“EDELWEIS EDELWEIS KUKKA KAUKAISTEN
VUORTEN, VALKOINEN HENTOINEN,
KUKKA SYDÄNTEN NUORTEN”.
ALPPIYRTTITIIVISTE
37.00€ (ovh. 45,00€)

Herbs of Alps Booster concentrate 30 ml

ELOKUUN TARJOUKSET
1.8. – 31.8.2017
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ALPPIYRTTITIIVISTE

Alppiboosteri sisältää alppitähden kukasta saatua uutetta, mikä on yksi parhaista markkinoilla
olevista luonnon anti-age tuotteista. Se ei pelkästään pidä ihoa nuoren näköisenä, se myös auttaa iho
palautumaan, näyttämään kiinteämmältä ja saamaan iholle uuden loisteen. Ravitsee ihoa ja antaa
kokonaisvaltaista rauhoittavaa vaikutusta.
Alppiboosterin sisältämät alppien yrtit mm. euroopan alppitähti-, salvia-, rohtoraunioyrtti-, malva-,
rosmariini ja takiaisenjuuriuutteet tekevät ihosta eloisan ja hyvinvoivan, tuottavat antioksidantteja ja
rauhoittavia hyötyjä iholle.

RIPSISEERUMI
Colosén tarkoin testattu ripsiseerumi ei pelkästään kasvata ripsiä, sen sisältämä mieto hellivä yrtti
puna-apila myös hoitaa, ravitsee ja kosteuttaa niitä sekä edistää tehoaineiden imeytymistä.
Ohuella siveltimellä saat seerumin levitettyä helposti ja tarkasti suoraan ripsien juureen.
Soveltuu myös kulmakarvojen hoitoon.

PUHDISTUS ON TÄRKEÄNÄ OSANA KAUNIIN IHON SALAISUUTTA !!!
PUHDISTUSVOIDE
Syväpuhdistava puhdistusvoide on tarkoitettu jokapäiväiseen ihon puhdistukseen.
Kermainen voidemainen koostumus tuntuu miellyttävältä kasvoilla.
Mentolia sisältävä voide viilentää mukavasti ja sillä on myös antiseptinen vaikutus.
Koe ihon silkkinen pehmeys ja puhtaus.

PUHDISTUSEMULSIO
250 ml purkin täydeltä ihon tehopuhdistusta,
tekee ihosta puhtaan ja raikkaan.
Pehmeän hellävarainen kaikille ihotyypeille
suunnattu puhdistusemulsio puhdistaa päivän
liat, pölyt ja meikit iholta hoitaen ja
kosteuttaen sitä samalla.
Kasvovesi edistää ihosi hyvinvointia,
antaen tärkeän loppusilauksen
ihonpuhdistukselle.

RIPSISEERUMI

39,50€

(ovh. 51,00€)

Extreme eyelash serum 4,5ml

PUHDISTUSVOIDE

21,50€

(ovh. 24,00€)

Créme de nettoyage 150 ml

PUHDISTUSEMULSIO

22,00€

(ovh. 24,50€)

Lait pour le démaquillage 250 ml

RUUSUKASVOVESI
Romanttisen ruusun tuoksuisella kasvovedellä on ihohuokosia supistava ja virkistävä vaikutus.
Kasvovesi antaa puhtaan, ruusuisen raikkaan tunteen iholle.
Ruusujen tuoksulla uskotaan olevan myös mielialaa kohottavia vaikutuksia.

SENSITIVE KASVOVESI
Alkoholiton herkän ihon kasvovesi sisältää luontoäidin lahjoittamaa kamomillaa.
Tämä lempeä ja hellä kukka lievittää ihotulehduksia, desinfioi ja rauhoittaa ihoa.
Egyptiläiset kutsuivat kamomillaa ”auringon jumalan kukaksi”

KOE Q10 VOITEIDEN TASOITTAVA JA PEHMITTÄVÄ VAIKUTUS
Ubikinonia käytetään yleisenä anti-age aineena ja suojaamaan ihoa ympäristön haitoilta kuten
saasteilta ja auringon haitoilta, lieventää myös stressin aiheuttamia ihoärsytyksiä.
Q10 koentsyymi alkaa laskea 20 vuoden iän jälkeen ja ravinnostakin tätä ikääntymistä estävää
enstyymiä saadaan hyvin vähän, keskimäärin noin 3–6 mg/vrk.

Q10 PÄIVÄVOIDE
Samettisen pehmeä Q10 päivävoiteen sisältämä ubikinoni estää ihon ennenaikaista
vanhenemista. E-vitamiinin ja jojobaöljyn kosteuttavat ja suojaavat ominaisuudet ravitsevat ja
vahvistava ihoa tehokkaasti. Q10 päivävoide lisää luonnollisen Q10 koentsyymin määrää iholla.

RUUSUKASVOVESI
21,00€ (ovh. 23,00€)
Lotion Tonique astringents
sans alcool 250 ml

SENSITIVE KASVOVESI

21,00€

(ovh. 23,00€)

Lotion Tonique Sensitif 250 ml

Q10 PÄIVÄVOIDE

39,00€

(ovh. 43,00€)

Créme de jour Multi-Active 50 ml

Q10 YÖVOIDE
Nukkuessa elimistö on lepotilassa, iho uusiutuu ja solut saavat energiaa sekä niiden toiminta
tasapainottuu. Q10 yövoiteen sisältämä ubikinoni on tärkeä solujen terveydelle ja on erityisen
tärkeää iholle.
Säännöllisesti käytettynä Night Cream Multi-Active vähentää ja ehkäisee uusien ryppyjen
muodostumista iholle.

Q10 VARTALOVOIDE
Colosén kosteuttava, kiinteyttävä vartalovoide estää ihon ennen aikaista vanhenemista.
Aloe vera-geeli rauhoittaa, kosteuttaa kuivaa ja vahingoittunutta ihoa.
Koentsyymi Q10 on voimakas antioksidantti, yhdessä E-vitamiinin kanssa se elvyttää väsynyttä ja
kuivaa ihoa ja tukevat ihon uudistumista.

Q10 YÖVOIDE
39.50 € (ovh.44,00 €)

Créme de nuit Multi-Active 50 ml

Q10 VARTALOVOIDE
32.50€ (ovh. 36,00€)
Lotion Q10 250 ml

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

Valmistaja:
Colosé Cosmetic System
Manufactured by
Cosmétique SA Worben
CH-3252 Worben
Switzerland

