
 

VELVET TOUCH LIPSTICK 
 

 

 
 
Runsaasti väripigmenttiä sisältävä GOSH Velvet 
Touch Lipstick antaa huulille intensiivisen ja 
pitkäkestoisen värin. Voidemainen huulipuna 
sisältää uudenlaisia valoa heijastavia pigmenttejä, 
jotka antavat huulille kirkkaan ja kiiltävän pinnan. 
 
GOSH Velvet Touch Lipstick sisältää E-vitamiinia, 
joka suojaa ihoa vapailta radikaaleilta sekä 
kasvisöljyjä, jotka hoitavat ja suojaavat huulten ihoa. 

 
Myyntiargumentit 
• Intensiivinen ja pitkäkestoinen väri. 
• Upea kiiltävä väri. 
• Hoitaa ja suojaa huulten ihoa. 
• Sisältää aurinkosuojan SK 6. 
 

ON STAGE COOL LIP JAM  
 
 

 

 
 
 
GOSH On Stage Cool Lip Jam huulikiillon 
koostumus on ihanan pehmeä ja miellyttävä. 
Mentoli viilentää huulia ja huulet näyttävät 
täyteläisemmiltä. 
GOSH On Stage Cool Lip Jam huulikiillon sensuellit 
sävyt saavat aikaan houkuttelevan seksikkään 
Lookin. 
Jättää huulet kiiltäviksi ja antaa hohdetta.  
Kaikki sävyt ovat osittain läpikuultavia ja helmiäisiä. 
Huulikiiltojen tuoksu on hedelmäinen ja siinä on 
mentolin maku. Viilentävä kiilto antaa kiiltävät, 
houkuttelevat ja pehmeät huulet. 15 ml.

 
 
Myyntiargumentit 
• Säihkyvät raikkaat värit mentolin ja hedelmän makuisina. 
• Ei jätä tahmeaa lopputulosta. 
• Suuttimen avulla kiiltoa on helppo levittää. 
• Huulet näyttävät täyteläisemmiltä. 
• Viilentää ja saa aikaan kiiltävän ja sensuellin lopputuloksen. 
 
 



 

LIGHT N’SHAPE LIP GLAZE uutuus! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
GOSH Light ’n Shine Lip Glaze on täydellinen 
huulikiilto. Koostumus on miellyttävä ja pehmeä ja 
lopputulos erittäin kiiltävä. 
 
GOSH Star Light ’n Shine Lip Glaze huulikiillon 
pakkaus on fantastinen – huulikiillon voi levittää 
jopa pimeässä hylsyssä olevan peilin ja led-valon 
ansiosta. Erinomainen illanviettoon ja mukana 
kuljetettavaksi. Korkealuokkaiset väripigmentit 
antavat huulille täyteläisyyttä. Saatavilla 6 upeassa 
sävyssä.

 
Myyntiargumentit 
• Antaa huulille upeaa säihkettä. 
• Houkuttelevan sensuellit huulet. 
• Jättää huulet pehmeiksi. 
• Hylsyssä peili ja led-valo. 
• Ihanteellinen illanviettoon. 
 

SOFT’N SHINE LIP BALM uutuus!
 

 
Myyntiargumentit 
•Sisältää suojakertoimen SPF 15. 
• Houkuttelevan sensuellit sävyt. 
• Huulet pysyvät pehmeinä ja hyvin suojattuina. 
• Sisältää E-vitamiinia. 

 
 
 
 
 
 
GOSH Soft’n Shine Lip Balm sisältää 
suojakertoimen SPF 15 ja sitä on saatavilla 12 
herkullisessa sävyssä. Soft’n Shine Lip Balm on 
huulia pehmittävä, kosteuttava ja ravitseva 
huulituote, joka jättää huulet kiiltäviksi, pehmeiksi ja 
vietteleviksi. Värisävyt ovat läpikuultavia ja ne 
sisältävät aavistuksen helmiäistä ja se on miedosti 
vaniljan makuinen.  
 
GOSH Soft’n Shine Lip Balm sisältää E-vitamiinia, 
joka ehkäisee vapaiden radikaalien 
muodostumisen.  
 



 

LIP GLOSS 
 

 

 
 
 
GOSH Lip Gloss huulikiilto antaa kauniin kiillon ja 
täyteläisyyttä huulille. Pitää huulet pehmeinä ja 
hyvin suojattuina. Voidaan käyttää yksinään tai 
huulipunan päällä. Parhaan ja kestävimmän  
lopputuloksen aikaansaamiseksi rajaa huulet 
huultenrajauskynällä ja täytä sillä myös huulten 
juonteet ja lisää tämän jälkeen kiilto. 
GOSH Lip Gloss on hajusteeton. 8 ml.

 
Myyntiargumentit 
• Kaunis pysyvä kiilto. 
• Huulet näyttävät  kauniin kiiltäviltä ja täyteläisiltä. 
• Hajusteeton. 
 
 

VELVET TOUCH LIPLINER WP 
 
 
 

 
 

GOSH Velvet Touch Lipliner huultenrajauskynässä 
on hyvä väripigmenttipitoisuus ja se on 100 % 
vedenkestävä. Huultenrajauskynä on pehmeä ja 
helppo levittää ja se antaa täydellisen rajauksen ja 
estää huulipunaa karkaamasta huultenympärysihon 
juonteisiin. Voidaan käyttää pelkästään 
huulipunana, kun halutaan huulille täydellinen 
mattapinta ja kestävä lopputulos. 
 
