
Syyskuun tarjoukset ajalle 1.9. – 30.9.2019

PUHDISTUSEMULSIO 

19,50 €  (24,50) 
Lait Demaguillant doux 200ml 

 JUHLAVUOSI

RUUSUKASVOVESI  

18,50 €  (23,00) 
Lotion Tonique astringente 200ml

ODOTETTU 
TARJOUS!



RUUSUKASVOVESI   18,50 €  (23,00) 
Lotion Tonique astringente 200ml

Kevyesti ruusulta tuoksuva alkoholiton kasvovesi viimeistelee puhdistuksen vieden lian, 
meikin ja epäpuhtauksien jäämät sekä valmistaen ihon hoitotuotteille. Sen hoitavat ainesosat 
kosteuttavat, rauhoittavat sekä suojaavat ihoa omalta osaltaan. Käyttö aamuin-illoin. 

PUHDISTUSEMULSIO  19,50 €  (24,50) 
Lait Demaguillant doux 200ml

Ph-tasapainotettu puhdistusemulsio vie päivän lian, meikin ja epäpuhtaudet iholta. Levitä 
puhtailla käsillä pieni määrä emulsiota kasvoillesi ja pyöritä vähintään puoli minuuttia. Iho 
saa puhdistettaessa puhdistusemulsion hoitavista ainesosista hoitavaa hyötyä kuten kosteutta, 
suojaa ja E-vitamiinia. E-vitamiini elvyttää ja vahvistaa pintaverenkiertoa.

AVOKADOEMULSIO  27,50 € (30,50)

Lait d´Avocado 125ml

Avokado on yksi luonnon rikkaimmista vitamiini ja 
hivenaine lähteistä. Sen sisältämät A-, B-, C-, D- ja 
E-vitamiini kosteuttavat ja aktivoivat ihoa. Antaa iholle 
pehmeän miellyttävän tunteen. Käytä sellaisenaan tai 
muutama pisara lisäkosteuttajaksi päivä/yövoiteen alle.

Jokapäiväinen ihon puhdistaminen tehostaa kosteusemulsioiden, seerumeiden 
ja hoitovoiteiden vaikutusta iholle. Kesän jälkeen iho on paksuuntunut
suojautuessaan auringolta. Nyt on hyvä perehtyä huolelliseen puhdistukseen, 
jotta syksylläkin iho voi hehkeästi.



AHA3 LAPUT  28,00 € (31,50)

Peeling AHA3 pads 60kpl

Glykoli-, maito- ja sitruunahapot kuorivat ja kirkastavat 
ihon, vieden kuollutta solukkoa ihon pinnalta. 
Säännöllisesti käytettynä haalistaa pigmentti kasautumia 
ja pieniä juonteita. Käyttö puhtaalle iholle 1-2 x viikossa 
noin 5 minuutin ajan. Sen jälkeen kasvovesi sekä mieleiset 
hoitotuotteet. Hedelmähappopitoisuus 5%. 

Miehille!

LIPOSOMIVOIDE  44,00 € (49,00) 
Crème aux Liposomes 50ml

Ainutlaatuinen geeli/emulsio koostumus. Miellyttävä käyttää. 
Vie vaikuttavat ainesosat syvimpiin ihokerroksiin. Ginkgo biloba 
auttaa solujen uusiutumista sekä toimii antioksidanttina tukien 
vastustuskykyä. Aloe barbadensis aktivoi kollageenin tuotantoa, 
sitoo kosteutta sekä ehkäisee tulehduksia. Ehdoton tehotuote 
kesän jälkeen. Käytetään aamuin illoin. Päälle yö- tai päivävoide 
jolloin toimii tehoseerumin tapaan.

ENERGISOIVA SEERUMI  35,50 € (39,50) 
Energizing Serum 50ml

Erityisesti miehille kehitetty geelivoide ikääntymisen merk-
kejä vastaan. Loistava tuote kesän paksuunnuttamalle iholle. 
Seerumin hivenaine yhdistelmä; sinkki, kupari ja magnesium 
yhdessä  auttavat soluja uusiutumisessa. Vahvistaa, 
kosteuttaa ja suojaa ihoa. Käyttö aamuin/illoin. Päälle 
miesten 24H hoitovoide.



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

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

VEDENKESTÄVÄN SILMÄMEIKIN 

PUHDISTUSLAPUT  14,50 € (16,50)

Waterproof eye make up remover pads 60kpl

Erittäin suositut hellästi silmämeikin poistavat
silmämeikinpoistolaput. Jojoba- ja manteliöljy 
hoitavat ripsien lisäksi myös herkkää 
silmänympärysihoa. 

MASKARA MUSTA VEDENKESTÄVÄ 10ML  17,50 € (19,50)

Kaksoisharjan avulla väri kiinnittyy kauniisti ja tasaisesti ripsiin. 
Basic maskaran ansiosta ripset saavat lisävolyymiä ja syvyyttä.

Säihkyvät ripset Colosén tuotteilla!!

BASIC MASKARA 10ML 21,50 € (24,00)

Basic maskaran hoitavat vahat ravitsevat, vahvistavat ja pidentävät ripsiä. Käytä 
alusmaskarana värillisen maskaran alla. Pidempään käytettäessä huomaat selkeää 
hyvinvointia omien ripsien kunnossa. Loistava tuote ripsien ”yönaamiona”.

UUTUUS!

Huomioi iso pakkauskoko!

Pikkutatinkuja 3, 55510 Imatra
+358 (0) 505050041
careliana@colose.fi c o l o s e . f i

                   MAAHANTUONTI

CARELIÁNA
HIGH QUALITY COLOSÉ COSMETICS


