Tarjoukset ajalle 1.6. – 30.6.2019

JUHLAVUOSI

SILOTTAVA ROLL-ON

SAVINAAMIO

29,00 € (36,00)

20,50 € (26,00)

Lifting Roll-on 15ml

Masque à l´argile verte 50ml

SILOTTAVA ROLL-ON 29,00
Lifting Roll-on 15ml

€ (36,00)

Ainutlaatuinen koostumus viilentää, elvyttää ja poistaa turvotusta kasvojen alueelta.
Roll-onin sisältämä kofeiini estää tehokkaasti silmäpussien syntymistä (rasvan ja nesteen
kertymistä) ohuelle silmänympärysiholle samalla vieden tummuutta silmänympärysiholta. Q10
entsyymi, hyaluronihappo sekä viinirypäleiden siemenuute suojaavat soluja sekä vahvistavat ja
kosteuttavat ihoa omalta osaltaan. Käytännöllisen roll-onin avulla viet tuotteen silmänympärysiholle ja muille virkistystä kaipaaville alueille! - Lisää pitkin päivää tarvittaessa!

SAVINAAMIO 20,50

€ (26,00)

Masque à l´argile verte 50ml

Kirkastava savinaamio on kesäihon heleyttäjä ja täydellinen ihon kunnon ylläpitäjä. Vihreän
saven mineraalit kuten kaoliini sekä talkki pitävät ihon nuorekkaan kirkkaana. Glyseriini
tuotteessa kosteuttaa ja Aloe barbadensis rauhoittaa.
Käyttö; levitetään puhtaalle iholle ja annetaan vaikuttaa 15-20min. Huuhdellaan pois ja
viimeistellään kasvovedellä. Nautitaan kauniista, kirkastetusta sekä syväpuhdistetusta ihosta!

UUDISTUSTA IHONHOIDON RUTIINEIHIN!
KASVOVESILAPUT 24,50
Vitality tonic pads 60kpl

€ (27,00)

Helppokäyttöiseen ihonhoitoon; kasvoveden tilalle puhdistuksen jälkeen. Sisältää rauhoittavia ja parantavia sekä kosteuttavia ja antioksidanttisia aine-osia. Näppärät mukaan otettavaksi
mökille ja matkoille. Kokeile ja ihastut!

BANAANIEMULSIO 24,00
Lait de Banane 125ml

€ (26,50)

Ravinteikas emulsio erityisesti karkean ja kuivan ihon kosteuttajaksi.
Sisältää runsaasti B-ryhmän vitamiineja, rasvaisuutta tasapainottavaa
A-vitamiinia sekä kirkastavaa C-vitamiinia. Sopii kosteuttajaksi meikin alle.
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VARTALOTALKKI

Talc pour le corps 90g

AURINKOSUOJAVOIDE SK 25 25,00
Crème solaire spf 25 50ml

€ (28,00)

Voide ihoaan arvostavalle!
Edelweiss päivävoide sk 25 päivittäiseen käyttöön ennaltaehkäisemään auringon haitallisilta säteiltä. Sisältää
suojakertoimien lisäksi UV-suojat sekä kosteuttavia ja
ravitsevia aineosia. Toimii täydellisesti päivittäisen meikin
alusvoiteena.

18,00 € (20,00)

Suosittu hienojakoinen ”vartalopuuteri” suojaa ihoa hellepäivien
kuumuudessa. Levitä antiseptista talkkia mm. ihon taipeisiin ja
poimuihin, sandaaleihin ja varpaisiin. Levitä myös valkoiselle juhlapaidan kaulukselle estämään lian tarttumista kaulukseen.
Sisältää luonnollisia ja allergiavapaita aine-osia.

SILMÄMEIKINPOISTOLAPUT VEDENKESTÄVÄLLE MEIKILLE

15,00 € (16,50)

Waterproof eye make up-remover pads
Hajusteettomat silmämeikinpoistolaput vedenkestävän,
mutta myös vesiliukoisen maskaran poistoon. Sisältää
silmänympärysihoa sekä ripsiä hoitavia ja ravitsevia
öljyjä.

LUO KAUNIIT KAAREVAT RIPSET COLOSÉN HOITAVILLA RIPSIVÄREILLÄ!

MASKARAT 17,50 €

(19,50)

UUDISTUNEET: Vesiliukoinen musta ja sininen
sekä vedenkestävä musta

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

