1.8. - 31.8.2018

Elokuun huipputarjous!

ERIKOISKÄSIVOIDE EXCLUSIVE 13,50
Crème pour les mains Exclusive 100ml

€

(17,50)

Erikoiskäsivoide suojaa ja hoitaa käsiäsi!
Karitevoi kosteuttaa ja rauhoittaa, allantoiini edistää
pintavaurioiden paranemista. Voide sisältää suojan
UVB - säteiltä, joka edesauttaa käden selkien nuorekkaana
pysymistä.

SÄVYTTÄVÄ PÄIVÄVOIDE

19,50 €

(23,50)

Sport cream - Light tinted cream 50ml
Erittäin kevyt päivävoide tekee luonnollisen kauniin ja raikkaan sävyn
kasvoille. Sisältää kasvikollageenia, joka pitää ihon kimmoisana.
A-, E- ja C-vitamiini edistävät pintaverenkiertoa, vahvistavat ja
suojaavat ihoa ulkoisilta rasituksilta. Yksi kuultava sävy sopii lähes
kaikille. Sisältää UV - filtterit.

Q10 ANTI-AGE PÄIVÄVOIDE

Crème de jour Multi-Active 50ml

39,00 €

(43,00)

Q10 on ihanteellinen suoja- ja ravinnevoide aikuiselle sekä
kuuriluonteisesti nuorelle iholle. Ubikinoni parantaa ihon
elinvoimaisuutta, jojoba-, kookosöljy ja soija suojaavat ihon
kosteustasapainoa. Sisältää UVB-suojan sekä E- ja
C-vitamiineja.

HUOMAA SEERUMIN JA SILMÄNYMPÄRYSVOITEEN ISO PAKKAUS.

Q10 ANTI-AGE YÖVOIDE 	

39,50 €

(44,00)

Crème de nuit Multi-Active 50ml
Q10 Ubikinoni yövoide on täyteläinen, rauhoittava ja
tehokkaasti ihon ryppyjen muodostumista hidastava
yövoide. Ubikinoni on vitamiinien tapainen aine, joka
estää vapaiden radikaalien toimintaa soluissa sekä
vahvistaa soluja. Palauttaa iholle elinvoimaa.

VARTALOEMULSIO HYDROACTIVE

23,50 €

(26,00)

Lotion Corporelle Hydroactive 250ml
Hydroactive vartalovoide on tehokas kuivan ihon kosteuden
palauttaja. Karitevoi ja silkkiproteiini tekevät ihosta
kimmoisamman ja pehmeämmän. Jättää iholle hellivän
sametinpehmeän pinnan.

YRTTINAAMIO

21,50 €

(24,00)

Masque Végétal 125ml

Yrttinaamio soveltuu kuorintaan kaikille ihotyypeille, mutta
erityisesti rauhoitusta kaipaavalle, epäpuhtaalle iholle.
Rasvaton koostumus sisältää kaoliinia, joka kirkastaa ja
rauhoittaa. Lisäksi pehmentäviä ja rauhoittavia ominaisuuksia
antavat sitruunamelissa, mäkikuisma ja kehäkukka.
Suositellaan herkän couperosaihon kevyeen kuorintaan.

SPORT SUIHKUGEELI
Sport Shower Gel 200ml

15,50 €

(17,00)

Sporttisen tuoksuinen suihkugeeli virkistää ja puhdistaa
koko vartalon ihoa säilyttäen raikkauden iholla koko
päivän. Kurkku - uute suojaa ihon kosteustasapainoa.

SILMÄMEIKINPOISTOLAPUT SENSITIVE HERKÄLLE IHOLLE
Eye make up remover pads Sensitive 60 kpl

14,00 €

(15,50)

Sensitive silmämeikinpoistolaput sisältävät herkälle iholle suunnitellun kevyen ja kosteuttavan
koostumuksen, joka mahdollistaa silmämeikin tehokkaan poistamisen. Hajusteeton
koostumus sopii herkälle silmänympärysiholle.

WATERPROOF – VEDENKESTÄVÄN SILMÄMEIKINPOISTOLAPUT  
Waterproof eye make up remover pads 60 kpl

15,00 €

(16,50)

Waterproof silmämeikinpoistolaput sisältävät kosteuttavia öljyjä, kuten manteli - ja jojobaöljyä.
Poistaa hellävaraisesti vedenkestävän silmämeikin.

TWIST - EYE LINER RAJAUSKYNÄ 11,00
Twist–Up Eye Liner pencil 0,3g

€

(12,50)

Eye-linerin pehmeä, hellävarainen koostumus sopii herkällekin
silmänympärysiholle sillä sen koostumus ehkäisee ohuen ihon
kuivumista ja ärsyyntymistä.

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