Tarjoukset 1.3. - 31.3.2018

LUXUSTA IHOLLE
KOE YLELLINEN KAVIAARI IHONHOIDOSSA

Anti-age KAVIAARISEERUMI

39,50€

(49,00)

Anti-age Caviar Face Serum 50 ml

Anti-age KAVIAARI
SILMÄNYMPÄRYSVOIDE

45,00€ (56,00)

Eye Perfection Cream 50 ml

Anti-age KAVIAARIVOIDE

38,00€

(47,00)

24-h Anti-age Caviar Nourishing Cream 50 ml

Tarjoukset 1.4. - 30.4.2018

KAVIAARI YLELLINEN MEREN KULTA
Kaviaari on todellinen vitamiini- ja mineraalipommi. Sen sisältämät vitamiinit sisältävät kosteuttavia
elementtejä ja auttavat erilaisissa iho-ongelmissa, mineraalit parantavat ihon toimintaa. Kaviaarin
sanotaan olevan luonnollinen kasvojen kohottaja, se hävittää juonteita ja ryppyjä.

Anti-age KAVIAARI SILMÄNYMPÄRYSVOIDE
Anti-age vaikutteinen silmänympärysvoide silottaa ilmejuonteita, vahvistaa, hoitaa ja kiinteyttää
ohutta silmänympärysihoa tehokkaasti.

Anti-age KAVIAARISEERUMI
Ikääntymisen merkkejä korjaavan seerumin sisältämä kaviaariuute omaa ainesosia, jotka aktivoivat
ihosolujen aineenvaihduntaa ja lisäävät kollageenin tuotantoa.

Anti-age KAVIAARIVOIDE
Samettisen pehmeä 24-h kaviaarihoitovoide, ikääntymisen merkkejä vastaan. Raaka-aineet
ravitsevat, kosteuttavat ja rauhoittavat ihoa tehokkaasti.

ERIKOISHOITOVOIDE ESSENTIELLE

23,50 €

(26,00)

Essentielle de Colosé aux plantes des alpes 15 ml
Vedetön erikoishoitovoide sopii talven karhentamalle iholle ja jopa
halkeileville ihoalueille, kuten kynsinauhat, kantapäät. Tehokkaat
yrtit, öljyt ja luonnolliset vahat hoitavat kuivaa ihoa sekä helpottavat
				kipeitä haavaumia.
				Vedetön koostumus sopii ulkoiluun.

ERIKOISKÄSIVOIDE EXCLUSIVE

15,50 €

(17,50)

Crème pour les mains Exclusive 100 ml
Erikoiskäsivoide hoitaa tehokkaasti käsien ihoa, kynsiä ja
kynsinauhoja jättäen ihon pinnalle näkymättömän suojaavan
kalvon.

KOMPAKTIVÄRIVOIDE

Compact fond de teint 4,5g

29,00 €

(32,00)

Pehmeä koostumus sulautuu hetkessä ihoon, levittyy tasaisesti ja
näyttää luonnolliselta. Ohut kerros riittää peittämään kirjavaa ihoa.
Koostumus ei tuki ihohuokosia, vaikka käyttäisit paksuakin pohjaa
ehostuksessasi. UVA- ja UVB-suojat.
Sävyt: Nude, Beige Vanille, Caramel, Cappucchino, Coco

KOKOVARTALOEMULSIO HYDROACTIVE

23,50 €

Lotion corporelle Hydroactive 250ml
Tehokas kuivan ihon kosteuden palauttaja. Tekee ihosta pehmeän,
kimmoisan ja jättää ihon samettiseksi.

HUULIKIILTO BRILLANT

13,50 €

(15,00)

Lipgloss Brillant
Huulihoiteen shea-voita sisältävä koostumus hoitaa ja suojaa
ohutta huulien ihoa sekä ehkäisee rohtumien syntymistä.
Sisältää UVB-säteilysuojan sekä ihoa aktivoivaa E-vitamiinia.

(26,00)

AURINKOSUOJAVOIDE skr 20
Lait Anti-solaire SPF 20 150 ml

29,00 € (36,00)

Voide sisältää tarkoin harkitut kemialliset ja
mineraalisuojat, joten se antaa iholle optimaalisen
suojan sekä UVA- että UVB-säteitä vastaan.
Suojaa myös ihoa ennenaikaiselta vanhenemiselta.

MIESTEN 24 H KOSTEUTTAVA VOIDE

35,00 € (39,50)

24 h Moisturizing Cream 50 ml
Voide kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa tehokkaasti.
Hidastaa ihon näkyvää ikääntymistä ja uusii ihoa,
tehden ihosta sileämmän ja kirkkaamman.
Ihon sävy tasoittuu ja iho vahvistuu, jolloin se
kestää ankaraakin rasitusta herkistymättä.

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

MAAHANTUONTI
Valmistaja:
Colosé Cosmetic System
Manufactured by
Cosmétique SA Worben
CH-3252 Worben
Switzerland
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