GOSH Velvet Touch Lipliner huultenrajauskynä 
sisältää E-vitamiinia ja jojobaöljyä. Se ei sisällä 
eläinperäisiä- tai mineraaliöljyjä. Lisäksi tuote on 
hajusteeton.  
Voidaan teroittaa tavallisella meikkikynän 
teroittimella. 
GOSH Velvet Touch Lipliner on hajusteeton. 
HUOM! Estääksesi tuotteen kuivumisen, laita aina 
korkki huolellisesti kiinni käytön jälkeen. 

Myyntiargumentit  
• Erittäin vedenkestävä ja pitkäkestoinen. 
• Upeat väripigmentit. 
• Sisältää E-vitamiinia ja jojobaöljyjä. 
• Hajusteeton. 



 

EYE SHADOW BASE uutuus! 
 

 
 
 
 

GOSH Eye Shadow Base on silkkisen pehmeä ja 
voidemainen luomenpohjustusaine. Puikossa oleva 
tuote on helppo levittää. Pohjustustuote on erittäin 
vedenkestävä, joten se antaa kaikenlaisille 
luomiväreille kauniin ja pitkäkestoisen lopputuloksen 
ilman ”sulamisefektiä”. Siksi tuote soveltuu 
erinomaisesti niille joiden silmät helposti vuotavat. 
 
GOSH Eye Shadow Base pohjustustuotteella on 
korkea sulamispiste, jolloin tuote pysyy 
erinomaisesti myös hikoillessa. 
 
Voidemainen koostumus on helppo levittää luomelle 
ja häivyttää joko sormenpäällä tai siveltimellä. 
Levitä päälle luomiväri, joka tulee kestämään koko 
päivän. 
 

Myyntiargumentit: 
• Tekee luomiväristä vedenkestävän.  
• Täydellinen pohjustus kaikenlaisille luomiväreille. 
• Ei tarvitse teroittaa ja heti käyttövalmis. 
• Hajusteeton ja säilöntäaineeton. 
 

GLAMOROUS MONO EYE SHADOW uutuus! 
 

 
 
 
 
 

GOSH Glamorous Eye Shadow on erityisellä 
tekniikalla ”leivottu” luomiväri, joka sisältää korkean 
pitoisuuden väripigmenttejä. Värin intensiivisyyden 
määrittää se käytetäänkö tuotetta kuivana vai 
kosteana. Kuivana levitettynä lopputulos on kevyt ja 
hohtava, ja kosteana käytettynä lopputulos on 
intensiivisempi ja metallinhohtoisempi.  
 
GOSH Glamorous Eye Shadow luomivärin 
koostumus on pehmeä ja voidemainen, joka tekee 
siitä helposti levitettävän ja häivytettävän. Erityisen 
teknologian ansiosta luomiväri on pitkäkestoisempi 
ja sävy intensiivisempi.  
 
Luomivärin levitykseen suositellaan käyttämään 
sivellintä aplikaattorin sijaan. Parhaan 
lopputuloksen saat GOSH Eye Shadow Brush Flat 
siveltimellä. Saadaksesi vielä kestävämmän 
lopputuloksen pohjusta luomi GOSH Waterproof 
Eye Shadow Base luomenpohjustus tuotteella.

Myyntiargumentit: 
• Voidaan käyttää kuivana tai kosteana. 
• Kevyt voidemaisen koostumuksen ansiosta luomiväri on helppo levittää. 
• Pitkäkestoinen. 
• Hajusteeton. 



 

TRIO EYE SHADOW 
 

 
 
 
 

 
Luomiväripaletti, jossa on kolme toisiinsa sointuvaa 
väriä.  
GOSH Trio Eye shadow luomiväripaletin avulla voit 
saada aikaan useita erilaisia sävyjä. Trio Eye 
Shadow luomivärin valmistuksessa on käytetty uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa hienojen helmiäis- ja 
mikropigmenttien käytön. Mattavärihiukkaset 
antavat samettisen lopputuloksen. Tästä johtuu 
myös, että tuote on erittäin pysyvä. 
GOSH Trio Eye Shadow on hajusteeton. 
Vinkki : 
Saadaksesi vielä kestävämmän lopputuloksen 
pohjusta luomi GOSH Waterproof Eye Shadow 
vedenkestävällä luomivärillä. 

Myyntiargumentit 
• Pehmeä ja kevyesti voidemainen koostumus. 
• Ainutlaatuinen intensiivinen väri, jolla saat luomille joko helmiäishohteen tai samettisen mattapinnan. 
• Kaunis, pitkäskestoinen väri. 
• Hajusteeton. 
 
 

QUATTRO EYE SHADOW 
 
 

 
 
 

 
 
Luomiväripaletti, jossa on neljä toisiinsa sointuvaa 
väriä. GOSH Quattro Eye shadow luomiväripaletin 
avulla saat aikaan useita erilaisia sävyjä. 
Luomivärin valmistuksessa on käytetty uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa hienojen helmiäis- ja  
mikropigmenttien käytön. Mattavärihiukkaset 
antavat samettisen lopputuloksen. Tästä johtuu 
myös, että tuote on erittäin pysyvä. 
GOSH Quattro Eye Shadow on hajusteeton. 
 
Vinkki: 
Saadaksesi vielä kestävämmän lopputuloksen 
pohjusta luomi GOSH Waterproof Eye Shadow 
vedenkestävällä luomivärillä.

Myyntiargumentit 
• Pehmeä ja kevyesti voidemainen koostumus. 
• Ainutlaatuinen intensiivinen väri, jolla saat luomille joko helmiäishohteen tai samettisen mattapinnan. 
• Kaunis, pitkäkestoinen väri. 
• Hajusteeton. 



