
Marraskuun tarjoukset 1.11. - 30.11.2020



VITALISANTE 24H HYALURONIHAPPOVOIDE  
39,00 € (46,00) 
Anti-age Crème Vitalisante 50 ml

Ravitseva ja vahvistava 24H hoitovoide aikuiselle iholle. 
Voide kosteuttaa tehokkaasti, pitää ihon toimintoja ja 
terveyttä yllä. Hyvin levittyvä Vitalisante Anti age 
A-vitamiinivoide tuo elinvoimaa väsyneelle iholle. Sisältää 
UVA- ja UVB-säteilysuojat.

KIINTEYTTÄVÄ TYRNINAAMIO   31,00 € (34,50) 
Masque soin vital 50 ml

Pohjustusvoide, meikinprimeri pitää ehostuksen kauniina 
aamusta iltaan. Estää meikin kiiltämisen iholla ja luo 
tasaisen meikkipohjan. Naamio on erittäin monikäyttöinen 
tuote. Sisältää tyrnin elvyttäviä rasvahappoja sekä kosteutta 
sitovia ainesosia.

COMPACT VÄRIVOIDE 
 29,00 € (32,00) 
Compact fond de teint 4,5 g

Helposti levittyvä mattapintainen meikkivoide sulautuu kauniisti ihoon ja näyttää luonnolliselta. 
Tasoittaa ihon kirjavuutta ja epätasaisuutta esim. couperosaiholla. 
Viisi ihastuttavaa sävyä Nude, Beige Vanille, Caramel, Cappuchino ja Coco.
Sisältää UVA - ja UVB -filtterin.

IHONHOITOÖLJY   31,50 € (37,00) 
Huile aux herbes pour massage 250 ml

Vedetön ravitseva ja vahvistava koko perheen 
vitamiiniöljy koko keholle. Huilen sisältämät 
jojoba-, manteli- ja oliiviöljy ovat luonnon 
parhaimpia ja ravintorikkaimpia öljyjä.Öljy sopii 
erittäin hyvin ihon kuivuudesta, atopiasta ja 
psoriasiksesta kärsiville superkosteuttajaksi.
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HUULIPUNA 14,00 € (15,50) 
Rouge à lèvres  4 g

Viimeistele juhlameikki Colosén hoitavilla ja käsin valetuilla huulipunilla. 
Huulipunat sisältävät shea-voita, jojobaöljyä ja puhdistettua mehiläisvahaa.

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

Isälle parasta

Hoitava ja suojaava partabalsami rauhoittaa ihoa ja 
palauttaa ihon kosteuspitoisuuden välittömästi 
parranajon jälkeen. Balsami poistaa punakkuutta iholta. 
Sisältää Men Power-hivenaineyhdistelmän sekä ihoa 
rauhoittavia pantenolia, allantoinia ja aloe veraa.

 MUISTA ISÄNPÄIVÄ 8.11.2020 

DEODORANT ROLL-ON SOUFFLE VERT    
17,00 € (19,00) 
Deodorant Roll-on Souffle Vert 75 ml

Deodorantin puhtaan raikas, miehekäs tuoksu 
vähentää epämiellyttäviä tuoksuongelmia ja pitää 
kainalot raikkaana ja miellyttävän tuntuisena koko 
päivän.



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.

VAHVISTAVAT KYNSILAKAT  11,00 € (12,50) 
Nail Polish 11 ml

Kestävät kynnet Colosén hoitavilla ja vahvistavilla lakoilla. 
Chocolate Brown, Purple Passion, Crazy Pink, Red Love, Sahara Beige, Pearly White ja 
Baby Rose pastellin sävyisillä kynsilakoilla luot herkullisen kauniit kynnet.

KYNSIÄ KOVETTAVA ALUS-PÄÄLLYSLAKKA 10,00 € (11,50) 
Base régénérateur ongulaire 7ml

Väritön alus-päällyslakka hoitaa ja vahvistaa kynsiä ja säilyttää kynsilakan pidempään.

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


