HETKESSÄ KIRKKAUTTA JA
VIRKISTYSTÄ IHOLLESI.

LIFTING ROLL-ON 15ML

SILOTTAVA ROLL-ON

28,00€

(OVH. 35,00€)

KESÄKUUN TARJOUKSET
1.6. – 30.6.2017

w w w. c o l o s e . f i

SILOTTAVA ROLL-ON
Ohuen ohut, TUOKSUTON koostumus häivyttää iholtasi väsymisen merkit. Silottava roll-on sisältää
virkistävää ja nesteitä poistavaa kofeiinia, vahvistavaa Q10-coentsyymiä, ihon pintaa silottavaa
hyaluronihappoa, E-vitamiinia ja viinirypälesiemenuutetta.
Suosittelemme sekä miehille, että naisille. Rollaa silmien ympärille, huulien ympärille, ilmeryppyihin
otsalle jne. Äärettömän ohut ja riittoisa tuote, joka imeytyy välittömästi kosteuttaen ja viilentäen
samalla. Pelastus myös tummiin silmän alusiin.

SAVINAAMIO
Syvätehoinen savinaamio kirkastaa ihosi hetkessä. Lievästi kuorivana se toimii myös aikuisen
couperosa - ihon hoitoon.
Käytetään 1-2 kertaa viikossa puhdistetulle iholle. Anna vaikuttaa 15 min. Huuhtele pois vedellä.
Viimeistele kasvovedellä ja lopuksi muista kosteuttaa päivä- tai yövoiteella.
IHOSI KIITTÄÄ tästä käsittelystä ja sinä tunnet vaikutukset välittömästi.

ALOE KOSTEUSEMULSIO
Sopii erityisesti rasvoittuvalle iholle ja näin kesäaikaan useimmilla meistä iho rasvoittuu herkemmin
kuin talvella. Voidaan käyttää päivittäin kosteusvoiteena aamuin/ illoin.
Näppärä tuote kesän riennoissa.

PÄIVÄVOIDE COMPLETE
TUOKSUTON herkän ihon päivävoide.
Tekee ihosta pehmeän, raikkaan ja hyvinvoivan.
Sis.mm. jojobaöljyä sekä UVA-JA UVB -filtterit. Tätä suosittelemme myös nuorille.

SAVINAAMIO

20,00

(ovh. 25,00€)

Masque à l´ Argile verte 50ml

ALOE KOSTEUSEMULSIO

26,50€

(ovh. 29,50€)

Lait d´ Aloe 125 ml

PÄIVÄVOIDE COMPLETE

24,50€

(ovh. 27,00€)

Crème de jour complète 50 ml

RAIKKAANA KESÄÄN.
SPORT SUIHKUGEELI
Ihoa ravitseva, sporttisen raikas suihkugeeli päivittäiseen hygieniaan erityisesti miehille. Kurkku-uute
ravitsee ja suojaa ihon kosteustasapainoa. Miellyttävä tuoksu.

VIRKISTÄVÄ SUIHKE
Pelastus hellepäiviin......
Ravitseva, kosteuttava spray kasvoille ja vartalolle.
Virkistävää suihketta voit suihkautella pitkin päivää ja pysyt fressinä. Tuotteessa mieto tuoksu, eikä
ärsytä tuoksuallergisia.
Tämä otettu hyvin vastaan erityisesti golffareitten ja tanssiharrastajien piireissä.

VARTALOTALKKI
Erittäin hienojakoinen, antiseptinen talkkipuuteri on hyvä koko vartalolle, mutta erityisesti jalkoihin,
kainaloihin, vauvan pyllyyn ja kehon hiertymä / hautomakohtiin. Sirotellaan aina KUIVALLE iholle.

SPORT SUIHKUGEELI

15,50€

(ovh. 17,00€)

Sport shower gel 200 ml

VIRKISTÄVÄ SUIHKE

21,00€

(ovh. 23,50€)

Saint Tropez refresment spray
100 ml

VARTALOTALKKI
17,00€ (ovh. 19,00€)
Talc microfin 90g

AURINGOSTA ON LUPA NAUTTIA, mutta MUISTA AINA SUOJATA IHOSI AURINGOLTA.

AURINKOSUOJAGEELI SKR 15
Hyvin imeytyvä kaikille ihotyypeille sopiva aurinkosuojageeli, joka imeytyy hetkessä.
Voidaan käyttää vartalolle ja kasvoille. Vältä silmänympärysihoa. Silmät suojataan aina aurinkolaseilla.
Erityisen tärkeää on levittää tuote tuntia ennen aurinkoon menoa ja lisätä aina uinnin jälkeen.

AFTER SUN KOSTEUSEMULSIO AURINGON OTON JÄLKEEN
Levitetään heti auringon oton jälkeen suihkunraikkaalle iholle. Viilentää, pehmentää ja palauttaa
ihon kimmoisuuden.
Sis.mm. ihoa rauhoittavaa Aloe Vera uutetta ja akaasia puusta saatavaa kollageenia.

AURINKOPUUTERI
Helppoon kesämeikkiin aurinkopuuteri!
Levitä isolla siveltimellä täydentämään päivettyneitä kasvojasi.
Vinkki: Ota isolla siveltimellä aurinkopuuteria rasiasta. Töpötä kämmenkuppiisi ”isommat” pois ja
sen jälkeen levitä kevyesti poskille, otsalle sekä leukaperiin.
Sipaise huulille huulikiilto ja menoksi!

AURINKOSUOJAGEELI
SKR 15
30.50€ (ovh. 34,00€)
Gel Anti-solaire SPF 15
150ml

AFTER SUN KOSTEUSEMULSIO
24.00 € (ovh.26,50 €)
Emulsion après soleil 150 ml

AURINKOPUUTERI
24,50€ (ovh.27.00€)
Crème Poudre
Terre de Soleil

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