 

WATERPROOF EYE SHADOW
 

 
 
 

 
 
Vedenkestävä GOSH Waterproof Eye Shadow on 
kevyesti voidemainen luomivärikynä, joka on helppo 
levittää ja jättää silkkisen pinnan. Pysyy luomilla 
pitkään. Täydellinen tuote niille, joilla luomiväri 
lähtee helposti karkaamaan luomista. Koska tuote 
on vedenkestävä, se on ihanteellinen myös 
urheillessa. Korkean sulamispisteen ansiosta, tuote 
kestää myös lämmintä vettä. Voidemaisen 
koostumuksen ansiosta tuote on helppo levittää 
luomille joko sormenpäillä tai käyttäen 
applikaattorisivellintä. 
GOSH Waterproof Eye Shadow on hajusteeton. 

Myyntiargumentit 
• Pitkä, ohut ja kätevä pakkaus. 
• Ei tarvitse teroittaa, aina valmis käytettäväksi. 
• Vedenkestävä. 
• Kauniisti hohtava. 
• Ei sisällä mineraaliöljyjä. 
• Ei sisällä säilöntäaineita. 
• Sisältää E-vitamiinia. 
• Hajusteeton. 
 
 

EFFECT POWDER 
 

 
 

GOSH Effect Powder on metallinhohtoinen 
jauhepuuteri, jota voidaan käyttää luomivärinä 
yksinään tai toisen luomivärin kanssa korostukseen. 
GOSH Effect Powder puuteri voidaan levittää 
applikaattorilla tai siveltimellä. Applikaattorin avulla 
puuterin voi häivyttää ohuen läpikuultavaksi ja 
metallinhohtoiseksi pinnaksi, tai sen voi taputella 
luomille dramaattisemman lopputuloksen 
aikaansaamiseksi. 
Siveltimen kanssa: 
Jos haluat kauniin, metallinhohtoisen ja pysyvän 
rajauksen, kastele sivellin ja kasta jauhepuuteriin.  
 
Vinkit: 
Laita GOSH Effect Powder puuteria kevyesti 
olkapäille ja dekolteelle saadaksesi aikaan 
täydellisen Diva-lookin. 
GOSH Effect Powder on hajusteeton. 

Myyntiargumentit 
• Metallinhohtoinen puuterimainen luomiväri. 
• Lukuisia käyttömahdollisuuksia. 
• Hajusteeton. 



 

AMAZING LENGTH’N BUILD MASCARA 
 

 

GOSH Amazing Length’n Build Mascara ripsivärillä 
saa pitkät ja tuuheat ripset ja se on helppo levittää. 
Hieno harja erottelee ja kampaa ripset samalla 
antaen väriä. Mitä useamman kerroksen levität, sitä 
pidemmiltä ja tuuheammilta ripset näyttävät. 
 
Amazing Length´n Build Mascara ripsiväri ja harja 
antavat luonnolliset ripset ja lopputulos kestää 
kauniina pitkään.  
GOSH Amazing Length´n Build Mascara on helppo 
poistaa silmämeikinpoistoaineella. 
GOSH Amazing Length’n Build Mascara on 
hajusteeton. 

 
Myyntiargumentit: 
• Ainutlaatuinen sivellin erottelee ja levittää ohuen kerroksen ripsiväriä, jolloin ripset näyttävät pidemmiltä. 
• Sisältää pantenolia, jonka ansiosta ripset pysyvät joustavina, eivätkä katkea. 
• Sisältää kasvisperäisiä vahoja, jotka kosteuttavat ripsiä. 
• Hajusteeton 
 
 

AMAZING LENGTH’N BUILD MASCARA WP 
 
 

 
 
 
 

GOSH Amazing Length’n Build Mascara 
vedenkestävä ripsiväri on koostumukseltaan 
täyteläinen, hyvin pysyvä ja se on helppo levittää. 
Se saa ripset näyttämään välittömästi pidemmiltä ja 
antaa niille intensiivisen värin. Hieno harja erottelee 
ja kampaa ripset samalla kun antaa väriä. Mitä 
useamman kerroksen levität, sitä pidemmiltä ja 
tuuheammilta ripset näyttävät.  
 
Erittäin vedenkestävä ripsiväri soveltuu 
erinomaisesti kaikenlaisiin elämäntyyleihin, 
ulkoiluun, urheiluun jne. Tuote on ihanteellinen 
niille, jotka haluavat hyvin pysyvän ripsivärin.  
GOSH Amazing Length’n Build Waterproof Mascara 
ripsiväri voidaan poistaa vedenkestävälle 
silmämeikille tarkoitetulla silmämeikinpoistoaineella. 
GOSH Amazing Length’n Build Mascara on 
hajusteeton. 

Myyntiargumentit: 
• Erittäin pysyvä ja vedenkestävä ripsiväri. 
• Ripsiväri saa ripset näyttämään tuuheammilta ja pidemmiltä ja hieno harja erottelee ripset kauniisti. 
• Voidaan levittää useampia kerroksia, jotta ripset näyttävät tuuheammilta ja pidemmiltä. 
• Sisältää kasviperäisiä vahoja, jotka kosteuttavat ja pehmittävät ripsiä. 
• Hajusteeton. 
 
