Tarjoukset 1.6. - 30.6.2018

Odotettu EXTRA tarjous!
KIINTEYTTÄVÄ TYRNINAAMIO 26,00
Masque Soin Vital 50 ml

€

(33,00)

Arvokasta tyrniä sisältävä monikäyttöinen naamio. Säännöllisesti
käytettynä vahvistaa couperosa ihoa, ravitsee ja kiinteyttää. Pieni
määrä meikin alla kiinnittää meikin pitkäkestoisesti.
Kiireiselle naamiona; levitä puhtaalle iholle, anna vaikuttaa noin 5
minuuttia ja huuhtele pois. Ravitsee ihoa antaen kuulaan kauniin
lopputuloksen!

IHONHOITOÖLJY

29,00 €

(35,00)

Huile aux herbes pour massage 250 ml
Jojoba-, manteli- ja oliiviöljy yhdessä tekevät ainulaatuisen pHtasapainotetun, monipuolisen öljyn. Öljyt ravitsevat, vahvistavat
sekä tasapainottavat ihon kosteustasapainoa sekä tukevat ihon
hivenaine- ja rasvahappotasapainoa.
Käyttö mm. vartalon kosteutukseen, kasvojen ja jalkojen hoitoon
sekä käsi hierontaan. Täydellinen myös päänahan ja kuivien hiusten
hoidossa. Ei tahmaa tai tahraa vaatteita.

EDELWEISS PÄIVÄVOIDE SK 25

24,00 €

(27,00)

Crème Anti-Solaire SPF 25 50 ml
Anti-age Edelweiss Päivävoide SKR 25 antaa tehokkaan turvallisen
suojauksen kesän auringossa oleiluun. Sen sisältämä Karitevoi
sisältää A-, E- ja F-vitamiinia, syväkosteuttavaa Panthenolia sekä
auringonkukkaöljyä. Mattapintainen voide. HUOM. käytä myös
muualle helposti palaviin kohteisiin; kuten korvat, olkapäät sekä
jalkapöydät.

HUOMAA SEERUMIN JA SILMÄNYMPÄRYSVOITEEN ISO PAKKAUS.

JALKAVOIDE

20,00 €

(22,50)

Crème Mollifiante 150 ml

Puhtaiden jalkojen säännöllinen rasvaus pitää turvotuksen,
väsymyksen, kovettumat ja halkeamat loitolla. Jalkavoiteen arvokas
ARNICA MONTANA yhdessä muiden teho-aineiden kuten
kosteuttavan glyseriinin, viilentävän mentholin sekä antiseptisen
kamferin ansiosta tekee täydellisen jalkavoiteen!

Ei sisällä mikromuoveja!
VARTALON KUORINTAVOIDE
Peeling corporel 150 ml

20,50 €

(23,00)

Säännöllinen kuorinta aktivoi ihon aineenvaihduntaa ja
solutoimintaa, pitäen ihon pehmeänä ja vastaanottavaisena
kosteudelle. Kuorinnan hellävaraiset pyöristetyt hiekanjyvät ovat
luonto- että iho ystävällisiä. Säännöllistä elinvoimaa ihollesi 1-2
kertaa viikossa.

Koko perheen
SUIHKU- JA KYLPYVAAHTO
Bain de mousse 250 ml

14,50 €

(16,50)

Luontoystävällinen, kosteuttava ja pH tasapainotettu suihkugeeli,
jonka viherlevän vitamiinit- ja hivenaineet kosteuttavat ja ravitsevat
ihoa täydellisesti. Mieto tuoksuinen, erittäin riittoisa pakkaus!

Miehille helppoon hygieniaan!
SUIHKUGEELI 3 IN 1

23,50 €

(26,00)

Shower gel body § hair 150 ml

Kehon, kasvojen ja vartalon puhdistukseen. Pitää ihon miehekkään
raikkaana ja puhtaana koko päivän. Ei kuivata ihoa!

Erikoishinta!
RIPSISEERUMI

40,00 €

(51,00)

Extreme eyelash serum 4,5 ml

Aurinko ja kesä kuluttavat ripsiä. Ripsiseerumi vahvistaa omia ripsiä
sekä antaa tuuheutta säännöllisesti käytettynä. Hyväkuntoinen ripsi
elää pidempään ja kasvaa pidemmäksi. Sipaisu aamuin/illoin ripsen
tyveen. Myös kulmakarvoille vahvistajaksi.

HUULIHOIDE 13,00
Lip Balm

€

(14,50)

Mehiläisvahaa ja Jojobaöljyä sisältävä huulihoide tuulen ja
auringon rohduttamille huulille.

Esitteen hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tuote-erää on saatavilla.
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