Lokakuun huipputarjoukset!
Tarjoukset ajalle 1.10. – 31.10.2018

VEHNÄNALKIONAAMIO

KUORINTAVOIDE/-NAAMIO

24,50 €

26,00 €

(30,00)

Masque aux Germes de Blé 50ml

(32,50)

Masque Clarifiant 50ml

VEHNÄNALKIONAAMIO

24,50 €

(30,00)

Masque aux Germes de Blé 50ml

Kirkastava, kosteuttava ja rauhoittava naamio. Erityisesti kuivalle ja herkälle iholle, mutta myös
pintakuivalle rasvaiselle ja akne iholle. Rauhoittaa couperosa ihoa sekä lisää ihon vastustuskykyä.
Luonnon rikkain E-vitamiinin lähde, vehnänalkiojyvän kylmäpuristettu öljy, omega-3 ja -6 rasvahapot sekä A-, B- ja D vitamiinit aktivoivat ihon entsyymien toimintaa. Käyttö: 1-2 kertaa viikossa
puhtaalle iholle. Mahtava yönaamio!

KUORINTAVOIDE/-NAAMIO
Masque Clarifiant 50ml

26,00 €

(32,50)

Turvallista ja ekologista kuorintaa. Pyöristetyt hiekanjyvät poistavat kuolleet ihosolut, jotka voivat
aiheuttaa tukkeutumista omien irronneiden solujen kiinnittyessä ihon öljyihin. Käyttö: Runsas
kerros puhtaille kasvoille, hierotaan 1-2 minuuttia. Halutessasi anna vaikuttaa 15 minuutin ajan.
Näin nautit tuotteen tehoaineista myös naamion muodossa.

Kosmetiikka & lääketiede yhdessä tekevät ihmeitä iholle!
KASVIEN KANTASOLUVOIDE 24H

Plant Stem Cell 24H Repair Cream 50ml

31,50 € (37,00)

Arganpuun ja Edelweiss kukan kantasolut vahvistavat, korjaavat
sekä ravitsevat ihon rakennetta. Mineraalicocktail, sinkki, kupari
ja magnesium, aktivoivat solujen uudistumista. Biomimeettinen
rakenne kuljettaa vaikuttavat aineosat juuri ihon oikeisiin kerroksiin.
Rakastettu 24H uutuus tuotteemme +30v eteenpäin.

AVOKADO KOSTEUSEMULSIO

Lait d`Avocado 125ml

27,50 €

(30,50)

Herkän ja aran ihon kosteusemulsio. Emulsion sisältämän avokadoöljyn
A-, B-, D- ja E-vitamiinit sekä hivenaineet antavat ”vitamiinipommin”
ihon iloksi. Käyttö aamuin/illoin ja halutessa myös lisäkosteuttajaksi
päivä/yövoiteen alla. Loistava tuote meikinalusvoiteena nuorella iholla.

KALSIUM VOIDEPARI TUKEE IHON KALSIUM VARANTOJA
- NUOREKKUUTTA JA TEHOA SYYSIHOLLE

KALSIUMPÄIVÄVOIDE SK 15

47,00 €

(52,00)

Crème de jour avec calsium 50ml
Kalsiumpäivävoiteen aminohapot antavat juuri oikeanlaista
ravintoa ja suojaa iholle.
Voiteen maissi ja soija parantavat ihon luonnollista kykyä
ylläpitää kosteutta ja ravinteita.
Sisältää UV-suojat sekä sk 15.

KALSIUMYÖVOIDE

48,00 €

(53,00)

Crème de nuit avec calsium 50ml
Yöaikaiseen ihon uudistumisen ja anti
age mekanismin vahvistamiseen.
Runsaasti antioksidantteja ja
mehiläisvahaa sisältävä tuote. Kalsium
ja aminohapot yhdessä hidastavat
vanhenemisprosessia öisin. Iho on
raikas ja pehmeä herätessäsi!

SUIHKU– JA KYLPYVAAHTO
Bain moussant stimulant 200ml

16,00 €

(17,50)

Hellävarainen koko perheen suihkugeeli. Useita vaikuttavuuksia
ihon hyvinvointiin; puhdistaa hellävaraisesti, kosteuttaa ja ravitsee
ihoa viherlevän ainutlaatuisilla aineosilla.

PARTABALSAMI
After shave balm

31,00 €

(34,00)

Miehen ihon rakenteen huomioiva partabalsami kosteuttaa ja korjaa
suihkun/saunan/parranajon jälkeen. Miellyttävän ohut koostumus.

MASKARAT

17,50 €

(19,50)

Vedenkestävä musta sekä vesiliukoiset
musta sekä sininen luovat katseen
joka huomataan!

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

