Joulushop on avoinna.
YLLÄTYKSIÄ JOULUUN

SWITZERLAND

COLOSÉ

Joulun ihanimmat lahjat!

heleä iho
KESÄKSI

COLOSEFINLAND.FI

TOUKOKUUN EDUT 1.5.- 31.5.2022

RAAKA-AINE: VIINIRYPÄLEEN SIEMENUUTE

Viinirypäleen siemenuute sisältää iholle tärkeitä vaikuttavia aineita kuten linoleenihappoa ja
resveratrolia. Linoleenihappo korjaasoluvaurioita ja muodostaa suojaavan kalvon. Resveratroli taas
on voimakas antioksidantti ja tehokas E-vitamiinin lähde, joka suojaa UV-säteiltä sekä
ylläpitää kollageeni- ja elastiinipitoisuutta.
MANDARIINI KOSTEUSEMULSIO

22€

Lait de Mandarine, 150ml /28,00€
Kevyen sävyn antava monikäyttöinen kosteusemulsio kasvojen ja vartalon kosteutukseen. Sis. suojaavia flavonoideja sekä kollageenituotantoa aktivoivaa ja ihoa kirkastavaa C-vitamiinia. Emulsion Cvitamiinin ja antioksidanttisen E-vitamiinin yhdistelmä tunnetaan ihoa vahvistavana ja vanhenemista ehkäisevänä parina. Lisäksi E-vitamiini parantaa
ihon kuntoa ja suojaa ympäristön haittavaikutuksilta. Myös lapset rakastavat emulsiota, sillä kevyt
sitruunainen tuoksu pitää pistiäiset loitolla.

kesän
kestosuosikit

30 €

HUIPPU HINTAAN

SILOITTAVA LIFTING ROLL-ON

Lifting roll-on, 15ml / 38,00€
Täsmähoito herkälle silmänympärysiholle sekä kasvojen ilmejuonteisiin. Nikkelitön kuula luovuttaa tehoaineet tasaisesti & tehokkaasti. Vahvistaa ihostamme löytyvää Q10-entsyymiä toimien samalla vahvana anti-age raaka-aineena. Kosteuttava hyaluroni estää
kuivumista ja kofeiini vie turvotusta. Loistava tuote myös allergian
turvottamille silmänympäryksille.

käyttö
NAAMION

24,50

Puhtaalle iholle 1-2 x vkossa

SAVINAAMIO

15 min ajan. Nopea

Masque á l' argile, 50ml / 28,00€
Kaoliini imee itseensä epäpuhtauksia ja kuolleita ihosolukoita samalla kirkastaen ja rauhoittaen ihoa. Aloe Barbadensis ehkäisee tulehduksia sekä stimuloi kollageenin
syntyä. Antaa iholle kirkastusta, silotusta ja hehkua!
colosefinland.fi

vaikutus!

DETOX-

IHONHOIDOLLA

HEHKUVA

KESÄIHO

DETOX 24H KASVOVOIDE

39€

detox
TUOTTEET

31€

Detox 24h Purifying cream, 50ml / 39,00€
Kirkastava voide taistelee epäpuhtauksia vastaan
samalla kosteuttaen ihoa pitkäkestoisesti. Säännöllisesti käytettynä estää tulehduksien syntyä.
Kirkastaa, heleyttää sekä tasoittaa ihon pintaa.
Sis. mm. vitamiinirikasta avocadoöljyä, elvyttävää
sheavoita sekä raikastavaa ja kirkastavaa hivenaineyhdistelmää.
DETOX KASVOSEERUMI

Detox Purifying Serum, 50ml / 46,00€
Seerumi vie tehoaineet ihon syvempiin kerroksiin
vahvistaen näin voiteen tehoa. Hivenaineyhdistelmä sinkki-kupari-magnesium edistää ihon toimintaa, neidonhiuspuu-uute parantaa luonnollisesti
aineenvaihduntaa ja taikapähkinäuute yhdessä
granaattiomenan hoitaa ja rauhoittaa. Käytä seerumia Detox-voiteen alla tai sellaisenaan yöaikaan.

katse
KÄSIIN & VARPAISIIN

KYNSILAKAN POISTOLAPUT

Nail Polish remover pads, 60kpl/18,00€

Asetoonivapaat laput poistavat kynsilakat helposti ja vaivattomasti. Kamomilla hoitaa kynsinauhoja tehokkaasti. Raikas jasmiinin ja sitruunan
tuoksu!

15 ,50

10€

KYNSILAKAT

Nail Polish, 11ml/ 12,50€

Kauniit, kestävät, hyvin peittävät
ja nopeasti kuivuvat kynsilakat
viimeistelevät kokonaisuuden.
Sävyt: Pearly white, Crazy pink, Red
love, Baby rose, Purple passion, Chocolate brown, Sahara beige
colosefinland.fi

MAAHANTUOJAN

10 ,50

EXTRA

ETU!

VIHREÄ OMENA - KÄSISAIPPUA

15€

Hand soap Apple, 300ml / 20,00€

Hellävarainen, vegaaninen kotisaippua,
jossa Sveitsin omenan uudistavat
kantasolut yhdistyvät kosteuttavien &
hoitavien aineosien kanssa. Erittäin
riittoisa pakkaus!
ALOE VERA KÄSIVOIDE

Hand cream aloe vera, 100ml / 12,00€

4 elementtiä: Aloe vera, sheavoi, kasviglyseriini ja manteliöljy tekevät voiteesta vastustamattoman. Kosteuttaa, hoitaa ja pitää kädet pehmeinä.
Nopeasti imeytyvä, tahraamaton!

MIETITKÖ LISÄANSIOITA OMAN TYÖN OHELLE TAI LAADUKASTA SARJAA YRITYKSELLESI?
COLOSÉ edustajana olet suoraan kauneuden huipulla! Laatusertifioitu sarja, jolla
on vuosikymmenten kokemus. Tarjoamme Sinulle työn, jatkuvan tuen ja mahdollisuuden kehittyä kosmetiikassa kouluttautuessasi kauneuden maailmaan. Oma tutorisi on
jatkuvana tukena kehittyessäsi Colosén myyntityöhön! Tavoitteellisena ihmisenä vain
sinä luot rajat kehityksellesi ja myynnillesi. Ensimmäinen askel kohti uutta: ota yhteyttä myyjiimme alla olevien yhteystietojen kautta!
Myyjämme palvelevat sinua myös:

COLOSESHOP.FI
Colosé-edustaja:

Maahantuonti Rising Sun Oy
Esterinkatu 12 24100 Salo +358 (0)50 4710 041
colose@colosefinland.fi

____________________________________

Valmistaja: Colosé Cosmetics System
Manufactured by Cosmetique SA Worben, CH-3252 Worben Switzerland

