Tarjoukset 1.5. - 31.5.2018

TÄYDELLISYYTTÄ IHOLLESI
KASVIEN KANTASOLUT JA BIOMIMEETTINEN RAKENNE TUOVAT NÄKYVIÄ
TULOKSIA IHOLLE. 30-45 VUOTIAILLE NAISILLE KEHITETTY SARJA VASTAA
TÄYDELLISESTI IHONHOIDON TARPEISIIN.

LUXUSTA IHOLLE

KOE YLELLINEN KAVIAARI IHONHOIDOSSA
Uudistava
KASVIEN KANTASOLUSEERUMI

37,50€

(44,00)

Plant Stem Cell Renewal Serum 50 ml

Silottava
KASVIEN KANTASOLUSILMÄNYMPÄRYSVOIDE

39,50€

(47,00)

Plant Stem Cell Eye Perfection Cream 50 ml

Korjaava
KASVIEN KANTASOLUVOIDE

29,50€

(35,00)

Plant Stem Cell 24h Repair Cream 50 ml

TÄYDELLISYYTTÄ IHOLLESI
KASVIEN KANTASOLUT JA BIOMIMEETTINEN RAKENNE TUOVAT NÄKYVIÄ TULOKSIA
IHOLLE. 30-45 VUOTIAILLE NAISILLE KEHITETTY SARJA VASTAA TÄYDELLISESTI
IHONHOIDON TARPEISIIN.
Kasvien kantasolu-sarja parantaa näkyvästi ihon kuntoa ja hidastaa ikääntymisen merkkejä. Anti
age yhdistelmä suojaa ulkoiselta rasitukselta ja vapaiden radikaalien vaikutuksilta sekä uusii ihoa
tehokkaasti. Tuo heleyttä kaikille ihotyypeille!
UUDISTAVA KASVIEN KANTASOLUSEERUMI
Tehoseerumi on täynnä Edelweiss kukan ja Argan-puun kantasoluja, jotka lisäävät ihosolujen
uusiutumista ja kollageenin sekä elastiinin muodostumista. Tasoittaa juonteita, ryppyjä ja kiinteyttää
veltostunutta ihoa. Ohut geeli-voide palauttaa iholle kirkkauden, kuulauden ja nuorekkuuden.
KORJAAVA KASVIEN KANTASOLUVOIDE
24H voide on Edelweiss kukan ja aktiivisten ainesosien seos, jolla on rauhoittavia ja uusivia
ominaisuuksia. Syväkosteuttaa ja korjaa ihon eri kerrosten vaurioita sekä vilkastuttaa solujen
toimintaa. Ihosta tulee pehmeä, kimmoisa ja kiinteä.
SILOTTAVA KASVIEN KANTASOLUSILMÄNYMPÄRYSVOIDE
Silmänympärysiholle kehitetty täydellinen peptidivoide taistelee ryppyjä, juonteita, turvotusta ja
silmäpusseja vastaan sekä tasoittaa kirjavuutta silmänympärysiholla.
Testiryhmän henkilöt totesivat sen vähentävän vain 7 päivässä näkyvästi juonteita ja ryppyjä silmien
ympärillä. 14 päivässä kirkastavan ihon väriä ja vähentävän tummentumia silmien alla
huomattavasti. Lisäksi kliiniset tutkimukset * todistavat, että testihenkilöinä toimineet ihmiset ovat
todenneet sen tehoavan kaikkiin tärkeisiin silmänympärysihon ongelmiin.
*In vivo -testi = valmiiden kosmetiikkatuotteiden testausta ihmisen iholla. Testiryhmän vapaaehtoiset eurooppalaiset naiset testasivat peptidivoiteen ja
kilpailevan tuotteen lisäksi plasebo silmänympärysvoidetta.

HUOMAA SEERUMIN JA SILMÄNYMPÄRYSVOITEEN ISO PAKKAUS.

IHONHOITO ALKAA PUHDISTUKSESTA.
KÄYTÄ HOITOTUOTTEITA AINA PUHTAALLE IHOLLE!
PUHDISTUSVOIDE

22,00 €

(24,00)

Crème de nettoyage 150 ml

Lievästi desinfioiva, täyteläisen pehmeä ja syväpuhdistava voide
sopii kaikille, myös kuivaihoiselle. Puhdistaa meikin, lian ja
epäpuhtaudet iholta ja syvältä huokosista. Mentholi viilentää
mukavasti ja omaa antiseptisen sekä raikastavan vaikutuksen.
Päivittäiseen käyttöön kasvoveden kanssa.

KAMOMILLA KASVOVESI

Lotion Tonique sensitif 200 ml

19,50 €

(23,00)

Alkoholiton herkän ihon kasvovesi sisältää luonnon lääkerohtoa,
kamomillaa. Sillä on antiseptisiä ominaisuuksia, joten se puhdistaa,
kirkastaa ja rauhoittaa herkkää ihoa. Viimeistelee puhdistuksen,
supistaa ihohuokosia ja tasapainottaa ihon pH:a.

HYALURONIA SISÄLTÄVÄ TUOTEPARI SILOTTAA JA TASOITTAA
HYALURONIVOIDE

35,00 €

(44,00)

Crème de Vitalisante 50 ml

Elvyttävä Retinoli-Hyaluronihappovoide soveltuu monen ikäisen
ihon hoitoon.
Pitää ihon kimmoisana, silottaa olemassa olevia juonteita ja
vähentää niiden syntymistä. Hyaluroni kosteuttaa ihoa ja
passionhedelmä ravitsee sitä täydellisesti. A-vitamiini pitää yllä ihon
terveyttä ja toimintoja. UVA- ja UVB –suojat estävät auringon
haitallisten säteiden vanhentavia ja ihoa ”rypistäviä” vaikutuksia.

SILOTTAVA ROLL-ON

Lifting Roll-on 15 ml

28,00 €

(35,00)

Juonteita silottava ja kiinteyttävä RYPPYROLLI on tehokas
silmänympärysihon ja kasvojen hoitogeeli, jonka viilentävä
teräskuula toimii lymfakiertoa edistäen.
Sen sisältämä hyaluroni, viinirypälesiemenuute ja kofeiini raikastaa,
häivyttää tummia silmänalusia sekä laskee turvotusta ja poistaa
nesteitä. Rauhoittaa ihon punoitusta tehden ihosta tasaisemman ja
sileämmän.

HELLÄVARAISET AROMAATTISET HEDELMÄEMULSIOT

MANDARIINIEMULSIO
Lait de Mandarine 125 ml

23,00 €

(25,50)

Raikas mandariinin tuoksuinen hedelmäemulsio tuo virkistävää
auringon energiaa iholle. Aromaattisia öljyjä sisältävä
mandariiniemulsio soveltuu kaikille ihotyypeille, mutta erityisesti
normaali- ja sekaiholle.

AVOKADO KOSTEUSEMULSIO
Lait d´ Avocado 125 ml

26,50 €

(29,50)

Ravitseva, elvyttävä ja kosteuttava hedelmäemulsio erityisesti
kuivalle ja ravinneköyhälle iholle.
Avokadoöljy sisältää runsaasti A-, B-, D- ja E-vitamiineja,
hivenaineita ja mineraaleja, jotka aktivoivat ihon toimintaa.

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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