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HYALURON4 TUOTTEET

38,00 €
(45,00)

39,50 €
(51,00)

49,50 €
(55,00)

KOSTEUTTA JA HELLÄÄ 
HOIVAA KESÄIHOLLE…



HYALURON4 VOIDE 38,00 € (45,00) 
Hyaluron4 Face Cream 50 ml

Neljää erilaista hyaluronhappoa sisältävä voide vaikuttaa välittömästi ja pitkäkestoisesti, 
ihon pinnalla ja syvemmissä kerroksissa. Hemmottele ihoasi tällä tehokkaasti 
kosteuttavalla 24H voiteella, jonka kevyt koostumus sopii erinomaisesti kesään.

HYALURON4 SEERUMI 39,50 € (51,00) 
Hyaluron4 Refresh Face Serum 50 ml

Hyvin imeytyvä seerumi tehokosteuttaa ihon jokaista kerrosta kokonaisvaltaisesti. Ylläpitää 
ihon kosteustasapainoa ja virkistää ihoa, tehden ihosta raikkaan ja nuorekkaan tuntuisen. 
Huomaa seerumin iso, riittoisa koko!

HYALURON4 SILMÄNYMPÄRYSGEELI 49,50 € (55,00) 
Hyaluron4 Refresh Eye Gel 50 ml

Kevyt, geelimäinen tuote tehoaa silmänympärysihon moniin ongelmiin vaikuttaen 
tummuuteen ja turvotukseen, tasoittaen herkkää silmänympärysihoa. Hajusteeton, 
virkistävä, nopeasti imeytyvä täsmätuote 50 ml jättipullossa.



SÄVYTTÄVÄ PÄIVÄVOIDE 22,00 € (24,50) 
Sport Cream 50 ml

Kevyeen kesämeikkiin loistavasti soveltuva 
sävyttävä päivävoide. Ohut ja helposti levittyvä 
koostumus antaa heleän, luonnollisen lopputuloksen.

HUULIHOIDE 13,50 € (15,00) 
Lip balm 4 g

Colosén suojaava huulivoide ehkäisee kuivumiselta ja 
UV-säteilyltä. Sopii koko perheen käyttöön.

IHONHOITOÖLJY 33,00 € (37,00) 
Huile aux herbes pour massage 250 ml

Koko perheen käyttöön soveltuva hoito- ja hierontaöljy hoitaa 
tehokkaasti ihoa tehden siitä miellyttävän tuntuisen ja pehmeän 
joustavan.

Kesäinen käyttövinkki: Laita muutama tippa hoitoöljyä vatiin 
lämpimän veden joukkoon ja anna jalkojesi nauttia hoitavien 
öljyjen pehmittävistä vaikutuksista ja rauhoittavan mäkikuisman 
hellivistä ominaisuuksista. Liota jalkoja n. 5 min, jonka jälkeen 
kuori jalat vartalonkuorintavoiteellamme, viimeistele hoitavalla 
jalkavoiteellamme ja halutessasi talkilla. Tuloksena pehmeät, 
kauniit ja virkistyneen keveät kesäjalat!



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.

DEO ROLL-ON FLEURIE 15,00 € (17,00) 
Deodorant Roll on Fraîcheur Fleurie 75 ml

Sopii monelle herkkäihoisellekin, mieto, 
huomaamaton tuoksu.

Colosén antiperspirantit vähentävät hikoilua ja ehkäisevät hikoilusta johtuvia epämiellyttäviä 
tuoksuja iholla. Tehokkaat, mutta silti hellävaraiset suojat pitävät ihosi raikkaana vaativissakin 
tilanteissa - eivätkä tahmaa tai tahraa vaatteita!

DEO ROLL-ON INTENSE 15,00 € (17,00) 
Deodorant Roll on Fraîcheur Fleurie 75 ml

Tehokas antiperspirantti, jonka sporttinen tuoksu on 
löytänyt kannattajansa sekä miesten että naisten 
keskuudessa.
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