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ETUSIVUN TUOTTEET

JALKAVOIDE  17,50 € (25,00)
 

Crème Mollifiante pour les pieds 150 ml
Syvävaikutteinen jalkavoide kipeiden, väsyneiden ja 
levottomien jalkojen hoitoon. Voide lievittää turvo-
tusta ja kuumotusta hetkessä. Se pehmittää kovettu-
mia, kosteuttaa ihoa, ehkäisee bakteerien kasvua ja 
vähentää jalkojen hikoilua. Imeytyy nopeasti eikä jätä 
ihoa tahmaiseksi. Sisältää muun muassa tulehduksia 
ehkäisevää arnikkia, antiseptistä kamferia sekä tehok-
kaasti kosteuttavaa karbamidia.

DEODORANT ROLL 
ON FLEURIE  13,50 € (17,50)

 
Deodorant Roll On Fraîcheur Fleurie 75 ml
Pitkäkestoista raikkautta kainaloille naisten tehokkaal-
la antiperspirantilla! Geelimäinen koostumus on hel-
lävarainen ja jättää jälkeensä miedon, hienostuneen 
tuoksun. Se vähentää hikoilua ja ehkäisee epämiel-
lyttävien hajujen muodostumista. Sopii myös herkälle 
iholle.

AVOKADOEMULSIO  28,00 € (32,00)
 

Lait d ́ avocat 150 ml
Ravintorikasta avokadoöljyä sisältävä kevyt kosteus-
emulsio kuivalle ja rasittuneelle iholle. Sopii päivittäi-
seen ihonhoitoon koko perheelle: kokeile esimerkiksi 
päivävoiteena tai kerrosta ravitsevaksi yönaamioksi! 
Avokadohedelmän rasvahapot ja vitamiinit kuten A-, 
B-, E-vitamiini ja D-vitamiini hoitavat sekä suojaavat 
ihoa. Emulsio syväkosteuttaa, pitää ihon pehmeänä ja 
ehkäisee pintakuivuutta tehokkaasti.
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SÄVYTTÄVÄ KOSTEUSVOIDE 
SPORT CREAM  21,00 € (24,50)

 
Sport cream 50 ml
Punaisuutta, sameutta ja värivirheitä neutraloiva päi-
vävoide pitää ihon kimmoisana! Sisältää kiinteyttävää 
kasvikollageenia, antioksidanttista E- ja C-vitamiinia 
sekä UV- suojafiltterit. Ohut ja helposti levittyvä voide 
antaa kasvoille luonnollisen, heleän sävyn. Sen kuul-
tava koostumus sulautuu saumattomasti lähes kaikille 
ihonsävyille. Hengittävä BB-voide sopii myös nuorelle 
tai herkälle iholle.

SUIHKU- JA 
KYLPYVAAHTO  15,50 € (18,00)

 
Bain moussant stimulant 200 ml
Hellävarainen suihkuvaahto koko perheen pesuhet-
kiin. Riittoisa koostumus vaahtoaa pehmeästi samal-
la kosteuttaen ja raviten ihoa. Se sisältää ravitsevaa 
viherlevää, jonka mineraalit ja vitamiinit suojaavat 
ihoa sekä elvyttävät sen toimintaa. pH-tasapainotet-
tu koostumus ehkäisee kuivuutta ja kutinaa peseyty-
misen jälkeen. Iho pysyy pehmeänä, kimmoisana ja 
hyvinvoivana. Sopii päivittäiseen peseytymiseen ja 
käsihygieniaan.

VARTALOEMULSIO 
HYDROACTIVE  25,00 € (28,00)

 
Lotion Hydroactive pour le corps 200 ml
Suojaavaa karitevoita ja tehokkaasti kosteuttavaa 
silkkiproteiinia sisältävä täyteläinen vartaloemulsio. 
Emulsio imeytyy nopeasti ja sopii päivittäiseen käyt-
töön ympäri vuoden. Se kosteuttaa ihoa välittömästi 
ja jättää sen pintaan pitkäaikaisesti kosteutta sitovan, 
huomaamattoman kalvon. Iho jää satiininpehmeäksi 
ilman rasvaista tunnetta.
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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.

DEODORANT ROLL ON
INTENSE  14,50 €14,50 € (17,50)

 
Deodorant Roll On Fraîcheur Intense 75 ml
Pitkävaikutteinen, tehokas antiperspirantti sporttisella 
tuoksulla. Geelimäinen koostumus on hellävarainen 
eikä ärsytä herkkääkään ihoa. Naisille ja miehille so-
piva antiperspirantti ehkäisee hien pistävää hajua ja 
pitää kainalot kuivina koko päivän.

DEODORANT ROLL ON
SOUFFLE VERT  17,00 €17,00 € (19,00)

 
Deodorant Roll On Intense protection 75 ml
Miesten tehokas antiperspirantti takaa pitkäkestoisen 
suojan kainaloille. Se pitää ihon kuivana, raikkaana ja 
pehmeänä. Antiperspirantti hoitaa ja suojaa kainaloita, 
ehkäisee epämiellyttäviä hajuja sekä vähentää hikoi-
lua. Ei sotke eikä jätä ihoa tahmeaksi!

Maahantuonti Careliána Oy
Pikkutatinkuja 3, 55510 Imatra, +358 (0) 505050041

careliana@colose.fi
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