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VITALISANTE 24H HYALURONIHAPPOVOIDE 38,50 € (49,00) 
Anti-age Crème Vitalisante 50 ml
Hyaluronihappoa, retinolia ja keramideja sisältävä tehokkaasti kosteuttava 24H-voide aikuiselle 
iholle. Anti-age-vaikutteinen voide ravitsee ihoa sekä ylläpitää sen kosteutta ja kimmoisuutta. 
Voiteen sisältämät antioksidantit ja UV-filtterit antavat iholle lisäsuojaa valovanhenemiselta. Sen 
kevyt koostumus imeytyy nopeasti ja soveltuu myös meikin alla käytettäväksi. 

ETUSIVUN TUOTTEET

MANDARIINIEMULSIO 21,50 € (28,00) 
Lait de Mandarine 150 ml
Mandariiniöljyä sisältävä aromaattinen hoitoemulsio kasvoille ja kaulalle. 
Erittäin ohut koostumus imeytyy nopeasti ja jättää ihon pehmeäksi sekä ravituksi. Syväkosteut-
tava emulsio edistää ihon uusiutumista ja kuolleen ihosolukon irtoamista. Se kirkastaa sameaa 
ihonsävyä ja antaa rusketukselle kauniin kuparisen sävyn. Sopii päivävoiteeksi tai koko vartalon 
tehokosteuttajaksi. 

AURINKOSUOJAVOIDE KASVOILLE SK 
50  29,50  € (39,50) 
Sun Cream SPF 50 ml 
Äärimmäisen korkealla suojakertoimella varustet-
tu aurinkosuojavoide kasvoille. Suojaa tehokkaasti 
UVA- ja UVB-säteilyltä sekä vapaiden radikaalien van-
hentavalta vaikutukselta. Voide sisältää muun muas-
sa antibakteerista ja ihoa hoitavaa karitevoita sekä 
kosteuttavaa glyseriiniä. Yhdessä ne ylläpitävät ihon 
kosteustasapainoa ja pitävät sen pinnan pehmeänä. 
Miellyttävä, nopeasti imeytyvä koostumus ei jätä ihoa 
valkoiseksi. 

AURINKOSUOJAVOIDE SK 20   
32,50  € (36,00) 
Lait Anti-Solaire SPF 20 150 ml
Nopeasti imeytyvä aurinkosuojavoide koko 
vartalolle. Useita aurinkosuojafilttereitä yh-
distävä koostumus antaa optimaalisen suo-
jan sekä UVA- että UVB-säteitä vastaan. Voi-
de sisältää luonnollista, kosteutta sitovaa ja 
ihon toimintaa elvyttävää mehiläisvahaa sekä 
antioksidanttista C- ja E-vitamiinia. 

tutustumistarjous

kuukaudenerikoishinta

kuukaudenerikoishinta



AURINGONOTON JÄLKEINEN EMULSIO  
25,00 € (28,00) 
Emulsion Apres-Soleil 150 ml
Aloe veraa sisältävä kosteuttava emulsio, joka rauhoittaa ja viilentää 
ihoa auringonoton jälkeen. Emulsion sisältämä akaasia-kasvikollagee-
ni ylläpitää ihon kimmoisuutta ja antioksidantit suojaavat ihoa vapailta 
radikaaleilta. Emulsion kevyt koostumus imeytyy nopeasti ja palauttaa 
iholle sen luonnollisen kosteustasapainon.  

DETOX PUHDISTUSLAPUT 34,00 € (38,00) 
Detox Purifying cotton pads 60 kpl
Kasvoveden tapaan käytettävät Detox -puhdistuslaput epä-
puhtaalle iholle. Antioksidanttista neidonhiuspuu-uutetta, ener-
gisoivaa hivenaineyhdistelmää ja rauhoittavaa hamamelisuutet-
ta sisältävät puhdistuslaput poistavat ihon pinnalta rasvan, lian 
ja muut epäpuhtaudet nopeasti ja ehkäisevät ihon tukkeutumis-
ta. Käytetään kasvojen puhdistukseen aamuin illoin tai keskellä 
päivää esimerkiksi maskin vaihdon yhteydessä.

VARTALOTALKKI 19,00 € (22,00) 
Talc Microfin 90 g
Miedosti hajustettu, antiseptinen vartalotalkki. Sisältää sinkkiä, riisile-
settä, piidioksidia ja farmaseuttista talkkia joiden tehtävä on pitää iho 
pehmeänä, suojata sen pintaa ja poistaa kosteutta. Talkki vähentää 
kitkaa esimerkiksi reisien iholla ja ehkäisee kipeitä hankaumia. Kevyesti 
deodoroiva jauhe sopii pitämään koko perheen ihot kuivina ja raikkaina. 
Sirottele talkkia kenkien sisäpuolelle, tuntuu niin hyvältä, eivätkä jalat 
kostu...

AURINKOPUUTERI   25,00 € (28,00) 
Crème Poudre Terre De Soleil 10 g
Mattapintainen, ihoa hoitavaa macadamian siemenöljyä si-
sältävä aurinkopuuteri. Pehmeästi levittyvä koostumus an-
taa kasvoille kauniin, luonnollisen hehkun ympäri vuoden. 
Neutraali sävy sopii yleisimmille pohjoismaalaisille ihoille 
myös pehmeiden varjostusten tekemiseen.



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.

SUIHKUGEELI BODY & HAIR 
23,50  € (26,00) 
Men Shower gel body & hair 150 ml
Kosteuttava, puhdistava ja hoitava suihkugeeli mie-
hille. 3 in 1 -koostumus sopii päivittäiseen käyttöön 
hiuksille ja koko vartalon iholle. Se sisältää Colosén 
Men Power -yhdistelmän, jonka raaka-aineet lisäävät 
ihon kosteuspitoisuutta, kestävyyttä ja solujen uusiu-
tumista. Näin iho pysyy kimmoisampana ja kosteutet-
tuna. Suihkugeeli jättää iholle miellyttävän, aromaatti-
sen tuoksun. 

HUULIHOIDE 15,00 € (17,00) 
Lip balm 4 g 
Huulten herkkää ihoa suojaava ja pehmentävä huulihoide 
koko perheelle. Sisältää hoitavia öljyjä ja luonnollisia vahoja, 
jotka pehmentävät ihoa ja ylläpitävät sen kosteustasapai-
noa. Huulihoiteen UV-filtterit tarjoavat suojaa kesän paah-
tavalta auringolta ja antioksidanttinen E-vitamiini ehkäisee 
vapaiden radikaalien aiheuttamia soluvaurioita. Huulten iho 
pysyy pehmeänä ja hyvinvoivana. 
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Maahantuonti Careliána Oy
Pikkutatinkuja 3, 55510 Imatra, +358 (0) 505050041

careliana@colose.fi

  SINUN COLOSÉ - YHTEYSHENKILÖSI:  


