
Tarjoukset 1.10. – 31.10.2021

37,00 €
(49,00)
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(38,50)

MUISTA 
ISÄÄ 
14.11.



DEODORANT ROLL ON    
SOUFFLE VERT  16,50 € (19,00)

 
Deodorant Roll On Intense protection 75 ml 
Huipputehokas miesten antiperspirantti, joka takaa pitkä-
kestoisen suojan aktiiviseen arkeen. Pitää ihon kuivana, 
raikkaana ja pehmeänä koko päivän. Antiperspirantti hoi-
taa ja suojaa kainaloita, ehkäisee epämiellyttäviä hajuja 
sekä vähentää hikoilua. Ei sotke eikä jätä ihoa tahmeaksi! 

SUIHKUGEELI SPORT  16,50 € (19,00)
 

Sport Shower Gel 200 ml
Sporttisen tuoksuinen suihkugeeli puhdistaa ja virkistää hel-
lävaraisesti, jättäen iholle raikkaan tunteen koko päiväksi. 
pH-tasapainotettu, kosteuttava koostumus sopii päivittäi-
seen peseytymiseen myös kuivalle ja herkälle iholle. Sen 
hoitava koostumus sisältää muun muassa virkistävää ja 
kosteuttavaa kurkku-uutetta sekä propyleeniglykolia. 

KOLLAGEENIVOIDE EGALISANTE  37,00 € (49,00)
 

24H Crème Egalisante 50 ml
Kasvikollageenia sisältävä erikoishoitovoide aikuiselle iholle. Täyteläinen 24H-voide hoitaa, ravit-
see ja kosteuttaa ihoa ympäri vuorokauden. Se ehkäisee ikääntymisen aiheuttamaa kollageeni-
vajetta ja edistää tehokkaasti ihon uusiutumista. Ihon luonnollinen kosteustasapaino palautuu, se 
pysyy kimmoisampana ja sen pinta tasoittuu. Mattapintaiseksi asettuva voide sisältää UVA- ja 
UVB-suojafiltterit, jotka ehkäisevät auringon aiheuttamaa valovanhenemista. 

KOSTEUTTAVA 24H KASVOVOIDE  29,00 € (38,50)
 

24H Moisturizing cream for men 50 ml
Miesten iholle kehitetty, syväkosteuttava ja suojaava 24H-voide. Ehkäisee näkyviä ikääntymisen 
merkkejä, kiihdyttää ihon aineenvaihduntaa ja silottaa ihon pintaa. Voiteen tarkasti valitut raaka-ai-
neet kuten sinkki, kupari, magnesium, kasviöljyt ja hyaluronihappo tekevät koostumuksesta täyteläi-
sen hoitavan sekä pitkäaikaisesti kosteuttavan. Ihosta tulee kirkkaampi, kosteutetumpi, tasaisempi 
ja nuorekkaampi! 

YÖVOIDE BASIC  28,50 € (32,00)
 

Créme de nuit Basic 50 ml
Ihon kosteus- ja rasvatasapainoa parantava yövoide 
kuivalle ja herkälle iholle. Vitamiinirikas avokadoöljy ja 
mehiläisvaha suojaavat, ravitsevat ja vahvistavat ihoa, 
kun glyseriini, karbamidi ja maitohappo toimivat kos-
teusköyhän ihon elvyttäjinä. Runsaasta öljypitoisuu-
destaan huolimatta voide tuntuu miellyttävän kevyeltä 
ja imeytyy nopeasti. 
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ALOE VERA -EMULSIO  28,50 € (32,00)
 

Lait d´Aloe Vera 150 ml
Aloe Veraa sisältävä kevyt hoitoemulsio kasvoille ja kaulalle. Erit-
täin ohut koostumus imeytyy nopeasti ja jättää ihon pehmeän 
ravituksi. Emulsio rauhoittaa ihoa ja tasapainottaa talintuotantoa, 
sopien hyvin myös nuorelle, akneen taipuvaiselle iholle. Käytä 
päivävoiteena tai paikallisesti koko vartalolla ärtyneen ja kuivan 
ihon hoitamiseen.

