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SILOTTAVA LIFTING ROLL-ON 29,50 €
(39,50)
Colosé Lifting Roll-on 15 ml

Tehotuote silmänympärysiholle ja kasvojen juonteisiin
häivyttämään vanhenemisen merkkejä iholla. Se
viilentää, elvyttää sekä silottaa väsynyttä ja energian
tarpeessa olevaa ihoa. Rolli poistaa turvotusta ja
tummia silmänalusia tehokkaasti, jättäen
silmänympärysihon kosteutetuksi, kirkastuneeksi ja
sileäksi. Kirurginterästä oleva kuula tekee tuotteen
levittämisestä helppoa ja nopeaa.

AHA 3 HEDELMÄHAPPOKUORINTA 28,50 €
(36,00)
Colosé Exfoliation AHA3 Pads 60 kpl

Tehokkain kuorinta kotihoitoon! Anti-age-vaikutteiset
kuorivat AHA-hedelmähappopyyhkeet poistavat
hellästi, mutta tehokkaasti kuolleita ihosoluja ihon
uloimmasta kerroksesta ja edistävät solujen
uudistumista, jolloin ihon pinta tasoittuu. Palauttaa
iholle nuorekkaan elinvoiman ja säteilyn.
Pakkauksessa on 60 valmiiksi annosteltua kemiallista
kuorintakertaa.

VEHNÄNALKIONAAMIO 32,00 € (36,00)
Masque aux germes de blé 50 ml

Vehnän arvokkaita ravintoaineita hyödyntävä naamio
rauhoittaa ja ravitsee ihoa tehokkaasti. Sopii hyvin
kuivalle, aralle sekä couperosa-iholle. Ehkäisee ihon
kuivumista ja edistää sen joustavuutta. Naamion
aktiiviaineena on käytetty vehnänsiemenestä erotettua
tiivistä uutetta, joka sisältää vehnänalkion ja ytimen
arvokkaita ravintoaineita, kuten runsaasti E- ja F-
vitamiinia, iholle tärkeitä rasvahappoja ja rauhoittavaa
allantoiinia.

YÖVOIDE VIVIFIANTE 34,00 € (38,00)
Colosé Crème de nuit Vivifiante 50 ml

Ihon toiminnoille tärkeitä rasvahappoja sisältävä, täyteläinen ja
runsas yövoide. Sopii erityisen hyvin hoitamaan kuivaa ja karheaa
ihoa, sekä palauttamaan ikääntyvän ja ohenevan ihon
kosteuspitoisuutta. Lisää ihon elinvoimaisuutta ja auttaa
ehkäisemään ikääntymisen merkkejä.

Juhla-Juhla-
tarjouksientarjouksien

vuosivuosi

Careliánan 40. juhlavuosi alkaa!Careliánan 40. juhlavuosi alkaa!  

Kuivan ihonKuivan ihon  
tehokosteuttajattehokosteuttajat

29,50 €29,50 €
(39,50)

28,50 €28,50 €
(36,00)

(36,00)
32,00 €32,00 €

(38,00)
34,00 €34,00 €

@Colosé
maahantuonti

@colose.
maahantuonti

@Colose
Maahantuonti www.colose.fi



ERIKOISHOITOVOIDE ESSENTIELLE 26,00 € (29,00)
Colosé Essentielle aux plantes des alpes 15 ml

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.

SKIN LOTION - MIESTEN KOSTEUSEMULSIO 26,00 €
(29,50)
Colosé Skin lotion for men 150 ml
 
Miesten sarjan nopeasti imeytyvä, anti-age-vaikutteinen
kosteusemulsio sisältää muun muassa meriperäisiä mineraaleja,
allantoiinia ja iholle hyödyllisiä vitamiineja. Se vähentää auringon,
kylmän ilman sekä lämmityksen ja ilmastoinnin kuivattavia
vaikutuksia iholla. Pehmentää karheaa ihoa ja kirkastaa ihon väriä.

VOIDEMAINEN KULMAVÄRI 12,50 € (14,50)
KotiSalonki® Eyebrow pomade Medium Brown 7 g

Voidemainen, vahvapigmenttinen ja vedenkestävä kulmaväri,
jolla saa helposti huolitellut kulmat sivellintä käyttäen.
Koostumus on kevyt, mutta peittävä ja pysyy paikallaan
kosteissakin oloissa.
Värit: Blonde, Taupe, Soft Brown ja Medium Brown

HUULIKIILTO 12,00 € (15,50)
Careliána Cosmetics Moist Lip gloss 7 ml

Peittävä ja pitkäkestoinen huulikiilto, joka sopii myös kuiville
huulille. Syväpigmenttinen tuote jättää huulille täydellisen
tasaisen sävyn ja kaunista kiiltoa. Koostumus takaa
virheettömästi sävytetyt huulet tuntikausiksi, jopa iltaan asti.
Kuusi kaunista sävyä. 

HUULTENRAJAUSKYNÄ 7,50 € (9,50)
KotiSalonki® Lip Liner 1,3 g

Vedenkestävä ja syväpigmenttinen huultenrajauskynä
muotoilee huulet tarkasti ja pitkäkestoisesti sekä estää
huulipunaa leviämästä. Koostumus on pehmeästi levittyvä
ja se suojaa tehokkaasti huulia kuivumiselta. Sisältää ihoa
hoitavaa ja pehmentävää puuvillansiemenöljyä ja
jojobansiemenöljyä. Valitse viidestä kauniista väristämme.
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Tammikuun Tammikuun AsiakasetuAsiakasetu

Hieronta saa velton ihon hehkumaan!Hieronta saa velton ihon hehkumaan!

IHONHOITOÖLJY 23,00 € (44,00)
Colosé Huile aux herbes pour massage 200 ml 
 
Tehokas ihonhoitoöljy koko perheen käyttöön. Se pehmentää
ihon pintaa, lisää sen elastisuutta sekä vahvistaa ihon
luonnollista suojabarrieria ja vastustuskykyä. 
Laadukas öljyseos sisältää ihoa ravitsevia kasviöljyjä kuten
jojoba-, manteli- ja oliiviöljyä sekä rauhoittavaa mäkikuismaa.

Sitä voidaan käyttää kuivan ihon hoitamisessa, mutta sopii
myös rasvaiselle iholle, sillä se tasapainottaa ihon
talintuotantoa ja poistaa epäpuhtauksia iholta. Aromaattisen
tuoksuinen öljy sopii täydellisesti hieronnan yhteyteen
helpottamaan lihasjännitystä.

Ihonhoitoöljy on tehokas hoitotuote muun muassa
veltostuneen ihon elvyttämiseen ja kiinteyttämiseen, sekä
karhean ja rasittuneen ihon hoitamiseen. Hoitavien öljyjen ja
sheavoin lisäksi se sisältää E- ja C-vitamiineja, jotka
suojaavat ihoa ennenaikaiselta ikääntymiseltä ja parantavat
kollageenin tuotantoa, jolloin ihon pinnasta tulee
kimmoisampi.
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Asiakasedun voit käyttää, kun ostoksesi ylittää 50,00 €.