 



 

PERFECT LIFT’N SHAPE MASCARA 
 

 

 
 
 
 
GOSH Perfect Lift’n Shape Mascara ripsiväri 
taivuttaa ripsiä ja antaa intensiivisen värin. Se 
avartaa katsetta ja saa nipset näyttämään 
tuuheammilta. Joustava harja helpottaa levittämistä.  
Sisältää manteliuutetta ja E-vitamiinia.  
GOSH Perfect Lift’n Shape Mascara on 
hajusteeton. 

 
Myyntiargumentit 
• Kaartaa ripset kauniisti ja avartaa katsetta. 
• Tuuheuttaa ripsiä. 
•Sisältää manteliuutetta ja E-vitamiinia. 
• Hajusteeton. 
 
 

PERFECT LIFT’N SHAPE MASCARA WP 
 

 

 
 
 
 
GOSH Lift’n Shape Mascara Waterproof on erittäin 
vedenkestävä ripsiväri. Taivuttaa ripsiä ja antaa 
intensiivisen värin. Useampi kerros antaa tuuheutta 
ja taivuttaa ripsiä entisestään, antaen syvyyttä 
katseeseen. Joustava harja helpottaa levittämistä. 
GOSH Lift’n Shape Waterproof Mascara on 
hajusteeton. 

 
Myyntiargumentit  
• Taivuttaa ripsiä kauniisti ja sisältää kosteuttavaa pantenolia. 
• Useampi kerros antaa ripsille tuuheutta entisestään.  
• Erittäin vedenkestävä. 
• Hajusteeton. 
 
 



 

FLIRTY CURL MASCARA 
 
 

 
 
 
 

 
GOSH Flirty Curl Mascara ripsivärissä on 
ainutlaatuinen kaareva harja, joka mahdollistaa 
jokaisen ripsen taivuttamisen juuresta latvaan. 
Harjan ansiosta on helppo levittää ripsiväriä myös 
lyhyimpiin ripsiin ilman paakkuuntumista. Harja 
myös erottelee ripset. 
Lopputulos on häikäisevä – ripset ovat kauniit, 
pehmeät ja erittäin pitkät ja kaarevat, mikä antaa 
ainutlaatuisen näyttävän lopputuloksen. 
Gosh Flirty Curl Mascara ripsivärin koostumus 
sisältää 100 % luonnon emulgaattoreita mm. oliivia 
ja luonnon kasvivahoja. Yhdistettynä B5 Pro 
Vitamiinin yhdistelmään ne antavat hoitavuutta ja 
suojaa ripsille. 
Gosh Flirty Curl Mascara on hajusteeto

Myyntiargumentit 
• Ainutlaatuinen harja taivuttaa jokaisen ripsen. 
• Antaa upean lopputuloksen. 
• Ainutlaatuinen koostumus sisältää luonnon emulgaattoreita kuten kasvivahoja ja pantenolia, mitkä suojaavat ja 
hoitavat ripsiä. 
• Hajusteeton. 
 

WONDER VOLUME MASCARA uutuus! 
 

 
Myyntiargumentit 
• Näyttävän tuuheat ja intensiiviset, kauttaaltaan 
värjätyt ripset. 
• Värjää jokaisen ripsen tyvestä latvaan. 
• Ainutlaatuinen kumiharja erottelee ripset ja 
helpottaa levittämistä. 
• B5 pro vitamiini ja luonnon vahat hoitavat ripsiä. 
• Ei sisällä hajusteita tai parabeeneja. 

 
 
 
 
 
 
GOSH Wonder Volume Mascara on ainutlaatuinen 
ripsiväri, joka antaa uskomattoman tuuheat ripset. 
Jokainen ylöspäin suuntautuva harjan veto takaa 
upean tuuhean lopputuloksen.  
 
Patentoidun kumiharjan ansiosta ripsiväri on helppo 
levittää ja lopputulos on upea. Harja ylettyy aivan 
ripsien tyveen, jolloin on helppo värjätä 
lyhyimmätkin ripset. Lopputuloksena on pitkät, 
tuuheat ja kauttaaltaan värjätyt ripset. 
 
B5 pro vitamiini ja luonnon vahat, vahvistavat, 
pehmentävät ja hoitavat ripsiä sekä tekevät ne 
joustaviksi. 



 

LOOOOONG LASH MASCARA 
 
 

 
 
 
 

LOOOOONG Lash Mascara ripsiväri on “three-in-
one” ripsiväri, joka antaa välittömästi silminnähtävän 
pitkät, tuuheat ja kauniisti kaartuvat ripset. 
 
Uuden teknologian ansiosta harja on muotoiltu niin, 
että, se harjaa ripsiä ylöspäin, jolloin ripsistä tulee 
pidemmät ja tuuheammat.  
LOOOOONG Lash Mascara on vedenkestävä ja se 
antaa ainutlaatuisen intensiivisen värin. Sisältää E-
vitamiinia, Bisabolol ja bambu uutetta, jotka 
suojaavat ja hoitavat ripsiä, jolloin niistä tulee 
pehmeät ja ne näyttävät luonnollisen kauniilta.  
Tuote on helppo poistaa silmämeikinpoistoaineella. 

Myyntiargumentit 
• Erittäin kestävä, “three-in-one” koostumus tekee silminnähtävän pitkät, tuuheat ja kauniisti kaartuvat ripset. 
• Ripsivärin harja on muotoiltu niin, että, se harjaa ripsiä ylöspäin, jolloin ripsistä tulee pidemmät ja tuuheammat.  
• Sisältää E-vitamiinia, Bisabolol ja bambu uutetta, jotka suojaavat ja hoitavat ripsiä, jolloin niistä tulee pehmeät 
ja ne näyttävät luonnollisen kauniilta. 
 
