Joulushop on avoinna.

YLLÄTYKSIÄ JOULUUN

SWITZERLAND

COLOSÉ

Joulun ihanimmat lahjat!

syysihosta
HEHKUVA &
ELINVOIMAINEN

COLOSEFINLAND.FI
SYYSKUUN EDUT 1.9.- 30.9.2022

SYYSIHON HOITOON
Puhdistustuotteisiin panostaminen ihonhoidossa kannattaa! Viime vuosina maitomaiset
puhdistusemulsiot ovat nousseet vahvaan suosioon. Monen ihon kunto on parantunut siirryttäessä
voimakkaammista puhdistajista hellävaraisempiin emulsiomaisiin puhdistajiin!

PUHDISTUSEMULSIO
Lait Démaquillant doux, 200ml /27,00€

Hellä, syväpudistava ja omaa ihoa suojaava
puhdistaja poistaa niin päivän lian kuin meikin.
Antibakteerisena tuotteena ehkäisee haitallisten bakteerien toimintaa iholla. Emulsio irrottaa ihohilsettä sekä estää pinta-aktiivisena puhdistajana lian kiinnittymistä uudelleen
ihoon. Iho jää miellyttävän tuntuiseksi puhdistuksen jälkeen. Vesiliukoinen, vegaaninen ja
pH-tasapainotettu päivittäinen puhdistaja

RUUSU KASVOVESI
Lotion Tonique Astringente, 200ml / 25,00€

20€
/KPL

huippu
HINTAAN

Kasvovesi viimeistelee puhdistuksen. Vie loput meikin ja lian jäämät samalla supistaen ihohuokosia estäen näin epäpuhtauksien kulkeutumista ihon syvempiin kerroksiin. Sisältää ihoa rauhoittavaa, kosteuttavaa ja tulehduksia ehkäisevää allantoiinia. Sopii mainiosti kevyen meikin poistoon
muun muassa huulista ja silmäluomista.Tasaa ihon pH:n vastaanottavaiseksi ihonhoitotuotteille.

ALOE VERA KOSTEUSEMULSIO
Lait d´Aloe vera, 150ml / 32,O0€

28€

Rauhoittavan ja kosteuttavan kosteusemulsion sisältämä aloe barbadensis ehkäisee
tulehduksia ja tasaa talituotantoa. Sen C- ja
E-vitamiinit täydentävät ihon vastustuskykyä yhdessä aloen kanssa. Erityisesti sekaiholle ja rasvaisuuteen taipuvalle iholle. Mainio meikinalusvoiteena nuorelle iholle.

VITALISANTE HYALURONIVOIDE
Créme Vitalisante 24h, 50ml / 49,00€
Aikuisen ihon päivävoide, jonka sisältämä Avitamiini silottaa ihoa. Passionhedelmän
omega-6 rasvahapot taas antavat monipuolisesti tärkeitä rasvahappoja sekä vitamiineja. Hyaluronihappo syväkosteuttaa ja keramidit tukevat solun seinämien rakenteita.
colosefinland.fi

TUTKITUSTI TEHOKAS

A-vitamiini
normalisoi pigmentin
muodostusta!

42€

ELINVOIMAA & HEHKUA KUORINNASTA!

KUORINTAVOIDE-/NAAMIO

29€

Masque Clarifiant, 50ml / 35,00€
Ekologinen kuorija, jossa kasviöljyt yhdessä pyöristettyjen hiekanjyvien kanssa kuorii ja kirkastaa ihoa. Sisältää pehmentäviä, antiseptisiä ja rauhoittavia yrttejä.
Puolikosteille kasvoille kevyesti pyörittäen. Jätä vaikuttamaan muutamaksi minuutiksi ja huuhtele haalealla vedellä. Tunnet välittömästi pehmeän ja hyvän tuntuisen ihon, joka hehkuu elinvoimaa!

IRTOPUUTERI
Poudre de beauté, 30g / 27,00€

Läpikuultava, ohut ja silkkisen kevyt koostumus viimeistelee meikin ja suojaa ihoa
ulkoisilta haitoilta. Riisipohjaisena säilyy
kasvoilla paakkuuntumatta. Pakkauksessa
mukana vippa!

24€
PEITTÄVÄ
MEIKKIPUUTERI
Créme compact couvrante,4,5g / 27,00€

24€

Couperosan, tummien silmänalusten ja pienten ihovirheiden peittämiseen. Tasoittuu kasvoille luonnollisen näkymättömäksi. Kiinnittää
huuli- ja silmämeikin pitäen meikin kauniina
pitkään. Riittoisa pakkaus!

19€

uutuus!

MANTELI VARTALOVOIDE
Almond body lotion,200ml / 22,00€

Kylmäpuristettua manteliöljyä sisältävä hyvin imeytyvä vartaloemulsio. Manteliöljy on
erittäin ihoystävällistä, poistaa hilseilyä ja
kuivuutta sekä tasoittaa ja kosteuttaa ihoa.
Sisältää ihon kunnolle tärkeitä tyydyttymättömiä rasvahappoja. Erittäin riittoisa koko
perheen tuote!

VARTALONKUORINTA

23€

Exfoliating body scrub, 200ml/ 26,00€

Kuorinta on tärkeää ihon alkaessa kuivua ja
hilseillä ohentuessaan kuuman kesän jälkeen.
Pyöristetyt ja hiillostetut hiekanjyvät kuorivat hellästi tuoden pehmeyttä ja kirkastusta
sekä kiihdyttävät ihon pinnan aineenvaihduntaa.
colosefinland.fi

MAAHANTUOJAN

EXTRA ETU

MIESTEN SUIHKUGEELI 2IN1
Shower gel body & hair, 150ml / 26,00€

Monipuolinen suihkugeeli sekä vartalolle että
hiuksille. Sisältää ”The Men Power” yhdistelmän
Siperian ginseng lääkekasvia sekä tauriinia, jotka
yhdessä aloe barbadensin kanssa suojaavat ja
vahvistavat ihoa. Raikas ja miehekkään tyylikäs
tuoksu omalta tehtaaltamme!

LAATUTAKUU

23 €

EKOLOGINEN

NOPEA TOIMITUS

Myyjämme palvelevat sinua myös:

COLOSESHOP.FI
Colosé-edustaja:

Maahantuonti Rising Sun Oy
Esterinkatu 12 24100 Salo +358 (0)50 4710 041
colose@colosefinland.fi
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Valmistaja: Colosé Cosmetics System
Manufactured by Cosmetique SA Worben, CH-3252 Worben Switzerland

