
Tarjoukset 1. – 30.4.2020

SILOTTAVA ROLL-ON 
29,00€ (36,00) 
LIFTING ROLL-ON 15 ML

EDELWEISS PÄIVÄVOIDE SKR 25 

22,50€ (28,00) 
CRÈME ANTI-SOLAIRE SPF 25 50 ML

HUHTIKUUN 
TARJOUKSET



EDELWEISS PÄIVÄVOIDE SKR 25 22,50€ (28,00) 
CRÈME ANTI-SOLAIRE SPF 25 50 ML

Kasvojen iho on talven jälkeen ohut ja herkempi vaurioitumiselle. Kevätauringon säteiltä 
kasvosi saavat suojaa tästä 25 suojakertoimellisesta päivävoiteesta. Päivävoiteen 
raaka-aineet, mm. sheavoi ja auringonkukkaöljy hoitavat ihoa, edelweiss-uute tasoittaa 
ja uudistaa ihoa ehkäisten juonteiden syntymistä. Edelweiss päivävoide sopii hyvin myös 
meikin alle, sillä se jättää kasvoille miellyttävän mattapinnan.

SILOTTAVA ROLL-ON 29,00€ (36,00) 
LIFTING ROLL-ON 15 ML

Silmänympärysihon ja juonteiden täsmähoitoon tarkoitettu hoitotuote, joka elvyttää ja 
silottaa ihoa. Teräksisen roll-on kuulan avulla levitettävä tuote vähentää turvotusta ja 
tummuutta silmänympärysiholla. Lifting roll-on sisältää mm. virkistävää kofeiinia, energiaa 
iholle antavaa Q10:tä ja kosteuttavaa hyaluronhappoa.

PUHDISTUSGEELI 24,00€ (27,00) 
LOTION NETTOYAGE 150 ML
Erityisesti nuoren ja/tai rasvoittuvan ihon hoitoon 
tarkoitettu geelimäinen puhdistustuote. Päivittäinen 
käyttö tasapainottaa ihon rasvoittumista ja vähentää 
epäpuhtauksien syntymistä. Muista kasvovesi 
puhdistuksen jälkeen!

AVOKADOEMULSIO 27,50€ (30,50) 
LAIT D´AVOCADO 125 ML
Ihoa elvyttävä, tasapainottava kosteusemulsio kaikille 
ihotyypeille. 
Kosteusemulsiot sopivat niin vartalolle kuin kasvoillekin. 
Nuorelle sellaisenaan, aikuiselle iholle tavallisen voiteen 
alla lisäkosteutta tuomaan tai ihoa hoitavana yönaamiona.



DETOX NAAMIO 35,00€ (39,00) 
PURIFYING MASK 50 ML
Ihon pintaa tasoittava ja sen sävyä kirkastava 
voidemainen naamio. Naamion sisältämä 
luonnollinen aktiivihiili puhdistaa tehokkaasti, 
mutta hellävaraisesti tukkeutuneet ihohuokoset ja 
iholle kerääntyneet epäpuhtaudet.  
Käytä tuotetta 1-2 x viikossa: levitä puhdistetuille 
kasvoille ohut, tasainen kerros. Anna vaikuttaa 
5-10 min. Huuhtele pois haalealla vedellä, vii-
meistele kasvovedellä ja normaalisti käyttämilläsi 
ihonhoitotuotteilla (seerumi ja/tai voide).

MIESTEN 3 IN 1 SUIHKUGEELI 23,50€ (26,00) 
SHOWER GEL BODY & HAIR 150 ML
Raikkaan tuoksuinen ihoa hoitava ja kosteuttava suihkugeeli. 
Pesee ja puhdistaa niin hiukset kuin vartalonkin hellävaraisen 
tehokkaasti.

VARTALOEMULSIO HYDROACTIVE 24,00€ (27,00) 
LOTION CORPORELLE HYDROACTIVE
Hyvin levittyvä ja nopeasti imeytyvä vartalovoide. Silkkiproteiinit ja 
sheavoi huolehtivat ihosi pehmeydestä hoitaen kuivaa ihoa.



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.
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HUULIPUNA 14,00€ (15,50) 
ROUGE À LÈVRES 4 G
Piristä kevätilmettäsi yhdellä tai useammalla uudella huulipunasävyllä. Silkinpehmeä, 
hoitava koostumus ja kosteuttavat, pitkäkestoiset sävyt viimeistelevät kasvosi niin arkeen 
kuin juhlaan.

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


