
Südsee-Feeling –
Exotik pur!

Kevad on selguse aeg –
Comme une Evidence

2
95 lemmikut

Luksuslik värskus
Modernne ja elegantne lõhn
ning pehme vaht annavad Sulle
terveks päevaks värskustunde
ja kütkestava lõhna.

Comme une Evidence'i
lõhnastatud vanni- ja dušigeel

2 pudelit à 200ml. Kleeps 281
Kahe tavahind 350.00

NÜÜD 2: 175.-
Kokkuhoid 175.00

Värske, särav ja klaar
Värske nagu hommik, nagu koidu-
aeg. Rohelist ja mahlakat buketti
iseloomustavad rabarbri reibas
värskus ning metsiku maikellu-
kese ja patšuli sensuaalsus.

Päev koidab ... Comme une
Evidence'i tualettvesi

2 pihustipudelit à 75ml. Kleeps 276
Kahe tavahind 1178.00

NÜÜD 2: 589.-
Kokkuhoid 589.00

Healõhnaline pehmus
Kui soovid olla elegantselt, kuid
tagasihoidlikult lõhnastatud, siis
kasuta seda sädelevat ihupiima.
See teeb naha sametpehmeks ja
annab sensuaalse lõhna.

Comme une Evidence'i
lõhnastatud ihupiim

2 pudelit à 200ml. Kleeps 284
Kahe tavahind 518.00

NÜÜD 2: 259.-
Kokkuhoid 259.00

Su lõhn on Su signatuur, selles
peegeldub Su olemuse harmoonia
ja isikupärane elegants.

Comme une Evidence on lõhn
haruldasteks hetkedeks.

ühe
hinnaga



Kevad äratab
meeled!

EY84RA/C01

2
95 lemmikut
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Pure Calmille
normaalsele nahale

Intensiivselt niisutav
Kerge, ülimalt värskendav ja niisutav
nagu kümblus.Näonahk on terve päeva
meeldivalt pehme ja klaar.

Pure Calmille'i niisutusgeel

2 purki à 50ml. Kleeps 110
Kahe tavahind 348.00

NÜÜD 2: 174.-
Kokkuhoid 174.00

Ühe liigutusega
Puhastab mahedalt nagu
puhastuspiim, värskendab
meeldivalt nagu näovesi.
See rahustav näopuhastus-
vahend teeb mõlemat.

Pure Calmille'i kaks ühes:
puhastusgeel + näovesi

2 pudelit à 200ml. Kleeps 107
Kahe tavahind 188.00

NÜÜD 2: 94.-
Kokkuhoid 94.00

Pure Calmille'i
puhastusrätikud

2 x 20 tk. Kleeps 102
Kahe tavahind 198.00

NÜÜD 2: 99.-
Kokkuhoid 99.00

Leebe
energiasüst!



Riche Crème

Intensiivne kosutus
Kerge vedel kreem varustab nahka
intensiivselt turgutavate ainetega.
Toode imendub kiiresti ja silub õrnalt
kortse. Ei tee nahka rasvaseks ja sobib
suurepäraselt jumestuse aluskreemiks.

Riche Crème'i päevakreem

2 pudelit à 50ml. Kleeps 133
Kahe tavahind 838.00

NÜÜD 2: 419.-
Kokkuhoid 419.00

Parim kreem silmaümbrusnahale
Kosutav silmaümbruskreem sisaldab naha
struktuuri parandavaid aineid. Silub õrnalt
kortse ja kurde. Silmaümbrusnahk saab
optimaalset hooldust ja on sametpehme.

Riche Crème'i toitev kortsuvastane
silmaümbruskreem

2 purki à 15ml. Kleeps 128
Kahe tavahind 728.00

NÜÜD 2: 364.-
Kokkuhoid 364.00

Riche Crème'i toodete koostisse on valitud 30
väärtuslikku taimeõli.Need õlid sisaldavad
tõhusa kortsuvastase toimega aineid:asendama-
tuid rasvhappeid, vitamiine ja olulisi aktiivaineid,
mis niisutavad nahka ning kaitsevad seda vana-
nemise eest.Nahk taastub optimaalselt.

Taimeriigi
saladused

2
95 lemmikut

Taasta naha ilu!