 

 EYE CATCHING 2STEP MASCARA 
 

 
 

GOSH Eye Catching 2Step Mascara on 
kaksiosainen ripsiväri, joka antaa ripsille uutta 
ulottuvuutta. Kierreharjan avulla ripsiväriä on helppo 
levittää ohut kerros. 
 
Vaihe 1 on valkosävyinen pohjustus ripsiväri, jonka 
mikrokuidut vahvistavat ja pidentävät jokaista 
yksittäistä ripseä tyvestä latvaan. Mikrokuitu 
pohjustusaine sisältää myös hoitavaa pantenolia. 
Vaihe 2 on värimaskara, joka levitetään 
pohjustusripsivärin päälle, kun se on hieman 
kuivunut. Ripsiväri antaa intensiivisen värin ja 
pituutta ripsiin – täydellinen lopputulos.  
GOSH Eye Catching 2Step Mascara on 
hajusteeton. 
 

Myyntiargumentit 
• Antaa katseeseen uutta ulottuvuutta. 
• Mikrokuidut vahvistavat ripsiä. 
• Sisältää hoitavia ainesosia, kuten Pantenoli, Keratiini ja Candelila vahaa. 
• Hajusteeton. 
 
 



 

INTENSE LASHES uutuus! 
 
 
 

 
 
 

GOSH Intense Lashes Mascara on ainutlaatuinen 
ripsiväri, joka antaa ripsille runsaasti pituutta 
jokaisella harjan vedolla. 
 
Vallankumouksellinen punainen nailonharja takaa 
helpon levittyvyyden. Harja ylettyy aivan ripsien 
tyveen, jolloin on helppo värjätä lyhyimmätkin ripset. 
Lopputuloksena on upean pitkät kauttaaltaan 
värjätyt ripset. 
 
B5 pro vitamiini ja pehmentävät luonnon vahat, 
vahvistavat ja hoitavat ripsiä sekä antavat 
taipuisuutta. 
 

Myyntiargumentit 
• Uskomattoman pitkät ripset. 
• Intensiiviset ja tarkkaan rajatut ripset. 
• Nailonharja erottelee ripset ja mahdollistaa helpon levittämisen. 
• B5 pro vitamiini ja luonnon vahat vahvistavat ja hoitavat ripsiä. 
• Hajusteeton ja ei sisällä parabeenejä. 
 

EYE´ DEAL MASCARA 
 

 
 
Myyntiargumentit 

• Uskomattoman tuuheat ripset 
• Erottelee ripset ja antaa intensiivisyyttä. 
• Kumiharja erottelee ripset kauniisti.  

• Kumiharjan ansiosta harja on 
hygieenisempi käyttää, koska se on 
bakteereille vaikeampi kasvualusta.  

• Hoitavat ominaisuudet (B5 pro vitamiini ja 
luonnon vahat) 

• Ei sisällä hajusteita 
• Lopputuloksena on upean tuuheat ja 

kauniisti värjätyt ripset.  
 
GOSH EYE’DEAL Mascara ripsivärissä on 
patentoitu, vallankumouksellinen kumiharja, joka 
takaa upean ja helpon levittyvyyden. Harja ulottuu 
myös ripsien tyveen, jolloin myös lyhyimmät ripset 
on helppo värjätä. Antaa tuuheutta ripsien tyveen ja 
pituutta latvoihin, jolloin tuloksena on kauniit 
uskomattoman tuuheat ja pitkät ripset. 
 
Lisäksi ripsivärillä on hoitavia ominaisuuksia. B5 Pro 
vitamiini ja luonnon vahat antavat ripsille 
elinvoimaa, vahvuutta ja taipuisuutta. 
 

 



 

SHOW ME VOLUME MASCARA 
 

 
 
 
 

 
Gosh Show Me Volume Mascara on ainutlaatuinen 
ripsiväri, joka antaa näyttävän tuuheat ripset. Antaa 
jokaisella ylöspäin suuntautuvalla siveltimen vedolla 
lisää tuuheutta. 
Ainutlaatuisessa tuuhentavassa harjaosassa on 
eripituisia karvoja, joiden ansiosta ripsiväri levittyy 
hyvin ja ripsistä tulee maksimaalisen tuuheat. 
Ripsiväri levittyy tasaisesti juuresta latvaan. 
B-, C- ja E-vitamiinien sekä keratiinin ja luonnon 
vahojen yhdistelmä hoitaa ja suojaa ripsiä ja 
tuloksena ovat tuuheammat ripset. 
Saadaksesi aikaan viettelevän ja dramaattisen 
lopputuloksen levitä kajalia ripsien väliin ennen 
Gosh Show Me Volume Mascaran levittämistä.  
Gosh Show Me Volume Mascara on hajusteeton. 
 

Myyntiargumentit 
• Antaa ripsille uskomatonta tuuheutta. 
• Sisältää B-, C- ja E-vitamiinia sekä keratiinia ja luonnon vahoja. 
• Hajusteeton. 
 
 

KOHL/EYE LINER 
 

 

 
 
Kajaalikynä sisältää rasvatonta MCT öljyä, joka 
takaa väripigmenttien hyvän levittyvyyden. Tuotetta 
on helppo käyttää ja sillä saa kauniin lopputuloksen.  
GOSH Kohl/Eye Liner on monikäyttöinen 
meikkikynä. Sitä voidaan käyttää kajaalikynän 
tavoin ripsien tyvessä limakalvolla tai eyelinerin 
tavoin koko luomen rajaamisen. Sitä voidaan 
käyttää joko ohuena rajauksena tai paksuna 
rajauksena luomivärin tavoin. 
GOSH Kohl/Eye Liner on hajusteeton. 

 
Myyntiargumentit 
• Helppo levittää. 
• Ei lähde karkaamaan juonteisiin. 
• Pitkäkestoinen. 
• Rajaa silmät kauniisti. 
• Hajusteeton. 
• Säilöntäaineeton. 
• Sisältää E-vitamiinia. 
 



 

VELVET TOUCH EYE LINER WP 
 

 
 

GOSH Velvet Touch Eye Liner on helposti levittyvä 
silmänrajauskynä, jossa on todella hyvä peittokyky. 
Pehmeän koostumuksen ansiosta voidaan helposti 
häivyttää siveltimellä tai aplikaatorilla. 
GOSH Velvet Touch Eye Liner silmänrajauskynä 
kuuluu uuden sukupolven pysyviin meikkeihin, jotka 
eivät valu. Tuote on erittäin vedenkestävä ja 
pitkäkestoinen ja se kestää melkein mitä vaan! 
GOSH Velvet Touch Eye Liner sisältää E-vitamiinia 
ja Jojobaöljyä. Ei sisällä eläinperäisiä tai 
mineraaliöljyjä. Voidaan teroittaa meikkikynän 
teroittimella.  
GOSH Velvet Touch Eye Liner on hajusteeton. 
HUOM! Estääksesi tuotteen kuivumisen, laita aina 
korkki huolellisesti kiinni käytön jälkeen. 
 

Myyntiargumentit 
• Intensiivinen väri. 
• Erittäin vedenkestävä. 
• Sisältää E-vitamiinia ja Jojobaöljyä. 
• Hajusteeton. 
 

LET’S TWIST EYE LINER WP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GOSH LET’S TWIST Eye Liner silmänrajauskynä 
sisältää upeita väripigmenttejä. Pehmeän ja 
joustavan koostumuksen ansiosta, rajausta on 
helppo häivyttää levityksen jälkeen.  
GOSH LET’S TWIST Eye Liner on vedenkestävä ja 
siksi kestää hyvin leviämättä. 
GOSH LET’S TWIST Eye Liner silmänrajauskynä 
on helppo levittää kierrettävän hylsyn ansiosta. 
Kynää ei tarvitse teroittaa, joten se on aina 
käyttövalmis.  
 
Tuote sisältää hyaluroni happoa, Defensil®, C-
vitamiinia ja magnesiumia, jotka suojaavat 
silmänympärysihoa ja ehkäisevät mm. vapaiden 
radikaalien aiheuttamia haittavaikutuksia vastaan. 
GOSH LET’S TWIST Eye Liner ei sisällä 
eläinperäisiä tai mineraaliöljyjä. Lisäksi tuote ei 
sisällä hajusteita. 
 

Myyntiargumentit 
• Vedenkestävä ja pitkäkestoinen. 
• Upeat väripigmentit. 
• Helppo ja käytännöllinen tuote – ei tarvitse teroittaa. 
• Hajusteeton. 



 

EYE LINER PEN 
 

 

 
 
 
 
GOSH Liquid Eye Liner nestemäinen 
silmänrajausväri rajaa silmät täydellisesti. Kuivuu 
nopeasti ja antaa todella intensiivisen rajauksen. 
Pehmeällä kärjellä saa joko ohuen tai paksun 
rajauksen riippuen missä kulmassa sivellintä 
käyttää. Lopputulos on kaunis ja pysyvä. 
GOSH Liquid Eye Liner on hajusteeton. 

 
Myyntiargumentit 
• Kuivuu nopeasti. 
• Kestää kauniina pitkään (vaikka ei ole vedenkestävä). 
• Hajusteeton. 
 

EXTREME ART EYELINER
 
 

 
 
 
 
 

Gosh Extreme Art Eyeliner on uusi nestemäinen ja 
hyvin pysyvä silmänrajausväri. Pehmeä ja kevyt 
koostumus ja ihanteellisesti muotoiltu sivellin 
mahdollistavat kauniin ja tarkan rajauksen. 
Siveltimen avulla saa aikaan halutun paksuisen 
rajauksen, riippuen missä kulmassa sivellintä pitää 
– ohuesta rajauksesta todella ohueen rajaukseen. 
 Gosh Extreme Art Eyeliner rajausväri kestää 
silmissä koko päivän. Saatavilla 12 upeaa 
värisävyä, jotka antavat upean lopputuloksen. 
Rajaus kuivuu nopeasti ja antaa todella syvän ja 
intensiivisen värin. 
 
Vain taivas on rajana GOSH EXTREME ART 
EYELINER silmänrajausvärin käytölle! 
Extreme Art Eyeliner silmänrajausväriä voidaan 
käyttää myös vartalolla tai piirtää kynsiin esimerkiksi 
kukkakuvioita (käytä tällöin alla kirkasta lakkaa)! 
3 ml. 
HUOM: Ei voida käyttää kajalin tavoin 
silmäluomen sisäosaan

Myyntiargumentit 
• Saatavana 12 upeaa sävyä! 
• Ihanteellisen siveltimen ansiosta helppo levittää. 
• Koostumuksen ansiosta tuote kuivuu nopeasti ja on erittäin pysyvä. 
• Voidaan käyttää myös vartalolla. 
• ”Vain taivas on rajana!”. 



