Elokuun tarjoukset 1.8.-31.8.2019

LOPPUKESÄLLÄ
KOSTEUTETAAN & KIRKASTETAAN
IHOA

JUHLAVUOSI

EGALISANTE

SILMÄNYMPÄRYSVOIDE MIRACLE

37,00 € (47,00)

23,00 € (29,50)

CRÈME ÈGALISANTE 50 ml

CRÈME MIRACLE 15 ml

EGALISANTE

37,00 € (47,00)

CRÈME ÈGALISANTE 50 ml

24H voide sitoo kosteutta ihoon palauttaen pintakuivan ja/tai stressaantuneen ihon tasapainon
ihoa pehmittävien raaka-aineidensa ja akaasiapuusta saatavan kasvikollageenin avulla.

SILMÄNYMPÄRYSVOIDE MIRACLE
CRÈME MIRACLE 15 ml

23,00 € (29,50)

Ohutta ja herkkää silmänympärysihoa rasittaa mm. noin 10 000 silmien räpäytystä vuorokaudessa. Ravitseva kasvikollageenivoide suojaa ja pehmittää tehokkaasti erityistä hoitoa
vaativaa silmän- ja huultenympärysihoa. Käytä aamuin illoin taputtelemalla kevyesti iholle.

Palauta ihosi tasapaino kesän jälkeen

ALOE EMULSIO

27,00 € (30,50)

LAIT D´ALOE 125 ml

Monikäyttöinen kosteusemulsio pehmittää, rauhoittaa ja kosteuttaa ihoa. Käytä vartalolle, kasvoille tai yönaamiona. Iso
riittoisa koko, sopii kaikenikäisille, sekä miehille että naisille.

AFTER SHAVE BALSAMI

29,50 € (34,00)

AFTER SHAVE BALSAM 150 ml

Rauhoittaa ja ehkäisee parranajon aiheuttamia ihoärsytyksiä. Tasoittaa, kosteuttaa, suojaa ja vahvistaa ihoa mm.
pantenolin, tauriinin ja aloe vera -uutteen avulla.

Tehohoitoa ennen arkeen paluuta...
SYVÄPUHDISTAVA DETOX NAAMIO
PURIFYING MASK 50 ml

35,00 € (39,00)

Ubame tammesta saatava luonnollinen aktiivihiili vetää
puoleensa ympäristön vaikutuksesta iholle kerääntyneen lian
sekä tukkeutuneiden ihohuokosten epäpuhtaudet.
Tasoittaa ihon pintaa ja kirkastaa sen sävyä tehokkaasti.
Käyttö: levitä puhdistetuille kasvoille noin 1 x viikossa. Anna
vaikuttaa 5-10 min. Huuhtele pois haalealla vedellä, viimeistele
kasvovedellä ja normaalisti käyttämilläsi ihonhoitotuotteilla
(seerumi ja/tai voide).

VARTALONKUORINTA

21,50 € (24,00)

PEELING CORPOREL BODYSCRUB 150 ml

Säilytä kesän hehku ihollasi säännöllisen kuorinnan avulla.
Käytä suihkussa tai saunassa noin kerran viikossa: levitä
pyörivin liikkein vartalolle, keskittyen erityisesti kuiviin ja
karheisiin alueisiin sekä mahdollisiin sellulliitti- tai
raskausarpikohtiin. Aloita raajoista, mieluiten jaloista.
Älä unohda kämmenten, jalkapohjien ja kainaloiden
kuorintaa!

VARTALOVOIDE HYDROACTIVE

24,00 € (27,00)

LOTION CORPORELLE HYDROACTIVE 200 ml

Mietotuoksuinen vartalovoide jonka sisältämät sheavoi ja
silkkiproteiini palauttavat kuivan ihon kosteuden ja pehmeyden.
Hoitava koostumus, joka levittyy hyvin ja imeytyy nopeasti.

AURINKOPUUTERI

25,00 € (28,00)

CRÈME POUDRE TERRE DE SOLEIL 10 g

Mattapintainen aurinkopuuteri antaa luonnollisen
auringonhohteen sävyn kasvoillesi. Sopii hyvin
myös kasvojen muotoiluun.

SUIHKUVAAHTO

16,00 € (17,50)

BAIN MOUSSANT STIMULANT 200 ml

Runsasvaahtoinen, ihoa hoitava koostumus hellii ihoa. Sopii niin
kylpyvaahdoksi kuin suihkutuotteeksikin.

Esitteen hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tuote-erää on saatavilla.

MAAHANTUONTI

CARELIÁNA
HIGH QUALITY COLOSÉ COSMETICS
Valmistaja: Colosé Cosmetic System
Manufactured by Cosmétique SA Worben
CH-3252 Worben Switzerland

Pikkutatinkuja 3, 55510 Imatra
+358 (0) 505050041
careliana@colose.fi

colose.fi

