Luonnollisesti

HYVÄN NÄKÖINEN!

Nykypäivän nuorten ei enää tarvitse kärsiä iho-ongelmista, sillä
saatavilla on tehokkaat tuotteet, jotka on suunniteltu juuri heidän
tarpeitaan silmällä pitäen. Ennaltaehkäisy on kaiken A&O.

Enjoy Colosé Face

CLEANSING LOTION

(Lotion De Nettoyage pour peau
jeune)
Nuorten puhdistusgeeli

Illalla ennen
nukkumaan menoa:
ota kivaksi tavaksi
kasvojen puhdistus
ja kosteusvoiteen
levitys. Tämän
rutiinin myötä saat
ihosi hengittäväksi,
kirkkaaksi ja terveeksi.
Iho voi toimia
luonnollisesti! Ja näin
ei pääse syntymään
tukkeutumia ja finnejä.

Aamuin – illoin, tehdään puhdistus
kasvoille, kaulaan, rintaan. Mikäli
selässä on finnejä, kannattaa Nettoyage ottaa mukaan suihkuun (anna
vaikuttaa levityksen jälkeen pari
minuuttia).
Kookos pehmittää ihoa, rasvahapot
suojaavat ihon kosteutta. Allantoiini rauhoittaa tulehduksia samalla
estäen uusien syntymistä.
Käyttö: levitä aamuin illoin kostutetulle iholle, hiero kevyesti sormenpäillä 2–5 minuuttia, huuhdellaan
lämpimällä vedellä.
Sopii kaikille, erityisesti nuorelle,
rasvoittuvalle ihotyypille.
Kokeile myös runsaasti hikoavien
jalkojen, kainaloiden jne. hygieniaan!

Enjoy Colosé Face

LOTION TONIQUE
SENSITIF

tuoksuton, alkoholiton kasvovesi
Rauhoittava kasvovesi
Aamuin – illoin, joka päivä, puhdistuksen jälkeen viimeistely kasvoille,
kaulaan, rintaan. Kasvovesi laitetaan kuivaan vanulappuun. Mikäli
ihossa on ärtyneitä finnejä tms.
painele niitä kasvovesivanulapulla
hellästi.
Aloe Barbadensis rauhoittaa ja parantaa ihon pieniä tulehduksia sekä
estää niiden syntymistä. Aloe myös
aktivoi solutoimintaa. Kasvirasvat
suojaavat ihoa, allantoiini rauhoittaa ja parantaa sekä estää tulehduksien syntymistä.
Estää mustapäiden syntymistä,
supistaa ihohuokosia ja kirkastaa
ihoa.
Sopii kaikille, erityisesti nuorelle ja
herkälle ihotyypille.

ALOE MILK

GREEN CLAY MASK

Rauhoittava ja kosteuttava emulsio imeytyy hyvin jättämättä ihoa
tahmaiseksi.

Syväpuhdistava ja rauhoittava savinaamio kaikille ihotyypeille 1–2
kertaa viikossa.

Aloe Barbadensis parantaa ihon
pieniä tulehduksia, aktivoi soluja
uusiutumaan. Aloeta on käytetty
jo vuosituhansia Keski-Amerikassa
on jo vuosituhansia käytetty aloeta
ihonhoitoon. Niin nuoret kuin
aikuiset ovat hoitaneet sillä muun
muassa aknea sekä palanutta ja yliherkkää ihoa. Emulsiossa on iholle
tärkeitä C- ja E-vitamiineja, jotka
pitävät ihon kirkkaana ja raikkaana.

Puhdistettu savi, magnesium
silikaatti, kasvirasvat, Aloe Barbadensis, C- ja E-vitamiini saavat
säännöllisesti käytettynä ihmeitä
aikaan ihollasi! Tunnet jo ensimmäisen käyttökerran jälkeen, miten
ihon pinta on pehmennyt ja väri
kirkastunut.

(Lait d`Aloe)
Aloe Kosteusemulsio

Käyttö: aamuin – illoin kasvoille,
kaulaan, rintaan (myös selkään,
mikäli siellä on finnejä tai mustapäitä).
Huom: kaikki Colosén Kosteusemulsiot sopivat nuorten ihon
hoitoon!

(Masque à l`Argile Verte)
Savinaamio

Käytetään hyvin puhdistetulle iholle
(esim. saunan jälkeen). Levitä /
taputtele savinaamiota rasvaisille
ja epäpuhtaille alueille paksuhko
kerros, muulle iholle siten ettei iho
kuulla läpi. Anna kuivua, huuhtele
lämpimällä vedellä pois. Viimeistele Sensitif Kasvovedellä ja laita
runsaasti Aloe Kosteusemulsiota.

Muita tärkeitä
Colosé tuotteita:
Bain de mousse tai Sport
Gel kokovartalon pesuun.
Volyymisampoo hiusten hygieniaan.
Essentielle iho-ongelmiin ja huulien
hoitoon.
Kysy omalta Colosé
Asiantuntijaltasi lisää.

é Face
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Colosé
tuotteita EI
ole testattu
eläimillä.

www.colose.fi