 
 

EYEBROW PENCIL 
 
 

 
 
 

2-osainen (kynä + harja) puuterimainen kulmakynä 
kulmien muotoiluun. 
GOSH EYEBROW PENCIL kulmakynä antaa 
pehmeän puuterisen ja luonnollisen lopputuloksen. 
Tuote on pitkäkestoinen, eikä valu 
rasvaisemmallakaan ihotyypillä. 
GOSH EYEBROW PENCIL kulmakynää voidaan 
käyttää kuivalle iholle (pehmeä lopputulos) tai 
kostealle iholle (intensiivisempi väri). Kynän terää ei 
saa kastaa veteen – jos haluat intensiivisemmän 
värin kastele kulmat esimerkiksi vanun avulla.  
GOSH EYEBROW PENCIL on hajusteeton eikä 
sisällä mineraaliöljyjä. 
Voidaan teroittaa helposti meikkikynän 
teroittamiseen tarkoitetulla teroittimella. 

Myyntiargumentit 
• Täyttää ja muotoilee kulmia 
• Pitkäkestoinen 
• Ei sisällä hajusteita eikä mineraaliöljyjä. 
HUOM: 
Jos terä “kovettuu” iholla tai meikissä olevan rasvan ansiosta, teroita kynä. 
 
 
 



 

VELVET TOUCH FOUNDATION PRIMER 
 

 
 

 
 
 
 
 
Täydellinen meikinalustuote kaikille meikkivoiteille. 
Koostumukseltaan kirkas tuote täyttää juonteet ja 
laajentuneet ihohuokoset. Jättäen ihon sileäksi ja 
mattapintaiseksi mahdollistaen meikkivoiteen hyvän 
levittyvyyden. Tuotetta voidaan käyttää 
kosteusvoiteen alla tai puhtaalle iholle. Sisältää 
Aloe Veraa ja se on hajusteeton sekä 
säilöntäaineeton. 
 

Myyntiargumentit 
• Täydellinen pohja meikkivoiteille. 
• Antaa silkkisen ja pehmeän pinnan. 
• Sisältää Aloe Veraa. 
• Hajusteeton ja säilöntäaineeton. 
• Pumppupullosta kätevä annostella. 
 

VELVET TOUCH FOUNDATION PRIMER 
APRICOT uutuus!
 

 
 
 

 
Täydellinen meikinalustuote kaikille meikkivoiteille. 
GOSH Velvet Touch Foundation Primer Apricot 
värillinen koostumus, sisältää aktiivisen ainesosan 
Matrixyl 3000. Se auttaa vahvistamaan 
kollageenisäikeitä, jotka huolehtivat ihon 
luonnollisesta elastisuudesta.  
 
GOSH Velvet Touch Foundation Primer Apricot 
täyttää juonteet ja laajentuneet ihohuokoset samalla 
hoitaen ja kiinteyttäen ihoa. Jättää ihon sileäksi ja 
mattapintaiseksi mahdollistaen meikkivoiteen hyvän 
levittyvyyden. Tuotetta voidaan käyttää 
kosteusvoiteen alla tai puhtaalle iholle. Käytä 
erityisesti ihoalueisiin, jossa on juonteita tai kuivia 
kohtia. Sisältää Matrixyl 3000, Aloe Veraa ja se on 
hajusteeton sekä säilöntäaineeton. 
 

Myyntiargumentit 
• Täydellinen pohja meikkivoiteille. 
• Antaa silkkisen ja pehmeän pinnan. 
• Sisältää Matrixyl 3000 ja Aloe Veraa. 
• Hajusteeton ja säilöntäaineeton. 
• Pumppupullosta kätevä annostella. 



 
 

COVER ME UP MAKE-UP MOUSSE 
 

 
 
 

 
 
GOSH Cover Me Up Make-Up Mousse meikkivoide 
on ohut ja vallankumouksellinen vaahtomeikkivoide. 
Kevyt koostumus peittää ihon virheet ja iho jää 
silkkiseksi ja mattapintaiseksi, joka kestää koko 
päivän.  
GOSH Cover Me Up Make-Up Mousse meikkivoide 
on helppo levittää samalla tavoin kuin muutkin 
meikkivoiteet. Koostumus muuttuu puuteriseksi 
levitettäessä kasvoille. Jojoba ja avokado öljyt 
hoitavat ihoa. 
Tuote soveltuu kaikille, jotka haluavat ohuen, mutta 
peittävän meikkivoiteen.

Myyntiargumentit 
• Todella kevyt vaahtomeikkivoide. 
• Antaa luonnollisen, mattapintaisen ja pehmeän lopputuloksen. 
• Koostumus muuttuu iholla samettisen puuteriseksi. 
• Sisältää jojoba ja avokado öljyjä. 
• Vedenkestävä vaahtomeikkivoide pysyy iholla uskomattoman hyvin. 

 
X-CEPTIONAL WEAR MAKE-UP 
 

 

 
 
 
GOSH X-ceptional Wear Make-up on pehmeän 
voidemainen meikkivoide, joka pysyy iholla pitkään 
ja antaa mattapinnan. Korkea väripigmenttien ja 
valoa heijastavien pigmenttien pitoisuus takaa 
hyvän levittyvyyden, peittokyvyn ja luonnollisen 
lopputuloksen. Jättää ihon miellyttävän tuntuiseksi 
ja joustavaksi. Ei kuivata ihoa. 
GOSH X-ceptional Wear Make-up on hajusteeton. 

 
Myyntiargumentit 
• Sisältää E-vitamiinia, joka ennaltaehkäisee vapaiden radikaalien haittavaikutuksilta. 
• Kestää iholla useita tunteja. 
• Sisältää UV-suojan. 
• Hajusteeton. 
 
