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IhanaaIhanaa
NaistenpäivääNaistenpäivää

Sinulle jaSinulle ja
IhollesiIhollesi

Juhla-Juhla-tarjouksientarjouksienvuosivuosi

25,00 €25,00 €

(49,00)

(29,50)

38,50 €38,50 €



Pitkät ja tuuheat ripset alusmaskarallaPitkät ja tuuheat ripset alusmaskaralla
ALUSMASKARA BASIC 19,50 € (24,50)
Colosé Mascara Basic 10 ml

Ripsien rakennetta vahvistava voidemainen emulsio on
valmistettu oliiviöljystä uutetuista hellävaraisista, hoitavista
estereistä ja luonnonvahoista. Alusmaskara tuuheuttaa ripsiä
näkyvästi, ja sopii käytettäväksi vedenkestävän tai vesiliukoisen
maskaran alla.

25,00 €25,00 €
(29,50)

Puhdasta ylellisyyttä sinulle, joka haluat ihollesi vain parastaPuhdasta ylellisyyttä sinulle, joka haluat ihollesi vain parasta

KAVIAARIVOIDE 24H 38,50 € (49,00)
Colosé Caviar Nourishing cream 50 ml

Ravitseva ja elvyttävä 24 tunnin voide sisältää kaviaariuutetta.
Kaviaari on täydellinen ainesosa, kun halutaan uhmata
ikääntymistä. Syvälle ihoon imeytyvä kaviaariuute tehostaa
ihon uusiutumista, lisää kollageenin ja elastiinin tuotantoa ja
hidastaa ikääntymisprosessia.
Hyaluronilla on erinomainen kyky imeä ja sitoa kosteutta, jonka
vuoksi iho pysyy kosteutettuna ja pehmeänä. Puhdas
hyaluronihappo voi sitoa vettä jopa 1000 kertaa oman
painonsa verran ja näin ollen hyaluronihappo onkin ihon
hyvinvoinnin kannalta välttämätön ainesosa. Nämä, sekä muut
voiteen ainesosat, ehkäisevät näkyvästi ihon ikääntymistä ja
tekevät ihon pinnasta sileän sekä joustavan. Kasvojen linjat,
kuten ”hamsteripussit”, tasoittuvat näkyvästi ja iho säilyy
ravittuna sekä syväkosteutettuna kauemmin.

SPORT CREAM - PÄIVÄVOIDE  25,00 € (29,50)
Colosé Sport cream 50 ml

Sävyttävä, erittäin kevyt päivävoide sisältää kasvikollageenia,
joka pitää ihon kimmoisana. E- ja C-vitamiini vahvistavat ja
suojaavat ihoa ulkoisilta rasituksilta kuten saasteilta, lialta ja
vapaiden radikaalien ikäännyttävältä vaikutukselta. Yksi
kuultava sävy sopii lähes kaikille. Raikas, luonnollinen
lopputulos kaikenikäisille meikkivoiteen käyttäjille. Sisältää
UVA- ja UVB-suojafiltterit. 

MASKARAT MUSTA JA VEDENKESTÄVÄ
17,50 € (19,50)
Colosé Mascara Noir/ Mascara Noir Waterproof 10 ml

Ripsiä pidentävä, tuuheuttava ja kaareuttava vesiliukoinen
ripsiväri. Antaa ripsille kestävän, intensiivisen mustan värin ja
erottelee ripset kauniisti ilman paakkuja.

(19,50)
17,50 €17,50 €

(24,50)
19,50 €19,50 €
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38,50 €38,50 €
(49,00)

LuksusLuksus
kuukausikuukausi



AVOKADOEMULSIO 28,00 € (32,00)
Colosé Lait d´avocat 150 ml
 
Avokadoöljyä sisältävä, ihoa ravitseva kosteusemulsio
syväkosteuttaa ja hoitaa kuivaa ihoa tehokkaasti. Voidaan käyttää
myös täsmänaamiona syväpuhdistuksen jälkeen aina, kun iho vaatii
erityistä huolenpitoa. Avokadohedelmän sisältämät ravintoaineet ja
vitamiinipitoisuus ovat ainutlaatuisia ja sen rasvahapot suojaavat ja
hoitavat kuivaa ihoa. Erityisen tehokas pintakuivan ihon kosteuttaja.

