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YÖVOIDE BASIC 34,00 € (38,00)
Colosé Créme de nuit Basic 50 ml

Ihon kosteus- ja rasvatasapainoa parantava yövoide kaikille
ihotyypeille, erityisesti kuivalle, herkälle iholle. Tasapainottaa ihon
kosteuspitoisuutta sekä vahvistaa ihoa yön aikana kestämään
päivän rasitukset. Sopii hyvin myös atooppisen ihon hoitoon.

Paras pari ihon puhdistukseenParas pari ihon puhdistukseen

19,50 €19,50 €
(25,00)

PUHDISTUSEMULSIO 20,00 € (26,50)
Colosé Lait démaquillant doux 200 ml

Hyvän puhdistustuotteen tunnistat, kun putsarin jäljiltä
kasvot tuntuvat miellyttäviltä eikä iholle jää likaa tai meikkiä.
Tavallinen saippua on iholle liian emäksistä minkä vuoksi se
voi kuivattaa ihoa, vahingoittaa suojaavan happovaipan
toimintaa sekä jättää iholle haitallisia alkaleja, jotka estävät
lian ja epäpuhtauksien irtoamista.

Riittoisa PUHDISTUSEMULSIO puhdistaa kasvoilta lian,
pölyn, kuonan ja muut epäpuhtaudet tehokkaasti ja
hellävaraisesti.

KASVOVESI VIRKISTÄVÄ 19,50 € (25,00)
Colosé Lotion Tonique Astringente 200 ml

Kasvovesi viimeistelee ihon puhdistuksen, poistaa
loput epäpuhtaudet ja supistaa ihohuokosia. Parantaa
hoitotuotteiden imeytyvyyttä ja tehoa. 
Alkoholiton virkistävä kasvovesi edistää ihon
aineenvaihduntaa, kirkastaa ihoa, supistaa
ihohuokosia ja vähentää mustapäiden syntymistä.
Palauttaa iholle normaalin kosteustasapainon.

EDELWEISS PÄIVÄVOIDE SK 30
 27,00 € (30,00)
Colosé Crème Anti Solaire SPF 30 50 ml

Edelweiss -voide suojakertoimella 30 sisältää tarkasti
kehitetyn koostumuksen UVA- ja UVB-filttereitä, jotka
muodostavat optimaalisen suojan
auringonpolttamia ja ikääntymisen merkkejä vastaan.
Voide sitoo kosteutta, kiihdyttää ihon ineenvaihduntaa
ja häivyttää ikääntymisen merkkejä. Mattapintainen
voide on hyvä myös meikinalusvoiteena.

Ole paras YstäväOle paras Ystävä  
ihollesi, sitä et voiihollesi, sitä et voi  
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BANAANIEMULSIO 25,00 € (28,00)
Colosé Lait de Banane 150 ml
 
Banaaniemulsio on koko perheen tehokosteuttaja, joka palauttaa
tehokkaasti kuivan ja karhean ihon pehmeyden. Voidaan käyttää
myös kosteuttavana naamiona jättämällä paksu kerros emulsiota
yöksi kasvoille. Tasapainottaa, syväkosteuttaa sekä ravitsee
herkkää, kuivaa ja atooppista ihoa. 
Sopii erinomaisesti myös lapsen vartalon kosteuttajaksi.
Kosteusemulsion hedelmäinen tuoksu on kevyen ihastuttava ja
siihen tykästyy koko perhe.
.

SYYSSADE NR.1
vaalea roosa matta/
tummanharmaa matta

DUO LUOMIVÄRI 9,00 € (17,00)
KotiSalonki® Eye shadow Duo 2 x 2,3 g

Voimakas pigmenttiset Luomiväri Duot on suunniteltu
ammattimeikkaajan tarpeisiin, koko silmämeikin
toteuttamiseen alusta loppuun asti. Luomivärien pehmeä
koostumus levittyy iholle samettisesti ja sulautuu kauniisti
yhteen muiden sävyjen kanssa. Näin meikkaaminen on
helppoa ja nopeaa, olit sitten aloittelija tai ammattilainen.

9 herkullista Duoa9 herkullista Duoa  
Ystävän hintaanYstävän hintaan

HUULIHOIDE LIP BALM 15,00 € (17,00)
Colosé Lip balm 4 g

Pieniä ihovaurioita hoitava, kuivaa ja karheaa ihoa elvyttävä ja
pehmentävä vedetön hoitovoide. Sisältää runsaasti rauhoittavia,
hoitavia ja antibakteerisia yrttiuutteita, joiden vaikutuksesta
ärtynyt iho rauhoittuu. Paksu, balmimainen koostumus sitoo
kosteutta ihoon ja pehmentää kuivaa, jopa halkeilevaa ihoa.

15,00 €15,00 €
(17,00)
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RUSKA NR.2
nude beige matta/
tummanruskea matta

LUMIKANGAS NR.3
valkoinen matta/
tummansininen matta

KUKKANIITTY NR.4
vaaleanlila matta/
tummanvioletti matta

KESÄILTA NR.5
vaaleanpun. metallinhohto/
musta matta

RUUSUTARHA NR.6
metsänvihreä matta/
lohenpunainen hohto

SYDÄNTALVI NR.7
hopea metallinhohto/
valko-sateenkaari glitter

TANSSIAISET NR.8
kulta metallinhohto/
pronssinruskea glitter

POHJOISTUULI NR.9
tummanturkoosi matta/
turkoosi matta



Helmikuun Helmikuun AsiakasetuAsiakasetu

Puhdistus on ihonhoidon tärkein vaihe.Puhdistus on ihonhoidon tärkein vaihe.  
Tee ihonhoidosta vaivaton arkirutiini.Tee ihonhoidosta vaivaton arkirutiini.  

SAAT KAKSI PURISTETTU SYDÄN -
KASVOJEN PUHDISTUSSIENTÄ

Hanki kaksi tuotetta helmikuussa ja tee ihonpuhdistuksesta
helppoa! Kahden tuotteen hankkija saa ystävänlahjaksi kaksi
(2) kasvojen puhdistussientä. 

Puhdistussienen avulla kasvojen puhdistus onnistuu
hellävaraisesti ja vaivattomasti. Sieni puhdistaa tehokkaasti
lian ja meikin kasvoilta ja se kannattaakin ottaa mukaan
päivittäiseen ihonpuhdistukseen. Kastele sieni ja poista
puhdistustuote kasvoilta. Hyvä apu kuivalle iholle, sillä ihoa
kuivattavaa vettä ei tarvitse käyttää niin paljon kuin
vesipesussa. 

Halkaisija 8,5 cm. Märkänä paksuus 1,3 cm.

Väri varastotilanteen mukaan!

Ystävänlahja kaikille kahden tuotteen ostajille!

YstävänYstävänlahjalahja