VARTALOEMULSIO     
HYDROACTIVE   25,00 € (28,00)

 
Lotion Hydroactive pour le corps 200 ml
Ylellisesti ihoa kosteuttava, nopeasti imeytyvä vartaloemulsio 
hienostuneella tuoksulla. Antibakteerista karitevoita ja silkin ami-
nohappoja sisältävä voide imeytyy nopeasti ja kosteuttaa ihoa 
pitkäkestoisesti. Se jättää jälkeensä huomaamattoman, kosteutta 
sitovan kalvon. Näin ihosta tulee kimmoisampi, sen pinta pehme-
nee ja tuntuu miellyttävän satiiniselta.

TILAA ENEMMÄN JA SÄÄSTÄ!TILAA ENEMMÄN JA SÄÄSTÄ!

Colosén kangasnaamiot syväkosteuttavat ihoa ja saavat sen hehkumaan! Innovatiivisen koostu-
muksen ansiosta kangasnaamion aktiiviaineet imeytyvät syvemmälle ihoon kuin voidenaamiota 
käytettäessä ja niiden teho paranee. 
Välittömästi vaikuttava kangasnaamio sopii virkistämään ilmettä ennen tärkeää tilaisuutta, tai 1-2 
kertaa viikossa ihonhoitorutiinia tehostavana, elvyttävänä hoitona. Kertakäyttöinen, pieneen tilaan 
menevä pakkaus sopii mihin tahansa tilanteeseen!

HYALURON4 KANGASNAAMIO 3 KPL  18,00 € (22,50)
 

Hyaluron4 Sheet mask 20 ml
Syväkosteuttava ja rauhoittava kangasnaamio sisältää elvyttävää aloe veraa, aprikoosiuutetta sekä 
tehokkaasti kosteuttavaa hyaluronihappoa neljässä eri molekyylikoossa. Tehokas naamio virkistää 
ja energisoi ihoa tehden siitä kirkkaamman, tasaisemman ja heleämmän.

DETOX KANGASNAAMIO 3 KPL  18,00 € (22,50)
 

Detox Purifying Sheet mask 20 ml
Tasapainottava kangasnaamio supistaa ihohuokosia sekä vähentää ihon rasvoittumista. Naamios-
sa yhdistyvät ginkgo biloban antioksidanttiset ja taikapähkinän rauhoittavat vaikutukset. Alppi-
horsma ja sinkkiglukonaatti vähentävät rasvoittuvan ihon kiiltävyyttä ja tulehduksia iholla. Kosteut-
tavat ainesosat hoitavat pintakuivaa ihoa ja ehkäisevät sen tukkeutumista. Ihosta tulee kirkkaampi, 
heleämpi ja tasapainoisempi.
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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.

ANTI-AGE KANGASNAAMIO 3 KPL  18,00 € (22,50)
 

Anti-age Lightening & Lifting Sheet mask 20 ml
Vaalentava ja kiinteyttävä kangasnaamio sisältää alfa-arbutiinia ja seitsemän alppikasvin yhdis-
telmän, jotka vaalentavat ihoa. Helmiuute kirkastaa, irlanninsammal ja kasvoja rentouttava ”Age 
Killing Tripeptide” -yhdistelmä vähentävät ryppyjä sekä rauhoittavat ihoa. Samalla naamio elvyttää, 
rauhoittaa ja kosteuttaa ihoa.

SENSITIVE KANGASNAAMIO 3 KPL  18,00 € (22,50)
 

Sensitive Sheet mask 20 ml
Herkälle ja kuivalle iholle suunnattu kangasnaamio sisältää rauhoittavaa sembramäntyuutetta sekä 
tehokkaasti kosteuttavan ksylitol-yhdistelmän ja hyaluronihappoa. Naamio elvyttää ja rauhoittaa 
herkkää ihoa, jättäen sen kirkkaaksi ja heleäksi.

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

careliana@colose.fi
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