AURINKOSUOJAVOIDE SK 50 29,00 € (32,00)
Colosé Basic Sun Cream SPF 50 50 ml

Nopeasti imeytyvä voide suojaa tehokkaasti UVA- ja UVB-säteilyltä.
Se jättää iholle miellyttävän mattapinnan ilman valkoista kerrosta.
Ehkäisee auringon säteilyn haittavaikutuksia ja ylläpitää ihon
kosteustasapainoa. Suojakerroin 50, sopii vartalolle sekä kasvoille.

(32,00)
29,00 €29,00 €

28,00 €28,00 €
(32,00)
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Pese, suojaa ja kosteuta vartalon ihoa kuten kasvojaPese, suojaa ja kosteuta vartalon ihoa kuten kasvoja    
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MIESTEN SUIHKUGEELI 11,00 € (13,50)
Colosé Shower Gel Men Active Fresh 200 ml

Raikastava suihkugeeli pitää ihon puhtaana ja ehkäisee sen
kuivumista. Erittäin riittoisa suihkugeeli muodostaa iholla runsaan
vaahdon, joka irrottaa tehokkaasti likaa, hikeä ja talia. Samalla se
hoitaa ja vahvistaa ihoa sekä virkistää mieltä. Sopii kaikille
ihotyypeille.

11,00 €11,00 €
(13,50)

KULMAKYNÄ 5,00 € (9,50)
Careliána Eyebrow & liner pen 1,3 g 

Syväpigmenttinen, tummanruskea, vedenkestävä
meikkikynä kulmakarvojen tekoon sekä rajaukseen.
Pehmeästi levittyvällä kynällä luot mattapintaisen, kauniin
kulmameikin.

4,00 €4,00 €
(5,90)

RIPSENTAIVUTTIMET 4,00 € (5,90)
Careliána Silver Eyelash Curler

Metallinen ripsentaivutin antaa ripsille luonnollista nostetta ja
virheettömän taivutuksen. Ripsentaivuttimen joustava kumityyny
ehkäisee ripsien katkeilua ja antaa pitkäkestoisen lopputuloksen.
Mukana kolme vaihtokumia.

5,00 €5,00 €
(9,50)



Maaliskuun Maaliskuun AsiakasetuAsiakasetu

Vain terve ja ehjä iho pystyyVain terve ja ehjä iho pystyy  
suojaamaan kudoksia tehokkaasti.suojaamaan kudoksia tehokkaasti.    

Q10 ANTI-AGE VARTALOVOIDE 12,00 € (56,00)
Colosé Lotion pour le corps Q10 200ml 

Kiinteyttävä, kosteuttava, rauhoittava ja hoitava
vartaloemulsio on täyttä luksusta ihonhoitoon!

Iho on ihmisen suurin elin ja sen paino on noin 15-20 % ihmisen
painosta. Iho toimii suojana kemiallisia, fysikaalisia sekä biologisia
haittatekijöitä vastaan ja suojaa alla olevia kudoksia. Terve ja ehjä
iho pystyy tehokkaasti vähentämään altistusta erilaisille
haittatekijöille. 

Ohut ja hyvin imeytyvä Q10 vartalovoide sopii kaikille ihotyypeille
kiinteyttämään, suojaamaan ja uudistamaan ihoa. Se kosteuttaa
pitkäkestoisesti ja pehmentää ihoa sekä lisää ihon elastisuutta.
Kehon Q10 pitoisuus vähenee ajan myötä, joten tämä voimakas
antioksidantti palauttaa iholle siitä häviävää ubikinonia sekä
ravitsee ihoa. 

Asiakasetu kolmen tuotteen ostajalle!

12,00 €12,00 €
(56,00)

3 tuotteen3 tuotteen
ostajalleostajalle

Valmistuttaja: Maahantuonti Careliána Oy
Pikkutatinkuja 3, 55510 Imatra, +358 (0) 50 505 0041
careliana@colose.fi  @colose.maahantuonti

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

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

SINUN COLOSÉ
YHTEYSHENKILÖSI:


