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Virkistävä Vichy
Kasvoille ja silmänympärysiholle soveltuva kosteus- 
voide. Ehkäisee väsymyksen merkkejä vähentäen 
turvotusta ja edistäen silmänympärysihon aineen- 
vaihduntaa. Sisältää C-vitamiinia ja rauhoittavaa 
Thermal Spa -lähdevettä. Hypoallergeeninen. 
Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa.

 •	Imeytyy hyvin tahmaamatta.

•	Tekee silmänympärysihon huomattavasti  
 virkeämmän näköiseksi.

•	Ei tukkinut ihohuokosia eikä ärsyttänyt 
 silmänympärysihoa.

•	Sopii hyvin urheilun jälkeen kosteutukseen  
 sekä hellekelille.

•	Tällaista tuotetta olen kaivannut parran 
 ajon jälkeen.

Miehekäs Lierac

Loistava Vichy
Kasvojen ihoa kirkastava ja sävyä tasoittava 
anti-age-tuote. Sisältää Thermal Spa -lähdevettä, 
joka rauhoittaa ja uudistaa ihoa. Sopii kaikille 
ihotyypeille. Kevyt, geelimäinen koostumus. 
Hypoallergeeninen, parabeeniton. 
 

•Miellyttävän tuntuinen ja tuoksuinen. 
   Taattua Vichy-laatua. Täyteläinen.

• Imeytyy hyvin. Kasvoille jäi miellyttävä tunne.

• Ostaisin tämän voiteen uudelleen.

• Lopputuloksena kauniin heleä ja kuulas iho.

• Loistava meikin alla.

Testi- 

voittaja!

Raikas ja kevyt voide sisältää piparminttu-
uutetta ja kehäkukkaa. Pehmittää ihoa  
estäen ärsytystä. Kosteuttaa ja rauhoittaa 
esimerkiksi parranajon jälkeen. Säännölli- 
sesti käytettynä auttaa hidastamaan parran- 
kasvua. Sopii kaikille ihotyypeille. 
Alkoholiton. 
 

• Miellyttävän tuoksuinen voide. Rauhoittaa  
 tehokkaasti parranajon jälkeen.

• Imeytyy hyvin. 

• Toimii yllättävän hyvin koko kasvoille,  
 vaikka onkin tarkoitettu käytettäväksi 
 parranajon jälkeen.

• Sopivan miehekäs tuoksu.

Käy tutustumassa  
myös muihin  
testeihimme 

www.kauneusklubi.fi 
 

Uutena Rausch- 
vartalotuotteet!

Vichy Homme  
Hydra Mag C+ 
tehokosteus-
voide, 50 ml

Lierac  
Hydro-Chrono+  
kevyt hoitovoide,  
40 ml

Avène Mascara black, 7 ml

Maskaran ostajalle meikkipussi ja Micellar 
Lotion silmä- ja kasvomeikinpoistoaine  
25 ml kaupan päälle! Edun arvo n. 5 €. 

2000
(sh. n. 21,40)

2100
(sh. n. 22,70)

1800
(sh. n. 19,20)

ODOTETTU UUTUUS!

Louis Widmer Tinted Moisturizer UV 20  
Naturel 01, Bronze 02, 30 ml

Raikkaan ja sileän ihon salaisuus. Kevyt, 
sävyttävä kosteusvoide kaikille ihotyypeille.

CC CREAM 6-IN-1 4100
(sh. n. 45,00)
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50 ml • sh. n. 34,70 €
Vichy Idéalia normaalille ja sekaiholle, silottava kosteusvoide

Edistyksellinen, ryppyjä tasoittava päivävoide normaalille ja  
sekaiholle. Sisältää magnololia ja hyaluronihappoa sekä bioaktiivista  
glysiinisaponiinia, joka tukee ryppyjä tasoittavan, hyaluronihapon 
tuotantoa. Aktiiviset ainesosat vaikuttavat eri kerroksiin 
hoitaen ikääntymisen merkkejä. Sopii meikin pohjaksi.

 • Tehokkaan ja turvallisen  
 tuntuinen tuote.

• Iho tuntui käytön jälkeen  
 levänneeltä ja rauhalliselta.

• Teki kasvojen ihon ihanan 
 pehmeäksi.

• Toimii myös meikin alla.

Tehokas Eucerin

50 ml • sh. n. 33,80 €

Eucerin HYALURON-Filler Day Cream SK 15 + UVA -päivävoide

75 ml • sh. n. 23,00 €
Lierac Homme after shave soothing balm

Hoitava Eucerin miehille ja naisille
Ravitseva ja hajusteeton kasvovoide, joka kosteuttaa 
tehokkaasti, välittömästi ja pitkäkestoisesti. Sisältää  
glukoglyserolia, jonka on todistettu parantavan 
kosteuden siirtymistä ihossa. Sopii erinomaisesti kuivalle 
ja herkälle iholle. Iho näyttää hehkuvalta ja terveeltä 
tuntuen pehmeältä, joustavalta sekä raikkaalta.

 • Erittäin nopeasti imeytyvä, hyvin levittyvä voide.

• Kosteuttaa tehokkaasti pesun jälkeen jättäen 
 miellyttävän tunteen iholle. 

• Ei tahmaa.

• Neutraalintuoksuinen ja hoitava.

40 ml • sh. n. 19,80 €

Eucerin AQUAporin ACTIVE  
Moisturising Cream Rich -kasvovoide

Tuuhentaa, pidentää, erottelee.Vesiliukoinen,  
hajustamaton ja parabeeniton mascara, joka  
sopii myös herkille silmille ja piilolinssien  
käyttäjille.

Testi- 

voittaja!

Herkullinen Lierac naiselle
Mattapinnan jättävä kevyt hoitovoide, joka 
tasapainottaa ihon talineritystä. Supistaa 
ihohuokosia ja palauttaa ihon oman 
kosteustasapainon. Sisältää antibakteerisia 
ja tulehduksia lievittäviä ainesosia. Sopii 
erityisesti epäpuhtaalle ja rasvoittuvalle iholle.

 • Miellyttävä, hyvin imeytyvä 
 koostumus.

• Ihana meikin alla. 

• Raikas ja herkullinen 
 pakkauksesta 
 hoitovoiteeseen.

• Kosteuttaa tehokkaasti.

40 ml • sh. n. 45,00 €
Lierac Hydro-Chrono+ Fluid Matifiant

50 ml • sh. n. 22,70 €
Vichy Homme Hydra Mag C+ anti 
faque care hydrating face & eyes

Kasvojen iho on aina esillä. Sen on kestettävä niin ilman epäpuhtaudet 

 kuin lämpötilojen ja sään vaihtelut. Parranajo tai päivittäinen meikki 

vaatii iholta vahvuutta. Säännöllinen puhdistus on avainasia, samoin 

riittävä kosteutus ja ihon kunnosta huolehtiminen. Hyvän Mielen 

kauneusklubilaiset testasivat miesten ja naisten kasvojenhoitotuotteita.

TESTISSÄ  
KASVOVOITEET
Miesten ja naisten tuotteet kasvotusten

Kauneusklubilaisten tarjoukset voimassa 30.9.2014.

UUTUUS!

666,70 €/l 420,00 €/l

1 025 €/l


