
Tarjoukset ajalle 1.5.-31.5.2019

KASVIEN KANTASOLUVOIDE  

29,50 € (37,00) 
Plant Stem Cell 24h Repair Cream 50 ml

 JUHLAVUOSI

Kesä tulee…. 
Onko ihosi valmis?
Kesä tulee…. 
Onko ihosi valmis?

KASVIEN KANTASOLUSEERUMI  

35,50 € (44,00) 
Plant Stem Cell Renewal Serum 50 ml



KASVIEN KANTASOLUSEERUMI  35,50 € (44,00) 
Plant Stem Cell Renewal Serum 50 ml

Uudistava ja ihoa tehokkaasti elvyttävä tehoseerumi. Alppitähdestä ja arganpuusta saatavat 
kantasolut tasoittavat ja kiinteyttävät ihoa. Käytä hoitovoiteen alla aamuin ja/tai illoin. 
Huomaa tuotteen riittoisa 50 ml koko!

2 IN 1 PARRANAJO- JA HOITOBALSAMI   

39,50 € (45,00)

Men Shave & Care 2 IN 1 150 ml

Ihoa hoitava ja rauhoittava balsami toimii sekä 
parranajotuotteena että hoitovoiteena. Levitä iholle ennen 
parranajoa, älä huuhtele tuotetta pois vaan taputtele se 
kevyesti ihoon.

MANDARIINIEMULSIO    24,00 € (26,50)

Lait de mandarine 125 ml

Monikäyttöinen tuote sopii niin kasvoille kuin vartalolle, esim. jo hiukan 
päivettyneelle iholle syventämään sen sävyä ja ihan kaikille tuomaan 
iholle lisäkosteutta. Kosteusemulsiot sopivat myös tehohoitaviksi 
naamioiksi - levitä illalla reilu kerros, anna vaikuttaa ja pyyhi nukkumaan 
mennessäsi imeytymätön tarvittaessa pois. Kesävinkki: sitrustuoksuinen 
emulsio pitää kesän itikat ja ötökät loitolla hellävaraisesti, ihoa samalla 
hoitaen..

KASVIEN KANTASOLUVOIDE  29,50 € (37,00) 
Plant Stem Cell 24h Repair Cream 50 ml

Tasoittava ja korjaava 24H voide, joka elvyttää ihon omia toimintoja alppitähden 
kantasolujen ja uudistavien raaka-aineidensa ansiosta. Tuo iholle elinvoimaa hidastaen 
ikääntymisen vaikutuksia ihossa.



AURINKOSUOJAVOIDE SKR 20   32,50 € (36,00)

Lait Anti-Solaire SPF 20 150 ml

Suojaa ihosi auringon polttavilta ja vanhentavilta säteiltä tällä 
aurinkosuojavoiteella, joka paitsi suojaa, myös hoitaa ja pehmittää 
ihoasi. Levitä iholle mielellään 30 min. ennen aurinkoaltistusta, 
lisää aina runsaan hikoilun, uimisen ja kuivaamisen jälkeen tai 
noin muutaman tunnin välein.

BAIN DE MOUSSE     15,50 € (17,50)
Bain de mousse 200 ml

Tee suihkuhetkestäsi ihana spa-tuokio tällä hoitavalla 
suihkuvaahdolla, jonka koostumus on monen kuivaihoisen 
ehdoton suosikki. Runsasvaahtoinen tuote on erinomainen 
myös kylpyvaahtona.

AURINGON JÄLKEEN EMULSIO    25,00 € (28,00)

Emulsion Aprés Soleil 150 ml

Kesäiholle sopiva vartaloemulsio hoitaa ja kosteuttaa sekä 
rauhoittaa ja viilentää ihoa tehokkaasti auringossa oleskelun 
jälkeen.
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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.

HUULIPUNAT   14,00 € (15,50)

Rouge à lèvres 4 g

Shevaoita, jojobaöljyä ja mehiläisvahaa sisältävät huulipunat loihtivat 
huulillesi kauniin sävyn niin arkeen kuin juhlaan.

Piristä ilmettäsi uudella huulipunasävyllä!Piristä ilmettäsi uudella huulipunasävyllä!
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                   MAAHANTUONTI

CARELIÁNA
HIGH QUALITY COLOSÉ COSMETICS


