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ERIKOISHOITOVOIDE
EGALISANTE 24-h
KOLLAGEENIVOIDE

34.00€

(ovh. 45,00€)

Crème Egalisante 50ml

www.colose.fi

EGALISANTE 24-h

Tämä anti-age voide on suunniteltu vähentämään ihon vanhenemisprosessia ja säätämään ihon
kosteustasapainoa. Voiteen sisältämä kollageeni stimuloi uusien kollageenirenkaiden muodostumista
ja parantaa ihon uusiutumiskykyä. Samalla se parantaa ihon elastisuutta ja silottaa kasvojen j
uonteita, sekä vähentää ryppyjen muodostumista.

SILMÄNYMPÄRYSVOIDE
Ihon elastisuuden heikkeneminen, ikääntymisen ensi merkit ilmenevät usein silmien ja suun
ympärillä. Ihmevoide Miracle kosteuttaa herkkää silmänympärysihoa, hidastaa ryppyjen kehittymistä,
häivyttää juonteita ja vähentää turvotusta.

NAAMIOIDEN KUNINGATAR
SAVINAAMIO
Three in one, syväpuhdistus, kuorinta ja kosteutus samassa tuubissa.
Savi imee itseensä epäpuhtauksia, luovuttaen iholle tärkeitä mineraaleja ja hivenaineita. Energisoi,
vahvistaa ja korjaa ihoa. Iho kirkastuu jo ensi käytön jälkeen.
Sisältää Aloe barbadensista, jolla on rauhoittava ja desinfioiva vaikutus. Se vähentää myös
epäpuhtauksien syntymistä, sekä kontrolloi ihon talineritystä. Aloe vera taistelee ihon tulehduksia
vastaan.

BANAANIEMULSIO 125 ml
Banaani tunnetaan trooppisena hedelmänä. Sen sisältämät hiilihydraatit, proteiinit ja mineraalit,
kuten fosfori, kalium, rauta sekä A-, C-, ja B-vitamiinit vaikuttavat positiivisesti ihon solujen toimintaan. Ne suojaavat ihoa haitallisilta vapailta
radikaaleilta, sekä kosteuttavat
kuivaa ja karheaa ihoa.Makoisan
tuoksuisessa banaaniemulsiossa
on monipuolinen energiaa
sisältävä koostumus.

SILMÄNYMPÄRYSVOIDE

23,50€

(ovh. 28,50€)

Crème Miracle 15 ml

SAVINAAMIO

22,50€

(ovh. 25,00€)

Masque l´argile de verte 50ml

BANAANIEMULSIO

23,00€

(ovh. 25,50€)

Lait de banane

AVOKADOEMULSIO 125 ml
Avokado kosteusemulsio sisältää puhdasta avokadoöljyä. Tämä raikas kosteusemulsio on suunniteltu
erityisesti kuivalle, herkälle ja aralle iholle.
Avokadoöljy sisältää runsaasti kosteuttavia ja ihoa aktivoivia A-, B-, D- ja E-vitamiineja. Se on erittäin
ravitsevaa, yksi parhaimmista öljyistä.

MASKARA - RIPSIVÄRI
Säihkettä silmiin riittoisilla Colosén maskaroilla.
Vesiliukoisessa värit musta ja sininen.
Vedenkestävässä värinä musta.

Saat hetkessä pidemmät ja tuuheammat ripset.

ERIKOISKÄSIVOIDE EXCLUSIVE
Päivän askareet saavat kädet näyttämään usein kuivilta ja rohtuneilta.
Täyteläinen karitevoita sisältävä erikoiskäsivoide vahvistaa, kosteuttaa ja suojaa käsiä, jättäen iholle
suojaavan kalvon.
Tahraamaton käsivoide takaa nuorekkaat ja silkkiset kädet.

AVOKADOEMULSIO MASKARA RIPSIVÄRI ERIKOISKÄSIVOIDE EXCLUSIVE
16,00€ (ovh. 17,50€)
26,50€ (ovh. 29,50€)
17,00€ (ovh. 19,50€)
Crème pour les mains Exclusive 100ml

SILMÄMEIKIN PUHDISTUSLAPUT 50 kpl
Hellävaraiset silmämeikinpoistolaput hoitavat ja kosteuttavat ripsiä sekä silmänympärysihoa.
Meikin poiston jälkeen voit pyyhkiä ylimääräisen öljyn luomilta ja silmänympäryksiltä tai jättää
hoitamaan ja kosteuttamaan herkkää silmänympärysihoa.

PEITTÄVÄ VÄRIVOIDE
Runsaspigmenttisellä peittävällä värivoiteella kätket couperosan, tummat silmänaluset sekä pienet
ihon pigmentti virheet.
Loihdit helposti kauniin, luonnollisen hehkun iholle.

SILMÄMEIKIN PUHDISTUSLAPUT 50 kpl

11,00€

(ovh. 12,50€)

Remover Pads

Esitteen hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tuote-erää on saatavilla.

Valmistaja:
Colosé Cosmetic System
Manufactured by
Cosmétique SA Worben
CH-3252 Worben
Switzerland

PEITTÄVÄ VÄRIVOIDE
17.50€ (ovh. 19,50€)
Cream powder

