
Tarjoukset ajalle 1.5. – 31.5.2020

HULPPEAT ETUKANNEN 
TARJOUKSET!

VITALISANTE HYALURONIVOIDE 
37,00€ (46,00) 
CRÉME VITALISANTE, 50ML

KIINTEYTTÄVÄ TYRNINAAMIO 

27,50€ (34,50) 
MASQUE SOIN VITAL, 50ML



KIINTEYTTÄVÄ TYRNINAAMIO 27,50€ (34,50) 
MASQUE SOIN VITAL, 50ML

Runsaasti C-vitamiinia sisältävä kirkastava naamio. Toimii kirkastamisen lisäksi meikin 
kiinnittäjänä, couperosa-ihon vahvistajana, kimmoisuuden säilyttäjänä sekä ihosi 
vahvistajana ennen voidetta. Vinkki: kestävän meikin saat, kun teet meikin suoraan 
tyrninaamion päälle. 

VITALISANTE HYALURONIVOIDE 37,00€ (46,00) 
CRÉME VITALISANTE, 50ML

24H voide sisältää kosteuttavaa hyaluronihappoa, talin eritystä tasapainottavaa 
A-vitamiinia, solunseinämiä vahvistavia keramideja sekä passionhedelmän omega-6 ja 
muita hyviä rasvahappoja. Täydellinen voide aktivoimaan ja vahvistamaan ihoa. 
Sisältää UV-suojat.

KASVOVESILAPUT 24,00€ (27,00) 
VITALITY TONIC PADS, 60KPL

Helppokäyttöiset kosteuttavat 
kasvovesilaput ovat näppärät mukaan 
otettavaksi. Lappujen tarkoin valittu 
kosteuden määrä poistaa puhdistuksen 
jäämät sekä kosteuttaa ja pehmittää ihoa 
vastaanottamaan hoitotuotteet.

BANAANIEMULSIO 24,00€ (26,50) 
LAIT DE BANANE, 150ML

Palauttaa kuivalle ja karkealle iholle nopeasti kosteutta ja 
pehmeyttä.
Sisältää runsaasti ihoa hoitavia ja ravitsevia vitamiineja 
kuten A-, B- ja C-vitamiineja.
Lisäksi E-vitamiini toimii vahvana antioksidanttina 
tuotteessa. Miellyttävä tuoksu.



AURINKOVOIDE SK 20 32,50€ (36,00) 
LAIT SOLAIRE PROTECTION SPF20, 150ML

Keskitason perinteinen aurinkovoide antaa suojaa 
sekä fysikaalisin että kemiallisin suojamekanis-
mein. Voiteen sisältämät antioksidantit estävät ja 
neutraloivat vapaiden radikaalien toimintaa lisäten 
näin auringolta suojautumista. Sisältää UVA- ja 
UVB-suojan.

KOSTEUTTAVA BODYTUOKSU 26,50€ (29,50) 
LOTION APRÉS BAIN, 150ML

Miellyttävä vartaloparfyymi, jonka tuoksu säilyy iholla pitkään. 
Alkoholittomana tuoksuna ei reagoi auringonvalon kanssa 
eikä tee tummentumia esim. kaulan alueelle.

AURINKOON TURVALLISESTI!

UVA-säteet vaikuttavat syvälle ihoon ja aiheuttavat suoraa vahinkoa tukikudoksille, mikä 
vanhentaa ihoa. UVB-säteet puolestaan vaikuttavat uloimpaan ihokerrokseen ja vaurioittavat 
soluja. Tästä voi seurata ihon tulehdusreaktio tai ihon palaminen.

On tärkeää suojata ihoa aurinkosuojatuotteilla ja myös muistaa lisätä niitä säännöllisesti.

AURINKOSUOJAGEELI SK15 30,50€ (34,00) 
GEL SOLAIRE PROTECTION SPF15, 150ML

Geelimäinen ja öljytön koostumus takaa tasaisen levittymisen 
iholle ja myös tasaisen suojauksen.  Sisältää UVA- ja 
UVB-suojan. Erittäin rakastettu tuote vaativassakin 
auringonpaisteessa..



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.

KYNSILAKAT 11,00€ (12,50) 
NAIL POLISH, 11ML

Sävyt: Chocolate brown /Purple passion 
Crazy pink /Red Love / Sahara beige /
Pearly white /Baby rose

Kauniit sävyt, jotka kiinnittyvät ja pysyvät 
kynsissä pitkään.

HUOLITELLUT KYNNET HUOMATAAN!

ALUS-PÄÄLLYSLAKKA 11,00€ (12,50) 
BASE RÉGÉNÉRATEUR ONGULAIRE

Väritön kynsilakka, joka vahvistaa oman kynnen 
rakennetta. Alus-päällyslakkana estää omaa 
kynttä tummumasta sekä vahvistaa värilakan 
kestävyyttä.

KYNSILAKAN POISTOLAPUT 16,00€ (18,00) 
NAIL POLISH REMOVER PADS, 60KPL

Asetoonittomat kynsilakanpoistolaput poistavat kynsilakan 
helposti samalla hoitaen ja raviten kynsinauhoja. Huomaa 
riittoisa pakkauskoko! 
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MAAHANTUONTI: 
Esterinkatu 12 ,  24100 Salo
02 7311 770
+358 (0)50 3427 500
tiina.peltola@colosefinland.fi
tiina.peltola@risingsun.fi

colosefinland.fi


