
TERVETULOA VUOSI 2020!

Tarjoukset 1.1. – 31.1.2020

SENSITIVE TUOTEPERHE 
UUTTA!



24H HERKÄN IHON VOIDE

46,50€ (57,00) 
24H Sensitive Cream 50ml 

Tuoksuton 24h voide sisältää herkälle iholle tärkeitä elementtejä, jotka kosteuttavat,
tukevat ihon herkkää rakennetta ja ihon luonnollista uusiutumista. Sisältää mm. kolmen 
ksylitolin yhdistelmän, joka palauttaa nestetasapainoa iholle. Allantoiini puolestaan 
poistaa vaurioitunutta ihokudosta, sekä rauhoittaa sitä. Sembramänty vähentää 
punoitusta tasoittaen värieroja ihossa. Täydellinen voide herkälle iholle talviaikaan.

Colosén vuosi 2020 aloitetaan tutustumistarjouksella herkän ihon,
eli SENSITIVE -tuoteperheen tuotteilla!

24H HERKÄN IHON SEERUMI

48,00€ (59,00) 
Sensitive Face Serum 50ml 

Tuoksuttoman seerumin kevyt koostumus vie vaikuttavat aineosat ihon syvimpiin 
kerroksiin. Kolmen ksylitolin kosteuttavan yhdistelmän lisäksi se sisältää herkälle iholle 
tärkeitä vitamiineja ja rasvahappoja. E- ja B5-vitamiinit yhdessä avokadoöljyn sisältämän 
vitamiinicoctailin kanssa toimivat antioksidantteina parantaen tulehduksia ja estäen niitä. 
Levitä kasvovedestä kostealle iholle kunnes se on täydellisesti imeytynyt. 

24H HERKÄN IHON SILMÄNYMPÄRYSVOIDE

53,00€ (59,00) 
Sensitive Eye Cream 50ml  

Ohut, rasvaton ihoalue, jossa kollageenin ja elastiinin rakenne on selkeästi muuta 
kasvojen aluetta ohuempi ja hauraampi, vaatii täsmätuotteen. Siksi Colosén tehtaalla on 
kehitelty TUOKSUTON, herkän ihon silmänympärysvoide. Sisältää mm. kolmen ksylitolin 
yhdistelmän, arvokkaita vitamiineja ja rasvahappoja. Erityisesti saarnipuun kuoren
tuhkauute sisältää orgaanista silikonia ja B3-vitamiinia, joka ylläpitää normaalia
verenkiertoa ja vahvistaa verisuonten rakennetta – näin vähentäen turvotusta, tummuutta
sekä kirkastaa ja tasoittaa herkkää aluetta.



SAVINAAMIO

23,50€ (26,00) 
Masque à L´argile verte 50ml  

Kirkastava ja hellästi kuoriva voidemainen naamio, 
joka kuorii ihon pinnalta kuolleita ihosoluja, imee 
itseensä liiallista talia sekä kirkastaa kasvojen 
sävyä. Vaikutus näkyy välittömästi. Käyttö: levitä 
puhtaille kasvoille ja anna vaikuttaa noin 15-20 min. 
Huuhtele pois. Viimeistele kasvovedellä ja levitä 
kasvoillesi mieleisesi seerumi ja kasvovoide. Vinkki! 
Täydellinen tuote myös akne-kasvojen 
syväpuhdistukseen.

ALOE KOSTEUSEMULSIO 

27,50€ (30,50) 
Lait d´Aloe 150ml  

Kosteusemulsion sisältämä aloe barbadensis 
rauhoittaa, tasaa talituotantoa sekä kosteuttaa ja 
suojaa ihoa. Täydellinen tuotepari käytettäväksi 
Colosé:n Lotion de Nettoyagen eli puhdistusgeelin 
kanssa.

MEIKKIVOIDE SK 15 

24,00€ (27,00) 
Crème Solair teinteé 50ml 
sävyt Natural ja Blonde  

Valmiina kevään hangille! Meikkivoide 
suojakertoimilla suojaa ihoa auringolta, tasoittaa 
ihon värisävyjä ja ennalta ehkäisee maksaläiskien 
syntyä. Kaunis viimeistelty lopputulos. Sisältää 
sekä UVA- että UVB -suojat.



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.

ENERGISOIVA MIESTEN SEERUMI 

35,00€ (39,50) 
Energizing Serum 50ml 

Miesten iholle kehitetty geelivoide. Erityisesti 
seerumin hivenaine yhdistelmä; sinkki, kupari ja 
magnesium sekä hyaluronihappo kosteuttavat, 
vahvistavat ja suojaavat ihon omaa rakennetta 
taistellen näin ikääntymisen merkkejä vastaan. 
Miellyttävä koostumus.

EYELINER RAJAUSKYNÄT

11,00€ (12,50) 
Twist-Up Eye Liner pencil

Kestävän, kauniin silmärajauksen luot silmiisi 
pehmeillä rajauskynillä. 
Värivaihtoehtoina noir (musta), brun (ruskea), 
smoky (tummanharmaa), olive (oliivinvihreä), 
ocean (vaalean sininen).
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