
ODOTETTU 
KAVIAARI-TUOTEPERHE 
LOKAKUUN HINTAAN!

49,00 €
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Tarjoukset ajalle 1.10. – 31.10.2020



KAVIAARI 24H VOIDE  39,50 € (47,00) 
Caviar Nourishing Cream, 50 ml

Tämä 24H anti-age voide on kehitetty ikääntymisen vaikutuksia vastaan lisäämään ihon 
vastustuskykyä ja vilkastuttamaan hapen saantia. Siperian sammen ja avocadoöljyn 
omega-3 rasvahapot sekä A-, B-, C- ja D- vitamiinit ravitsevat ja vahvistavat ihoa 
taistelussa ikääntymistä vastaan. 

BANAANI KOSTEUSEMULSIO  24,00 € (26,50) 
Lait de Banane, 150 ml

Kosteuttava emulsio erityisesti kuivalle ja karhealle iholle. 
Sisältää useita ravitsevia B-vitamiineja, rasvaisuutta 
tasapainottavaa A-vitamiinia sekä kirkastavaa C-vitamiinia. 

KAVIAARI SEERUMI   39,00 € (49,00) 
Caviar Face Serum, 50 ml

Seerumi täydentämään Kaviaari 24H voiteen vaikusta. 
Tarkoin valittu hivenaineiden yhdistelmä sinkki, kupari ja magnesium kiihdyttää 
aineenvaihduntaa, solujen toimintaa ja uusiutumista. Siperian sammen sekä avocado- ja 
auringonkukkaöljyn rasvahapot lisäävät ihon vastustuskykyä. Ihosta tulee sileämpi, 
kiinteämpi, tasasävyisempi ja joustavampi. 

KAVIAARI SILMÄNYMPÄRYSVOIDE    49,00 € (56,00) 
Caviar Eye Cream, 50 ml

Kehitetty täsmätuotteeksi silmänympärysiholle häivyttämään tummuutta, laskemaan 
silmäpusseja sekä elvyttämään neste- ja verenkiertoa tällä kasvojen erikoisalueella. 
Erityisesti +50 vuotiaille  ja heille, jotka haluavat tehokkaan ja modernin 
silmänympärysvoiteen viimeisen teknologian ja tieteen saralta. 
Huomio: koko 50ml. Vinkki: käytä myös täsmätuotteena dekoltee-alueelle.



SUIHKUGEELI 3IN1  23,50 € (26,00) 
Shower gel body&hair, 150 ml

Miesten koko kehon suihkugeeli vartalolle, kasvoille ja hiuksille. 
Sisältää Men Power-yhdistelmän tauriinia, siperian ginsengiä ja 
aloe vera -uutetta, jotka puhdistavat ihon samalla vahvistaen, 
suojaten ja raviten ihoa.
Riittoisa pakkaus.

MIESTEN 24H 
KOSTEUTTAVA VOIDE  35,50 € (39,50) 
24H Moisturizing cream 50 ml

Erityisesti miehen iholle kehitetty 24H voide kosteuttamaan, 
vahvistamaan sekä ravitsemaan ihoa. Voiteen tarkoin valitut 
hivenaineet ja rasvahapot suojaavat ihoa tehden ihosta 
pehmeän sekä mielekkään tuntuisen. Erinomainen suojaus 
ulkoisia rasituksia vastaan.

SUIHKU- JA KYLPYVAAHTO   15,50 € (17,50) 
Bain Moussant stimulant, 200 ml

Koko perheelle suunnattu suihkugeeli, jonka viherlevän
hivenaineet ja vitamiinit tekevät suihkussa käynnistä mielekästä. 
Suihkun jälkeen iho on miellyttävän tuntuinen, pehmeä ja puhdas.



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.

MASKARA, vedenkestävä  17,00 € (19,50) 
Waterproof mascara noir, 10 g

Sisältää hoitavia ja ravitsevia luonnon vahoja ja öljyjä 
sekä kosteuttavaa B-vitamiinia.  Maskaran taipuisa harja 
antaa kauniin ja luonnollisen lopputuloksen koko 
päiväksi.

ALUSMASKARA  21,50 € (24,00) 
Mascara Basic, 10 g

Candelilla- ja karnaubavahat sekä riisistä saatavat vahat 
ravitsevat, suojaavat ja vahvistavat ripsiä samalla pidentäen 
ripsien ikää ja vahvistaen niiden kasvua. Lopputuloksena 
pitkät ja tuuheat ripset. Vesiliukoisena tuotteena helpottaa 
vedenkestävän maskaran poistoa. Käytä vahvistamaan 
myös kulmakarvoja.

Rising Sun Oy      c  o  l  o  s  é                                  C  O  S  M  E  T  I  C  S

MAAHANTUONTI: 
Esterinkatu 12 ,  24100 Salo
02 7311 770
+358 (0)50 3427 500
tiina.peltola@colosefinland.fi
tiina.peltola@risingsun.fi

colosefinland.fi