ühe
hinnaga



Rahustab nahka
Taimset soforiini sisal-

dav mask rahustab
nahka, leevendab ärri-
tust ja aitab tundlikul
nahal välismõjuritele
paremini vastu panna.
Mõjub juba viie minutiga.

Bio Spécific
Active Sensitive'i
õrnatoimeline mask

2 tuubi à 75ml. Kleeps 268
Kahe tavahind 398.00

NÜÜD 2: 199.-
Kokkuhoid 199.00

Igapäevane niisutus
Hoolda tundlikku nahka rahustava ja niisutava
hooldusvahendiga.Taimset soforiini sisaldav mahe
päevakreem teeb olemise kohe heaks.

Bio Spécific Active Sensitive'i
rahustav ja niisutav päevakreem

2 purki à 50ml. Kleeps 232
Kahe tavahind 510.00

NÜÜD 2: 255.-
Kokkuhoid 255.00

Säravalt kaunis jume!

Hoolda hommikul ja õhtul
Rahustav silmaümbruskreem
leevendab lauturseid.

Bio Spécific Active Sensitive'i
rahustav silmaümbruskreem

2 tuubi à 15ml. Kleeps 235
Kahe tavahind 460.00

NÜÜD 2: 230.-
Kokkuhoid 230.00

2
95 lemmikut
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Päikesepruun ja sile
Avasta uudistoode,mis tõrjub esimesi kortse
ning annab nahale värske päevitunud jume.
Kreem sisaldab rohelisest riisist saadud inositooli,
mis kergendab rakkude hingamist ja toetab naha
nooruslikku talitlust. Esimesed vananemismärgid
taanduvad ja nahk omandab kauni päikese-
pruuni jume.

Inositol Végétali kergelt pruunistav kreem

2 tuubi à 40ml. Kleeps 185
Kahe tavahind 624.00

NÜÜD 2: 312.-
Kokkuhoid 312.00

Meeste nahale mõeldud hooldusvahend
Virgutavat ženšenni sisaldav kreem on
valmistatud mehe naha vajadusi arvestades.
Sellel on kolm toimet: niisutab, et nahk
säilitaks pehmuse, kaitseb välismõjurite
eest ja rahustab pärast habemeajamist.

Ginseng Actifi 3 ühes niisutuskreem

2 tuubi à 50ml. Kleeps 334

Kahe tavahind 408.00

NÜÜD 2: 204.-
Kokkuhoid 204.00

uudis

Esimeste vananemismärkide vastu

Mehe naha-
hooldus

2
95 lemmikut
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Spa Végétal annab niisutatud
naha ja hea enesetunde

Oluline teave turvalisese päevitamise kohta
Väldi keskpäevast intensiivset päikesekiirgust.Määri end päe-
vituskreemiga, enne kui lähed päikese kätte. Päeva jooksul
määri korduvalt uuesti, samuti pärast iga suplust. Ära hoia
kreemi kokku, vaid kanna nahale korralik kiht, et kaitse oleks

tõhus. Joo palju, et ei tekiks vede-
likupuudust. Alla nelja-aastased
lapsed ei tohiks tugeva päikese-
kiirguse käes viibida. Kaitse lapsi
suure kaitseindeksiga kreemi abil
(KI üle 25). Arvesta, et ka suure
kaitseindeksiga päevituskreem ei
taga kunagi täielikku kaitset UV-
kiirguse eest.

Kaitse kevadpäikese eest
Kevadpäike on ere ja halastamatu.
Kaitse näonahka päevituskreemiga,
mis kaitseb ka kortsude ja muude
vananemisilmingute eest. Saad
päevitunud jume, kuid pääsed
päikese sellistest kõrvalmõjudest
nagu kortsud ja pigmendilaigud.

Protectyl Végétali vananemis-
vastane näopäevituskreem KI 10

2 purki à 50ml. Kleeps 359
Kahe tavahind 458.00

NÜÜD 2: 229.-
Kokkuhoid 229.00

Pehme ja kuldpruun
Nüüd võid olla aasta ringi üleni
kuldpruun.Niisutavat vahtra-
mahla ja E-vitamiini sisaldavale
mõnusale ihupiimale on lisatud
kerge pruunistusefektiga ainet.
Kasuta seda nagu tavalist ihu-
piima ja naudi oma veetlevat
suvejumet.

