Tarjoukset ajalle 1.9.-30.9.2018

Syyskuun huipputarjous!

PUHDISTUSEMULSIO

19,50 €

Lait démaquillant doux 200ml

(24,50)

RUUSU KASVOVESI

19,50 €

Lotion tonic astringente 200ml

(23,00)

Syksyn saapuessa, kuuman kesän jälkeen iho tarvitsee erityistä hoivaa ja huolenpitoa. Kauniin hehkuvan
ihon kultainen nyrkkisääntö on hyvä ihon puhdistus, kosteutus ja suojaus.

PUHDISTUSEMULSIO

19,50 €

(24,50)

Lait démaquillant doux 200ml

Ihonhoidon perusta on kunnollinen puhdistus. Säännöllisellä puhdistuksella iho voi paremmin ja
hoitotuotteet imeytyvät ihoon tehokkaammin.
Puhdistusemulsio sisältää C - ja E –vitamiineja, jotka ovat tärkeitä ihon hyvinvoinnille. Emulsio
puhdistaa meikin ja muun lian hellävaraisesti. Käyttö: Hiero kasvoille, kaulalle ja dekoltee alueelle
parin minuutin ajan. Huuhdo haalealla vedellä ja viimeistele ihonpuhdistus aina kasvovedellä.

RUUSU KASVOVESI

19,50 €

(23,00)

Lotion tonic astringente 200ml

Kasvoveden luonnolliset kasviöljyt antavat suojaa ihon omalle happovaipalle. Allantoiini rauhoittaa
herkistynyttä ihoa. Vesijohtovesi kuivattaa ihoa. Kasvovesi tasapainottaa ihon pH:n eikä iho tunnu
puhdistuksen jälkeen kiristävältä. Tuotteen kevyt ruusun tuoksu on peräisin ruusuöljystä. Käytä
tuotetta aamuin illoin.

VITALISANTE HYALURONIVOIDE
Crème Vitalisante 50ml

39,50 € (44,00)

Väsyneelle iholle elinvoimaa antava 24-h anti-age voide.
Tehokas, mutta kevyen tuntuinen
hoitovoide syväkosteuttaa
HUOMAA SEERUMIN JA SILMÄNYMPÄRYSVOITEEN
ISO PAKKAUS.
ja suojaa ihoa. Säännöllisellä käytöllä voide heleyttää ihoa,
voiteen hyaluronihappo kosteutta ja silottaa. Sisältää
ihonhoidolle tärkeitä A-, E- ja C-vitamiineja.

IRTOPUUTERI

21,50 €

(24,00)

Poudre de beauté 30g

Erittäin hienojakoinen, silkin pehmeä irtopuuteri sitoo
meikin kauniisti ja pitää sen kestävänä. Irtopuuteri
suojaa ihoa tuulelta, pakkaselta ja auringolta. Ei tuki
ihohuokosia vaan antaa ihon hengittää. Pakkauksessa
mukana puuterivippa.

PEITTÄVÄ MEIKKIPUUTERI

17,50 €

(19,50)

Crème compact couvrante 4,5g
Colosén monelle tuttu ja suosittu peittävä värivoide nyt uudessa isommassa pakkauksessa, jossa
mukana näppärä meikkisieni. Tuotteella on hyvä peittävyys ja pieni määrä riittää peittämään
tummia silmänalusia, couperosaa, näppylöitä ym. ihon värivirheitä. Sopii myös miehille.

HUULIKIILTO SABLE JA ROSE
Lip gloss liquid 7ml

16,00 €

(17,50)

Colosén nestemäinen huulikiilto hoitaa huulia sen sisältämän
mehiläisvahan ja kasvirasvojen ansiosta. Huulikiillossa on
helmenhohto. Tuote täyttää pieniä huuliryppyjä, jolloin huulet
näyttävät sileämmiltä.

MEIKKIVOIDE SKR 15

23,50 €

(26,00)

Crème Solaire Teintée 50ml

Meikkivoide suojakertoimella 15 suojaa ihoa UVA- ja UVBsäteiltä. Antaa kauniin mattapinnan iholle. Tasoittaa ihon värieroja
ja peittää ihon pieniä virheitä. Sisältää Sheavoita, joka pehmentää ja kosteuttaa ihoa. E- ja C-vitamiinit elvyttävät ihon toimintaa.
Valittavana on kaksi sävyä: Blonde vaalealle iholle ja Natural
päivettyneelle iholle.

AHA 3 HEDELMÄHAPPOKUORINTA 28,00
Peeling AHA3 pads 60kpl

€

(31,50)

Tee hedelmähappokuorinta kotona helposti ja nopeasti. Kuorintalappujen käytöllä iho uusiutuu
nopeasti. Tuote kuorii kuollutta ihosolukkoa tehokkaasti. Sisältää luonnollisia rasvoja ja muun
muassa rauhoittavaa ja kosteuttavaa Aloe Veraa. Yksi lappu riittää yhteen kuorintakertaan.
Käyttö: Pyyhi kasvot kuorintalapuilla kauttaaltaan. Vältä silmien ympäryksiä. Anna vaikuttaa 5 min.
ja pese tuote pois runsaalla lämpimällä vedellä. Tee kuorinta ihon kunnosta riippuen 1 – 2 kertaa
viikossa, mieluiten iltaisin. Vältä suoraa auringon valoa seuraavana päivänä.

KASVOVESIPYYHKEET
Vitality tonic pads 60kpl

24,50 €

(27,00)

Rakkaudesta ihon hyvinvointiin!
Vitality tonic padseilla viimeistelet päivittäisen ihonpuhdistuksen, poistat loput meikinjäämät ja
epäpuhtaudet iholta vaivattomasti. Mikä onkaan sen mukavampaa, kun kiireisen päivän jälkeen
virkistää kasvojen ihoa helppokäyttöisillä elinvoimaa tuovilla kasvovesipyyhkeillä.
Myös lomalla ja reissussa kasvojen tehokas puhdistus on tärkeää, se on osa kauniin ihon salaisuutta.
Jokainen kasvovesipyyhe sisältää tarkan juuri sopivan määrän tehokkaita, hoitavia raaka-aineita.
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
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