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PEITTÄVÄ   
MEIKKIPUUTERI  21,50 € (27,00)

 
Creme Compact Couvrante - Cream powder 4,5 
Kittinäkin tunnettu peittävä meikkipuuteri piilottaa ihon 
pienet värivirheet, aknearvet, näppylät ja couperosan 
vaivatta. Se sopii tummien silmänalusten kirkastami-
seen tai koko kasvojen meikkivoiteeksi kun halutaan 
voimakasta peittoa. Voidemainen puuterikoostumus 
asettuu iholle luonnollisen mattapintaiseksi. Puuteri-
rasiaan sisältyy peili ja meikkisieni.

MIKSI COLOSÉ?
Colosé on kehitetty uusimpien teknologisten suuntausten mukaisesti – tämä tarkoittaa 
innovativiisia raaka-aineita ja yhdistelmiä, joilla saavutetaan tehokkaita tuloksia 
ihonhoidossa! Pitkän tuotekehitysprosessin aikana tuotteisiin valitaan huippuluokkaiset
aktiiviaineet ja tuoteominaisuudet hiotaan timantin tavoin. Colosén tuotteissa käytetään usein 
uudenlaisia raaka-aineita ja yhdistelmiä, unohtamatta kuitenkaan jo pitkään alalla suosittuja, 
tunnettuja tehoaineita.

Kun haluat lisätietoa ihosi hoitamisesta ja hyvinvoinnista
klikkaa BLOGISIVULLEMME

https://colose.fi/blog/

VEHNÄNALKIONAAMIO  25,00 € (33,00)
 

Masque aux germes de blé 50 ml
Kuivalle ja herkälle iholle kehitetty rauhoittava kasvo-
naamio. Sisältää vehnänsiemenestä erotettua uutet-
ta, jolla on ihoa ravitsevia ja hoitavia ominaisuuksia. 
Uutteesta saadaan vehnänalkion ja ytimen arvokkaita 
ravintoaineita, kuten tärkeitä rasvahappoja, antioksi-
danttista E-vitamiinia, tulehduksia ehkäisevää F-vita-
miinia sekä rauhoittavaa allantoiinia. Naamio ravitsee 
ja pehmentää karheaa ihoa sekä rauhoittaa punoitusta 
ja ihoärsytystä.  
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HIUSTEN HOITONESTE  48,00 € (59,00)
 

Hair Growth Activator 150 ml
Tehohoitotuote kiihdyttämään hiusten kasvua, eh-
käisemään hiustenlähtöä ja vahvistamaan hiuksia sekä 
hiuspohjaa. Erityisesti hennoille ja oheneville hiuksille 
kehitetty hoitoneste sisältää palkittua, hiusjuuria ak-
tivoivaa ja hiusten kasvua edistävää Redensyl® -yh-
distettä, hiuksia hoitavaa Ginseng-juuriuutetta, kos-
teuttavaa kasviglyseriiniä, päänahkaa rauhoittavaa ja 
hoitavaa B5-vitamiinia sekä verenkiertoa kiihdyttävää 
ja hiusten kasvua stimuloivaa kofeiinia. Hiusten hoito-
neste vilkastuttaa hiusten kasvua nopeasti – näkyviä 
tuloksia saadaan jo 6-10 viikossa!

KÄSIVOIDE EXCLUSIVE  15,00 € (17,50)
 

Crème pour les mains 150 ml
Karitevoita ja allantoiinia sisältävä erikoiskäsivoide 
kosteuttaa ja pehmentää hetkessä käsien karheaa 
ihoa, kynsinauhoja ja kynsiä. Nopeasti imeytyvä voide 
muodostaa ihon pinnalle huomaamattoman kalvon, 
joka sitoo kosteutta ja suojaa ihoa ulkoiselta rasituk-
selta. Käsivoiteen sisältämä UV-suojafiltteri yhdessä 
antioksidanttien kanssa auttaa ylläpitämään kämmen-
selkien nuorekkuutta. Kädet pysyvät erityisen pehmei-
nä ja kauniina.

AHA 3    
HEDELMÄHAPPOKUORINTA  29,00 € (33,00)

 
Exfoliation AHA3 Pads 60 kpl
Kolmea AHA-happoa sisältävät hedelmähappopyyhkeet 
uudistavat ihoa voimakkaasti ja poistavat toimimatonta, 
kuollutta ihosolukkoa. Ihon samettiseksi jättävä kuorin-
ta tehostaa muiden anti-age-hoitotuotteiden vaikutusta. 
Helposti kotona tehtävä happokuorinta sisältää luonnol-
lisia hedelmähappoja sekä rauhoittavia ja kosteuttavia 
ainesosia, jotka auttavat ihoa palautumaan hoidosta. 
Riittoisa 60 kappaleen pakkaus kestää viikoittaisessa 
käytössä yli vuoden!
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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.

KASVIEN KANTASOLUSEERUMI  39,50 € (46,00)
 

Plant Stem Cell Renewal Serum 50 ml
Edelweiss-kukan ja Arganpuun kantasolu-uutetta sisältävä seerumi syväkosteuttaa ja korjaa ihon 
eri kerrosten vaurioita, samalla kiinteyttäen ihoa ja tasoittaen jo näkyviä juonteita. Sen helläva-
rainen koostumus rauhoittaa ärtynyttä ihoa ja sopii myös herkkäihoisille. Seerumia suositellaan 
ensimmäisten ikääntymisten merkkien ehkäisemiseen yhdessä muiden Kasvien kantasolulinjan 
tuotteiden kanssa.

KASVIEN KANTASOLU 
SILMÄNYMPÄRYSVOIDE  42,50 € (47,00)

 
Plant Stem Cell Eye Perfection Cream 50 ml
Edelweiss-kukan kantasolu-uutetta sisältävä silmänympä-
rysvoide uudistaa, kiinteyttää, kosteuttaa ja korjaa tehok-
kaasti ihon eri kerrosten vaurioita. Samalla sen sisältämä 
peptidiyhdistelmä auttaa kirkastamaan tummia silmänalu-
sia, tasoittamaan ihon pintaa ja vähentämään silmänalus-
ten turvotusta. Nopeasti imeytyvän voiteen hellävarainen 
koostumus rauhoittaa ärtynyttä ihoa ja sopii myös herkkäi-
hoisille. Erinomainen voide silmänympärysihon ensimmäi-
seksi anti-age-hoidoksi.

KASVIEN KANTASOLUVOIDE  37,50 € (42,00)
 

Plant Stem Cell 24h Repair Cream 50 ml
Edelweiss-kukan kantasolu-uutetta sisältävä kasvovoide kosteuttaa, uudistaa ja rauhoittaa ihoa. 
Samalla se korjaa ihon eri kerrosten vaurioita ja ehkäisee näkyviä ikääntymisen merkkejä. Voiteen 
ravitseva koostumus sisältää avokadoöljyä, vahvistavia hivenaineita, antioksidanttista E-vitamiinia 
ja kosteuttavia aineita. 24H-voide sopii sekä yö- että päiväkäyttöön ja sitä suositellaan ensimmäi-
seksi anti-age-tuotteeksi jo 30-vuotiaille. 

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

careliana@colose.fi
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