
Colosé-tarjoukset elokuulle 1.8.- 31.8.2020

35,00 €
(45,00)

21,00 €
(26,00)



SAVINAAMIO 21,00 € (26,00) 
Masque á l´Argile Verte 50 ml

SYVÄPUHDISTAA, KUORII JA KOSTEUTTAA!

Savi imee itseensä epäpuhtauksia, luovuttaen iholle tärkeitä mineraaleja ja hivenaineita. 
Energisoi, vahvistaa ja korjaa ihoa. Iho kirkastuu jo ensi käytön jälkeen.
Sisältää Aloe barbadensista, jolla on rauhoittava ja desinfioiva vaikutus. Se vähentää 
myös epäpuhtauksien syntymistä, kontrolloi ihon talineritystä, sekä taistelee tulehduksia 
vastaan.

DETOX 24H VOIDE  34,00 € (38,00) 
Detox 24H Purifying Cream 50 ml

Detox-voide sopii kaikille ihotyypeille 
vähentämään epäpuhtauksia ja kirkastamaan 
sameaa ihon pintaa. Se syväkosteuttaa 
pitkäkestoisesti ja korjaa ihon vaurioita, 
uudistaen ihoa ja lisäten solujen toimintaa. 
Poistaa iholta epäpuhtauksia ja kuona-aineita 
sekä suojaa vapailta radikaaleilta.

SILMÄNYMPÄRYSVOIDE MIRACLE 26,50 € (29,50) 
Crème Miracle 15 ml

Kasvikollageenia sisältävä silmänympärysvoide on suunniteltu 
erityisesti ohuen ja herkän ihon hoitoon. Voiteen jojobaöljy 
muistuttaa ihon itse tuottamaa öljyä: näin se on luonteva osa 
voidetta, joka ei jätä ihoa rasvaiseksi.
Sisältää E- ja C-vitamiineja sekä UVA-filtterin.

LIPOSOMIGEELI 35,00 € (45,00) 
Liposome Gel 50 ml

KEHITETTY VAATIVAN IHON HOITOON

Liposomit ja geelimäinen rakenne edistävät ginkgo biloban eli neidonhiuspuu-uutteen 
imeytymistä. Tämä itä-aasialainen lääkekasvi sisältää A-, B-, C-vitamiineja sekä 
flavonoideja, jotka lisäävät ihon aineenvaihduntaa, ehkäisevät tulehduksia, vähentävät 
turvotusta ja vahvistavat vastustuskykyä.



VARTALON KUORINTAVOIDE 21,50 € (24,00) 
Exfoliating Body Scrub 150 ml

Puhdistettu hiekka kuorii hellästi kuollutta ihosolukkoa ja ihon 
pintaan jäänyttä kuonaa, tehden ihosta pehmeän ja 
elinvoimaisen. Sheavoi, hevoskastanjauute ja mehiläisvaha 
ravitsevat ihoa ja pitävät vartalon, jalat sekä kädet 
nuorekkaina. Käytä säännöllisesti 2-3 kertaa viikossa ja aina 
tarvittaessa.

AFTER SHAVE BALSAMI 29,50 € (34,00) 
After shave balm for men 150 ml

Emulsio rauhoittaa ihoa parranajon jälkeen ja palauttaa ihon 
kosteuspitoisuuden välittömästi normaaliksi. Sopii parranajoko-
neen jälkeen sekä perinteisen ”höyläämisen” jälkeen. Viilentää ja 
poistaa punakkuutta, sekä ehkäisee tulehduksien ja naarmujen 
syntymistä.

AVOKADO KOSTEUSEMULSIO 27,50 € (30,50) 
Lait d´Avocado 150 ml

Yksi luonnon antimien rikkain vitamiini- ja hivenainelähde on 
avokadon hedelmä. Se sisältää A-, B-, C-, D- ja E-vitamiineja, 
jotka ovat ihon hyvinvoinnin kannalta tärkeitä.
Aromaattista hedelmäöljyä sisältävä emulsio auttaa 
ylläpitämään ihon terveellistä toimintaa. Raikas 
kosteusemulsio on suunniteltu erityisesti herkän ja kuivan 
ihon hoitoon.



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.

VARTALOEMULSIO HYDROACTIVE
24,00 € (27,00) 
Lotion Corporelle Hydroactive 200 ml

Hellävarainen vartalovoide jättää iholle silkkisen pehmeän 
pinnan. Sheavoi ja silkki-aminohapot sitovat kosteutta ja 
suojaavat ihoa. Hyvin imeytyvä koostumus on helppo ja 
nopea jokapäiväisessä käytössä.

AURINKOPUUTERI 25,00 € (28,00) 
Poudre terre de soleil 10 g

Aurinkopuuteri antaa iholle terveen värin sekä muotoilee 
kasvojen piirteitä.
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