Odotettu huipputarjous!

LIPOSOMIGEELI

Liposome gel 30 ml

Tarjoukset 1.7. - 31.7.2018

34,50 €

(43,00)

LIPOSOMIGEELI

Liposome gel 30 ml

34,50 €

(43,00)

Yksi rakastetuimmista tuotteistamme, joka taistelee lääketieteen keinoin ihon
vanhenemista vastaan.
Liposomit ovat pieniä lipidimolekyylejä, jotka turvallisesti ja tehokkaasti kuljettavat
sisältämänsä raaka-aineet syvälle ihon kerroksiin. Colosén liposomigeelin rakkulat
sisältävät itä-aasialaista lääkekasvia ginkgo bilobaa eli neidon hiuspuu-uutetta.
Sen sisältämät A-, B-, C-vitamiinit sekä flavonoidit aktivoivat solujen uudistumista,
toimivat taistellen ihon vanhenemista vastaan sekä syväkosteuttavat ihoa
tehokkaasti.
KÄYTTÖ: puhtaalle iholle vajaa pumpun painallus. Taputtele iholle, myös
silmänympärysiholle. Päälle mieleinen voide tai hedelmäemulsio.

DETOX PUHDISTAVA 24H VOIDE

29,50 €

(38,00)

Detox 24H Purifying cream 50 ml
Colosén uusimpiin tuoteperheisiin kuuluva syväpuhdistava,
kirkastava ja kosteuttava 24H Anti-Age/Detox voide, joka
toimii tehokkaasti epäpuhtauksia vastaan. Poistaa iholta
epäpuhtauksia, kuona-aineita sekä suojaa ihoa vapailta
radikaaleilta ja näin ennenaikaiselta vanhenemiselta.
KÄYTTÖ: Aamuin illoin puhtaalle iholle. Tehosta
voiteen tehoa käyttämällä Detox seerumia.

HUOMAA SEERUMIN JA SILMÄNYMPÄRYSVOITEEN ISO PAKKAUS.

ALOE KOSTEUSEMULSIO
Lait d´ Aloe 150 ml

26,50 €

(29,50)

Tasapainottaa rasvaisen ihon talituotantoa. Emulsion Aloe
barbadensis stimuloi elastiinin ja kollageenin muodostumista
sekä rauhoittaa herkkää ja arkaakin ihoa.
VINKKI: loistava tuote rauhoittamaan ihoa myös auringon
oton jälkeen.
KÄYTTÖ: aamuin illoin puhdistetulle iholle.

SAVINAAMIO

22,50 €

(25,00)

Masque à l´ Argile verte 50 ml

Kirkastava, hellästi kuoriva naamio imee itseensä
epäpuhtauksia, liiallista talia, rauhoittaa ja tasapainottaa ihon sävyjä.
KÄYTTÖ: levitetään puhtaalle iholle ja annetaan vaikuttaa noin
15 min. Huuhdellaan pois haalealla vedellä. Viimeistellään
kasvovedellä – päälle mieleiset hoitotuotteet.
VINKKI: levitä kasvoille ennen saunaa ja anna vaikuttaa. Näin
suojaat ihoa saunan löylyissä mm. couperosan synnyltä.
Noin 25-30 käyttökertaa/purkki.

SUIHKU- KYLPYVAAHTO
Bain de mousse 200 ml

14,50 €

(16,50)

Miellyttävä koostumus, jolla teet suihkussa käynnistä
elämyksen. Koko perheen tuote, joka samalla
kosteuttaa ja ravitsee ihoa. Koostumus on pH
tasapainotettu.

Todella suositut, pitävät ja turvalliset Colosé deo roll-onit
kesämenoon!
Valitse omasi tarjoushintaan!

Miesten DEO ”BLACK”

17,00 €

(19,00)

Intense Protection 75 ml

DEO ROLL-ON FLEURIE

DEO ROLL-ON INTENSE

14,50 €

14,50 €

naisille 75 ml

(16,00)

unisex 75 ml

(16,00)

Kesäkasvojen kaunistaja!
AURINKOPUUTERI

24,50 €

(27,00)

Crème Poudre Terre de Soleil

Korostaa kasvojen piirteitä kauniisti ja luonnollisesti.
Halutessasi sipaise koko kasvoille, jolloin saat kauniin päivettyneen sävyn.
Esitteen hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tuote-erää on saatavilla.

MAAHANTUONTI
Valmistaja:
Colosé Cosmetic System
Manufactured by
Cosmétique SA Worben
CH-3252 Worben
Switzerland

CARELIÁNA
HIGH QUALITY COLOSÉ COSMETICS

Pikkutatinkuja 3, 55510 Imatra
+358 (0) 505050041
careliana@colose.fi

colose.fi

