MAAHANTUONTI

CARELIÁNA
PYÖRÄT PYÖRINEET JO 35 VUOTTA
Osallistu juhlan kunniaksi vauhdikkaaseen
ROUTE 35 kesäkurvailuun 1.6.- 20.8.2018
Etene etapilta toiselle ja kerää matkan varrelta loistavia etuja koriisi.
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ROAD 35 KURVAILUREITTI
Kurvailureittiä edetään numerojärjestyksessä. Merkitse viereiselle sivulle haluamasi
tuotteet kirjoittaen tai ympyröimällä ja täytä yhteystietosi takasivulle. Etapin 3 jälkeen
osallistut mummopyörän ja tuotepakettien arvontaan.

ETAPPI 1. Vapaavalintainen Colosé tuote
ETAPPI 2. Vapaavalintainen Colosé tuote tai Detox puhdistava naamio + sivellin 35,00 €
(41,00). Valitse joko Careliánan tarjous tai omavalintainen Colosé tuote.
ETAPPI 3. Colosé KESÄPAKKAUS summer edition 35,00 € (ovh. 61,00)
SUIHKUGEELI 50 ml Miellyttävän mieto naisellinen suihkugeeli pesee ihosi hellästi,
samalla raviten ja kosteuttaen ihoa.
SHAMPOO 50 ml Shampoo on kehitetty erityisesti antamaan hiuksille tuuheutta ja
volyymia. Koostumuksen pH on lähellä ihon omaa pH:ta, joten se ei ärsytä ihoa ja sopii
myös herkän hiuspohjan pesuun. Lisää hiusten joustavuutta ja helpottaa selvittämistä
pesun jälkeen.
AURINKOSUOJAVOIDE SK 25 50 ml Aurinkovoiteen tehokkaat suojat UVA – ja
UVB -säteitä vastaan estävät auringon polttavia ja vanhentavia vaikutuksia iholla.
VARTALOVOIDE APRES SOLEIL 50 ml Hoitovoide kosteuttaa, vahvistaa ja kiinteyttää
vartalon ihoa.
KÄSIVOIDE 50 ml Käsivoiteen ravinnerikas koostumus suojaa ja hoitaa käsiäsi
pitkäkestoisesti.

ETAPPI 4. Vapaavalintainen Colosé tuote tai Sport cream 19,50 (23,50)
ETAPPI 5. KESÄETU Talkki 20g 3,00 € (8,60)
		
ja Hygieniageeli + täyttöpullo 7,00 € (19,00)
Valitse vaikka molemmat kesäiset etutuotteet ja nauti kesästä.
MAALILIPPU 		
Laske tilauksesi yhteissumma.
Arvontaan osallistuminen edellyttää, että yhteystiedot on täytetty takasivulle sekä 3
etappia on saavutettu. HUOM! Tilaus on kertatilaus!
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