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KSYLITOLI KOSMETIIKAN AINEOSANA
Ksylitoli uutetaan kaurasta, maissista tai koivusta ja se lisää kollageenituotantoa.
Tällä on suora vaikutus ennenaikaisen vanhenemisprosessin hidastamiseen ihossa.
Lisäksi ksylitoli vahvistaa ihon sarveiskerrosta sekä lisää ihon
hyaluronihappopitoisuutta.

SENSITIVE 24H VOIDE
24H Sensitive cream, 50ml / 57,00€

Koostumukseltaan kevyt ja erityisesti herkälle
iholle tarkoitettu voide, johon myös normaaliihoiset ja tuoksuherkät ovat ihastuneet. Kosteuttava kasviglyseriini, ihon rakenteita tukeva
skvalaani, rauhoittava allantoiini ja kolmen ksylitolin yhdistelmä tekevät voiteesta halutun. Tekee ihosta pehmeän ja vahvemman taisteltaessa talven haasteita vastaan.

SENSITIVE KASVOSEERUMI

huippu

48€

HINTAAN

46 €

Sensitive Face cream, 50ml / 59,00€

Seerumi täydentää voiteen tehoa kuljettaen tehoaineita ihon syvempiin kerroksiin. Seerumin
useat vitamiinit, allantoiini, ksylitoli sekä pantenoli ehkäisevät tulehduksia ja ylläpitävät herkänkin ihon kosteustasapainoa. Miellyttävä yövoiteena sellaisenaan käytettynä ja erittäin tehokas yhdessä 24h voiteen kanssa!

käyttö
kuiviin läntteihin, rohtumiin
kynsinauhoihin, nirhaumiin
kuiviin huuliin

26€

ERIKOISHOITOVOIDE
Essentielle aux plantes des Alpes, 15ml / 29,00€

Pieniä ihovaurioita hoitava ja pehmentävä
vedetön hoitovoide. Sisältää antibakteerisia,
rauhoittavia ja ihoa suojaavia alppiyrttejä.
Sheavoi ja mehiläisvaha elvyttävät kuivaa ja
karheaa ihoa sekä pehmittävät halkeilevaa
ihoa. Erittäin riittoisa pakkaus!
colosefinland.fi

KAUNIIT & TAIPUISAT RIPSET
LUOVAT INTENSIIVISEN KATSEEN

VEDENKESTÄVÄ MASKARA
Waterproof Mascara noir, 10ml / 19,50€

MAKE UP
17€

WITH COLOSÉ SWITZERLAND

Pidennystä, vahvistusta ja tuuheutta
antava ripsiväri. Erityisesti sen mehiläisvaha hoitaa ja vahvistaa omia ripsiä. Colosén maskaralle tarkoin valittu taipuisa harja erottelee ripset antaen luonnollisen lopputuloksen.

ALUSMASKARA BASIC
Mascara Basic, 10ml / 24,00€

14,50

21€

Omia ripsiä vahvistava, hoitava & pidentävä vesiliukoinen alusmaskara.
Riisilesevaha, oliiviöljy ja kandelillavahat tekevät maskarasta vesiliukoisen
ja erittäin hoitavan. Säännöllisesti
käytettäessä pidentää omien ripsien
kasvuaikaa. Sopii myös vahvistajaksi
kulmakarvoille!

25€

!
Ihastut
15 €

SILMÄMEIKIN PUHDISTUSLAPUT
Waterproof make up remover pads,50kpl/ 16,50€

Puhdistuslaput poistavat vedenkestävän silmämeikin hellästi mutta tehokkaasti. Hoitavat ja kosteuttavat aineosat hoitavat sekä
ripsiä että herkkää silmänympärysihoa.

DEODORANTTI FLEURIE
Deo roll-on Fleurie, 75ml/ 17,00€

Rakastettu Deo Fleurie antaa pitkäkestoista
suojaa vaativissakin olosuhteissa. Puhtaalle
iholle pyöräytetyn antiperspirantin suolot saostuvat kainaloiden hikirauhasille estäen bakteerien kasvua ja hajun syntyä. Lähes tuoksuton deo, joka ei tahraa vaatteita.

BANAANI KOSTEUSEMULSIO
Lait de Banane, 150ml / 28,00€

Kuivan ja herkän ihon rauhoittaja ja kosteuttaja, jossa useat B-vitamiinit elvyttävät ja
kosteuttavat ihoa. A-vitamiini antaa kiinteytystä, vahvistusta ja ehkäisee kollageenin
ennenaikaista hajoamista.
Nuori! - älä kärvistele kuivan ihon kanssa!
Aikuiselle iholle muutama pisara vahvistukseksi
Nuoremmalle iholle huikea meikinalusvoide

colosefinland.fi

MAAHANTUOJAN

EXTRA EDUT

SISÄLTÄÄ

PhytoCellek TM
patentoitua tekniikkaa,
joka muistuttaa tunnettua
liposomi tekniikkaa!

VIHREÄ OMENA - KÄSISAIPPUA

Hand soap Apple, 300ml / 20,00€

15€

Koko perheen hoitava käsisaippua, jossa
yhdistyvät sveitsiläisen vihreän omenan
uudistavat kantasolut yhdessä kosteuttavien ja hoitavien aineosien kanssa. Kädet kestävät ahkerankin pesutarpeen ilman kuivumista. Raikas tuoksu! Erittäin
riittoisa pakkaus!

ALOE VERA KÄSIVOIDE
Hand cream Aloe vera, 100ml / 12,00€

Aloe barbadensista, kasviglyseriiniä, kylmäpuristettua manteliöljyä sekä sheavoita sisältävä käsivoide pitää kädet pehmeinä ja hyväkuntoisina. Levitä pieni määrä käden selälle & pyöritä käsiin. Nauti
pehmeistä & sileämmistä käsistä joka
päivä!

10€
LAATUTAKUU

EKOLOGINEN

NOPEA TOIMITUS
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Maahantuonti Rising Sun Oy
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Valmistaja: Colosé Cosmetics System
Manufactured by Cosmetique SA Worben, CH-3252 Worben Switzerland

