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19,50 €
(24,50)

18,50 €
(23,50)



PUHDISTUSEMULSIO  19,50 € (24,50) 
Lait Démaquillant Doux 200ml 

Vesiliukoinen puhdistusemulsio poistaa meikin ja päivän aikana kertyneen lian sekä
epäpuhtaudet kasvoilta aina syvimpiä ihohuokosia myöten. Hellävarainen puhdistaja
auttaa irrottamaan kuolleita ihosoluja ihon pinnalta sekä edesauttaa ihon uudistumista.

EGALISANTE 
24H KOLLAGEENIVOIDE  42,00 € (47,00) 
Créme Égalisante 50ml

Kasvikollageenia sisältävä 24H voide tukee ihossa 
olevan kollageenin ja sidekudosten elastisuutta. 
Täydellinen voide kesän jälkeen korjaamaan ihon 
kimmoisuussäikeitä sekä pehmentämään auringon 
paksuunnuttamaa ihoa. Loistava kosteuttaja ja anti-age 
voide syysiholle. Miellyttävä, kevyt tuoksu.

AHA3 HEDELMÄHAPPOLAPUT  28,00 € (31,50) 
Exfoliation AHA3 pads 60kpl

Hellästi kuollutta ihosolukkoa poistavat hedelmähappolaput 
kirkastavat ihoa, aktivoivat ihon uusiutumista ja antavat iholle 
nuorekkuutta ja säteilyä.
Käyttö; kasvot puhdistetaan päivän liasta ja meikistä. Pyyhi-
tään lapuilla kevyesti painellen ja annetaan tehoaineiden 
vaikuttaa noin 5 min. Huuhdellaan lämpimällä vedellä ja 
valitaan mieleinen seerumi sekä voide yöksi.

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

Allantoiinia sisältävä kasvovesi poistaa iholta loput puhdistusemulsiot ja epäpuhtauksien
jäämät. Nopeuttaa ihosolujen uusiutumista, kosteuttaa, rauhoittaa sekä tasapainottaa ihon
pH-arvoa.
Lisäksi se edesauttaa seerumien ja voiteiden imeytymistä sekä niiden tehoa. Käyttö
aamuin/illoin ennen voiteiden levitystä.

Kaunis ja hoidettu iho tulee päivittäisestä, säännöllisestä ja huolellisesta 
ihon puhdistamisesta. Se on tärkein osa ihonhoitoa.



HIUSTEN HOITOAINE  25,00 € (28,00) 
Crème Masque pour les Cheveux 150ml

Voimaannuttava Gingko biloba parantaa hiusten kuntoa 
kosteuttaen, raviten sekä tehden hiuksista helposti 
kammattavat ja kiiltävät. Bambu-uute puolestaan sitoo 
kosteutta ja suojaa hiusta lämmöltä muotoiltaessa. 
Käyttö; levitetään pieni määrä pyyhekuiviin hiuksiin, annetaan 
vaikuttaa ja huuhdellaan. 

Vinkki – pieni määrä luonnonkihariin ja hauraisiin hiuslatvoihin 
sellaisenaan. Lisää kosteutta ja elastisuutta tehden hiuksista 
kiiltävät ja tuuhean tuntuiset.

VOLYYMI-TYRNISHAMPOO   13,00 € (14,50) 
Shampooing Volumateur 200ml

Ravitseva, hoitava ja syväpuhdistava shampoo kaikille 
hiustyypeille. Sopii myös värjätyille ja käsitellyille hiuksille. 
Shampoon sisältämä tyrni rauhoittaa ärtynyttä tai kutiavaa 
päänahkaa. 

ALOE KOSTEUSEMULSIO  27,50 € (30,50) 
Lait d´Aloe vera 150ml

Aloe barbadensista sisältävä kosteuttava emulsio 
parantaa ihon vastustuskykyä, aktivoi kollageenin tuotantoa 
sekä nopeuttaa ihon paranemista. Sopii erityisesti 
rasvaisuuteen taipuvalle, aknesta ja epäpuhtauksista kärsivälle 
iholle.



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.

SPORT SUIHKUGEELI  16,00 € (18,00) 
Sport Shower gel 200ml

Koko perheen suihkugeeli päivittäiseen hygieniaan. 
Kurkku-uute kosteuttaa ja virkistää tehden suihkussa 
käynnistä miellyttävän hetken. Riittoisa pakkaus.

HUULIKIILTO BRILLANT  14,00 € (15,50) 
Lip gloss Brillant 4g

Kosteuttaa, suojaa ja ravitsee huulten ohutta ihoa. Lievästi 
antibakteerinen sheavoi estää tulehtumia huulissa. Kaunis 
kevyt sävy.
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