rs-plugin/assets/bullet.png pouparia 1,3 KiB (59% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/wpcf7_captcha/841894208.png pouparia 699 B (53% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/wpcf7_captcha/1281885610.png pouparia 547 B (52% de redução).

4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre como evitar os redirecionamentos da
página de destino.

Ativar compactação
Você ativou a compactação. Saiba mais sobre como ativar a compactação.

Reduzir o tempo de resposta do servidor
Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a otimização do tempo de resposta do
servidor.

Dispositivos Móveis
Priorizar o conteúdo visível
Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre como priorizar o
conteúdo visível.

96 / 100 Experiência de utilizador
Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque
Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com
facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de aumentar o tamanho desses pontos de toque
para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço
adicional ao redor deles.
O ponto de toque <a href="http://www.avon-temsilciol.com">www.avon-temsilciol.com</a>
e outros 3 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
O ponto de toque <a id="tag-link-26" href="http://www.avo…olma-sartlari/" class="st-tags
t0">Avona Temsilci olma şartları</a> e outros 17 pontos de toque estão próximos de outros
pontos desse tipo.
O ponto de toque <a id="tag-link-14" href="http://www.avo…blog/tag/avon/" class="st-tags
t8">Avon</a> e outros 3 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
O ponto de toque <a id="tag-link-10" href="http://www.avo…/avonla-kazan/" class="st-tags
t10">Avonla kazan</a> e outros 12 pontos de toque estão próximos de outros pontos
desse tipo.
O ponto de toque <a id="tag-link-15" href="http://www.avo…avon-katalogu/" class="st-tags
t7">Avon Kataloğu</a> e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse
tipo.

5 regras corretas
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Evite intersticiais para a instalação de aplicativos que ocultam
conteúdo
Parece que sua página não tem intersticiais para a instalação de aplicativos que ocultam uma parte
significativa do conteúdo. Saiba mais sobre a importância de evitar o uso de intersticiais para a
instalação de aplicativos.

Evitar plug-ins
Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas.
Saiba mais sobre a importância de evitar plug-ins.

Configure o visor
Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela
seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a configuração de visores.

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização
Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre como
dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização.

Use tamanhos de fonte legíveis
O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o uso de tamanhos de fonte legíveis.

Desktop

Desktop

86 / 100 Velocidade
Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador
A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para
recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do
disco local e não por meio da rede.

Aproveite o cache do navegador para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:
http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/themes/Avada/assets/fonts/icomoon/icomoon.woff (expiração não especificada)
http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minutos)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)

Compactar CSS
A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de
download e de análise.

Reduza a CSS para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 6,5 KiB (13% de
redução).
Reduzir http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1
pouparia 3,6 KiB (9% de redução) após a compactação.
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Reduzir http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rsplugin/css/settings.css?ver=4.6.93 pouparia 2,9 KiB (34% de redução) após a compactação.

Compactar HTML
A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode
economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

Reduza o HTML para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,7 KiB (6% de
redução).
Reduzir http://www.avon-temsilciol.com/ pouparia 1,7 KiB (6% de redução) após a
compactação.

Compactar JavaScript
A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos
de download, de análise e de execução.

Reduza o JavaScript para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 963 B (3% de
redução).
Reduzir http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rsplugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93 pouparia 963 B (3% de redução) após
a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 8 recursos de script de bloqueio e 10 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um
atraso na renderização de sua página.

Desktop

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o
carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos
de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.
Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:
http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3
http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1
http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/plugins/LayerSlider/static/js/greensock.js?ver=1.11.8
http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=5.5.1
http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.transitions.js?ver=5.5.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rsplugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rsplugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=4.6.93
http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/contactform-7/includes/css/styles.css?ver=4.3.1
http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/plugins/LayerSlider/static/css/layerslider.css?ver=5.5.1
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,regular,700,900%7COpen+Sans:300%
7CIndie+Flower:regular%7COswald:300,regular,700&subset=latin%2Clatin-ext
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rsplugin/css/settings.css?ver=4.6.93
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C400italic%2C700%2C&ver=
4.4.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/assets/fonts/fontawesome/fontawesome.css?ver=3.8.6.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/ilightbox.css?ver=3.8.6.1
http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/animations.css?ver=3.8.6.1
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http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=3.8.2

Otimizar imagens
Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 27,7 KiB (22% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/2.jpg?fit=884%2C322 pouparia 13,3 KiB (19% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://i0.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB (63% de
redução).
A compactação sem perda de dados de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB (63% de
redução).
A compactação sem perda de dados de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=177%2C142 pouparia 3 KiB (25% de
redução).
A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/2015/09/117275_o241a-300x118.jpg pouparia 2,7 KiB (10% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/plugins/revslider/rs-plugin/assets/bullet.png pouparia 1,3 KiB (59% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/wpcf7_captcha/2799245559.png pouparia 596 B (51% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wpcontent/uploads/wpcf7_captcha/883549149.png pouparia 558 B (53% de redução).

4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre como evitar os redirecionamentos da
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página de destino.

Ativar compactação
Você ativou a compactação. Saiba mais sobre como ativar a compactação.

Reduzir o tempo de resposta do servidor
Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a otimização do tempo de resposta do
servidor.

Priorizar o conteúdo visível
Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre como priorizar o
conteúdo visível.
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