
Heinäkuun tarjoukset 1.7. – 31.7.2019

JALKAVOIDE 19,50 € (23,50) 
Crème Mollifiante pour les pieds 150ml

KUORINTAVOIDE/-NAAMIO 26,00 € (32,50) 
Masque Clarifiant 50ml

ODOTETUT 
HUIPPUTARJOUKSET!

 JUHLAVUOSI



Kirkastava ja rauhoittava

KUORINTAVOIDE/-NAAMIO 26,00 € (32,50) 
Masque Clarifiant 50ml

Hellää ekologista kuorintaa! Pyöristetyt, hiillostetut hiekanjyvät yhdessä pehmentävien, 
rauhoittavien ja antiseptisten yrttien kanssa pitävät kasvot heleinä ja kirkkaina. Säännöllisesti 
käytettynä antaa iholle eloisuutta ja raikkautta sekä pitää päivetyksen tasaisen kauniina.
Käyttö: levitetään puhtaalle hieman kostealle iholle ja kuoritaan. Jätetään vaikuttamaan 
hetkeksi jolloin rauhoittavat ainesosat pääsevät vaikuttamaan omalta osaltaan. Huuhdellaan 
haalealla vedellä, viimeistellään kasvovedellä. Näin myös kasvovoiteista saatava hyöty on 
selkeästi parempaa.

KIINTEYTTÄVÄ TYRNINAAMIO 31,00 € (34,50)

Masque Soin Vital 50ml

Päivittäin pisara monikäyttöistä tyrninaamiota vahvistaa 
couperosa ihoa sekä tukee ihon kollageenin ja elastiinin 
yhteistyötä. Toimii täydellisen meikin primerina sekä 
arki- että juhlameikissä. 1-2 x viikossa naamiona 
käytettäessä vahvistava, kosteuttava ja heleyttävä vaikutus.

JALKAVOIDE 19,50 € (23,50) 
Crème Mollifiante pour les pieds 150ml

Nopeasti imeytyvä jalkavoide, joka pitää jalat pehmeinä ja kauniina. Ainutlaatuinen Arnica 
montana raaka-aineena vähentää jalkojen väsymystä, turvotusta ja levottomuutta. Antiseptinen 
kamferi puolestaan viilentää, mentholi virkistää, allantoiini rauhoittaa ja karbamidi pehmittää. 
Ehdoton tuote päivittäiseen käyttöön!

VITALISANTE HYALURONIVOIDE 41,50 € (46,00)

Crème Vitalisante 50ml

24H voide suojaa, kosteuttaa ja elvyttää̈ ihon toimintoja. Voiteen sisältämät useat anti-age 
raaka-aineet toimivat ikääntymisen vaikutuksia vastaan. Sisältää mm. passionhedelmää̈, jolla 
on pehmentävä vaikutus ihoon ja näin voiteen sisältämät; kosteuttava hyaluronihappo, 
vahvistavat keramidit & A-vitamiini pääsevät imeytymään parhaalla mahdollisella tavalla. 
Loistava tuote kesän matkoilla! Sisältää UV-suojia.



DEO ROLL-ON FLEURIE 15,00 € (17,00)

naisille 75ml 
Lähes tuoksuton!

DEO ROLL-ON INTENSE 15,00 € (17,00)

unisex 75ml
Naisten että miesten suosima. Kevyt raikas tuoksu!

MIESTEN DEO ”BLACK” 17,00 € (19,00)

Intense Protection 75ml 

Miehille suunniteltu deo roll-on, jossa aktiivisten ainesosien yhdistelmät + parfyymi 
säännöstelevät hien eritystä pitkäkestoisesti. 

SUIHKUGEELI 3 IN 1 23,50 € (26,00)

Intense Protection 75ml

Raikas 3-in-1 koko vartalon suihkugeeli keholle, kasvoille ja 
hiuksille. Geelin aromaattiset tuoksut rauhoittavat ja 
virkistävät ihoa pitäen ihon raikkaana pitkään. 
Sisältää mm. ihon kosteustasapainoa tasoittavaa tauriinia, 
kosteuttavaa glyseriiniä ja ihoa rauhoittavaa aloe 
barbadensista. PH tasapainotettu.



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.

NESTEMÄINEN HUULIKIILTO 16,00 € (17,50)

Lip gloss liquid 7ml, sävy tyylikäs hiekka 

Kesälookin viimeistelijä. Hoitava ja läpikuultava huulikiilto!

KÄSIVOIDE 16,00 € (17,50)

Crème pour les mains 150ml

 HUOMIOI suurentunut koko!

Nopeasti imeytyvä käsivoide, joka sulautuu käsien 
ihokerroksiin nopeasti jättämättä epämiellyttävää tahmeutta 
käsille. Voide sisältää UVB-suojan, joka auttaa 
kädenselkien nuorekkaana pysymistä. Pitää kädet 
kauniina ja pehmeinä.  Vaikuttavina ainesosina mm. 
glyseriini, sheavoi, allantoiini sekä C- ja E-vitamiini.
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