Spa Végétali kergelt
pruunistav niisutuskreem

2 pudelit à 200ml. Kleeps 216
Kahe tavahind 638.00

NÜÜD 2: 319.-
Kokkuhoid 319.00

Rannahooajaks

uudis

2
95 lemmikut
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Spa Végétalilt
kaunim siluett

Toonuses nahk ja saledam joon
Uudistoode,mida oled oodanud:mõnus
niisutav ihupiim,mis mõjub ka figuurile
soodsalt.Tihasheinajuure ekstrakti ja kohvi
sisaldav toode pinguldab nahka, silub reisi
ja istmikku ning teeb figuuri ilusamaks.

Spa Végétali 3D pinguldusseerum

2 pumppudelit à 150ml. Kleeps 257
Kahe tavahind 1008.00

NÜÜD 2: 504.-
Kokkuhoid 504.00

Hetkega pruuniks
Jaa,muidugi pruunistustoode.
Kuid selline,mis hooldab,
niisutab ja silub nahka. Pihus-
tusvedelik, mida on mugav
kasutada.Annab loomuliku
päevitunud tooni,mis
muutub iga korraga üha
intensiivsemaks.

Bronze Nature'i
pruunistusvesi

2 pihustipudelit à 125ml. Kleeps 300
Kahe tavahind 412.00

NÜÜD 2: 206.-
Kokkuhoid 206.00

Haljas ja karge
See mõnusalt vahutav
mahe dušigeel sisaldab
eeterlikku tähtaniisiõli.
Selle peen ja väga värs-
kendav lõhn on roheline,
kuid meenutab pisut
lagritsat.
Jardins du Monde'i
Hiina tähtaniisi dušigeel

2 pudelit à 200ml. Kleeps 406
Kahe tavahind 138.00

NÜÜD 2: 69.-
Kokkuhoid 69.00

pruuniks ja heasse vormi!

uudis

uudis



Mahedad ja vajalikud tooted, milles

TELEFON
800 7800

FAKS
673 7242

Arnica Essentieli
niisutav kätekreem

2 tuubi à 75ml. Kleeps 323
Kahe tavahind 118.00

NÜÜD 2: 59.-
Kokkuhoid 59.00

Siidiselt läikivad juuksed
Sinu mahe igapäevašampoon sisaldab
tsitrusviljade C- ja E-vitamiini,mis hool-
davad ja tugevdavad juukseid.Need on
läikivad, kergesti kammitavad ja elavad.
Phytum Active'i läigestav šampoon

2 pudelit à 200ml. Kleeps 430
Kahe tavahind 116.00

NÜÜD 2: 58.-
Kokkuhoid 58.00

Sile nahk – nagu uus
Väga mahe ja haruldaselt meeldiv
koorimisgeel sisaldab koorivaid
aprikoosikiviterakesi.Nahk saab
puhtaks ja jumekaks, justkui uueks.
Aprikoosi-koorimisgeel

2 tuubi à 50ml. Kleeps 158
Kahe tavahind 218.00

NÜÜD 2: 109.-
Kokkuhoid 109.00

Arnika on tuntud oma heade omaduste poolest.
Yves Rocher' teadlaste poolt väljavalitud Chamisso
arnika pehmendab,kaitseb ja tervendab.
Tulemus: käed on kaitstud ja hoolitsetud.

Taimeriigi
saladused

2
95 lemmikut
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on looduse vägi

Kleepsulehelt leiad veel teisigi lemmiktooteid!

Kaitseb ööpäev ringi
Ülimahe deodorant on kõige tõhusam! Kaitseb higi
ja higilõhna eest 24 tundi, kuid on sellegipoolest
naha vastu väga õrn. Lõhn on värske ja looduslik
ning sobib kõigile pereliikmetele.
Hamamélise kuuldeodorant

2 pudelit à 50ml. Kleeps 383
Kahe tavahind 150.00

NÜÜD 2: 75.-
Kokkuhoid 75.00

uudis

Mahe toode suures pudelis
Kogu pere lemmikšampoon on juuste ja
naha vastu õrn.Nõiapuuekstrakt hooldab ja
puhastab õrnalt. Lõhn on tagasihoidlik ja
looduslik ning sobib nii suurtele kui ka
väikestele.
Hamamélise mahe šampoon

2 pudelit à 300ml. Kleeps 404
Kahe tavahind 130.00

NÜÜD 2: 65.-
Kokkuhoid 65.00

uudis