 



 

LIFT ME UP MAKE-UP 
 

 

 
 
GOSH Lift Me Up Make-Up meikkivoide sisältää 
Koentsyymi Q10 ja SepiliftTM DPHP ja E-vitamiinia, 
jotka kosteuttavat, kiinteyttävät ja uudistavat ihoa 
sekä lisäävät sen elastisuutta. 
GOSH Lift Me Up Make-Up meikkivoide auttaa 
optimaalisesti häivyttämään juonteita ja ryppyjä 
jättäen ihon virheettömäksi. 
Soveltuu erityisesti normaalista kuivalle iholle.

 
Myyntiargumentit 
• Kiinteyttää ihoa poikkeuksellisesti. 
• Lisää ihon elastisuutta. 
• Auttaa optimaalisesti häivyttämään juonteita ja ryppyjä. 
• Sisältää E-vitamiinia. 
 

TOUCH UP CONCEALER 
 
 

 
 

GOSH Touch Up Concealer on täydellinen 
peiteaine ihon epätasaisuuksien ja tummien 
silmänalusten peittämiseen. Peittää väsymyksen 
merkit ja kirkastaa ihon väriä.  
GOSH Touch Up Concealer voidaan käyttää joko 
meikin alla tai päällä. Taputtele 
poninkarvasiveltimellä peiteainetta epätasaisuuksiin 
ja tummiin silmänalusiin ja tasoita sen jälkeen 
sormenpäillä. 
GOSH Touch Up Concealer peiteväriä voidaan 
käyttää myös huulien ”suurentamisen”. Levitä 
meikkivoiteen päälle huulten nurkkiin ja huulten 
reunoihin ennen huulipunaa, jolloin huulet näyttävät 
suuremmilta. 
GOSH Touch Up Concealer ei sisällä hajusteita. 
MUISTA! Valitse aina väri, joka on muutaman 
asteen vaaleampi kuin meikkivoide. 

 
Myyntiargumentit 
• Täydellinen tuote ihon epätasaisuuksien ja väsymysten merkkien peittämiseen. 
• Voidaan käyttää huulien ”suurentamiseen”. 
• Kirkastaa ihon väriä. 
• Hajusteeton. 
 
 



 

COVER CORRECTOR STICK 
 

 

GOSH Cover Corrector Stick peitepuikko on 
täydellinen peitetuote. Valitse sävy, joka on 
mahdollisimman lähellä omaa ihon väriäsi.  
GOSH Cover Corrector Stick peitepuikossa on 
korkea pitoisuus väripigmenttejä, jotka peittävät 
ihon virheet ja epäpuhtaudet.  
GOSH Cover Corrector Stick peiteaineessa ei ole 
antiseptista ominaisuutta, joten sillä voi peittää 
hyvin myös tummat silmänaluset.  
GOSH Cover Corrector Stick peitepuikkoa voidaan 
käyttää joko meikkivoiteen alla tai päällä. Levitä 
tuotetta suoraan puikosta ja levitä sormella tai käytä 
meikkisientä. Välttämätön tuote täydellisen kauniin 
meikin aikaansaamiseen 
GOSH Cover Corrector Stick on hajusteeton. 

 
Myyntiargumentit 
• Nopeasti kuivuva. 
• Pitkäkestoinen. 
• Kyynelten kestävä. 
• Hajusteeton. 
 

PRESSED POWDER 
 

 

 
GOSH Pressed Powder kivipuuterin koostumus on 
kevyesti voidemainen. Ainutlaatuisten 
hienojakoisten mattapuuterihiukkasten ansiosta 
puuteri sulautuu helposti ihoon.  
Sisältää Mica -pigmenttiä, jonka ansiosta tuote 
levittyy helposti ja jättää iholle silkkisen 
lopputuloksen. Erittäin hienojakoiset 
puuterihiukkaset jättävät ihon joustavaksi ja antavat 
ihon hengittää ilman ”naamiomaista tunnetta”. Käytä 
Gosh puuterisivellintä kevyen lopputuloksen 
aikaansaamiseksi tai käytä puuterivippaa. 
GOSH Pressed Powder on hajusteeton. 

 
Myyntiargumentit 
• Kevyesti voidemainen koostumus 
• Voidaan käyttää yksinään kontrolloimaan ihon kiiltoa ja pitämään ihon mattapintaisena. 
• Voidaan käyttää minkä tahansa meikkivoiteen kanssa meikin viimeistelyyn ja pidentämään sen kestoa 
jättämällä ihon silkkisen mattapintaiseksi.  
 
 



 

PRESSED SUN POWDER 
 

 

 
 
 
 
GOSH Pressed Sun Powder aurinkopuuteria 
voidaan käyttää vuoden ympäri tuomaan iholle 
päivettynyttä hehkua. Pidentääksesi rusketuksen 
kestoa laita aurinkopuuteria koko kasvoille tai käytä 
poskipunan tavoin korostukseen. Voidaan käyttää 
myös dekolteen tai olkapään iholla.  
GOSH Pressed Sun Powder on hajusteeton. 

 
Myyntiargumentit 
• Antaa päivettyneen hehkun iholle. 
• Voidaan käyttää poskipunana. 
• Käytä Gosh puuterisivellintä kevyen lopputuloksen aikaansaamiseksi tai käytä puuterivippaa. 
• Hajusteeton. 
 

NATURAL BLUSH 
 

 

 
 
 
GOSH Natural Blush poskipunan koostumus on 
miellyttävä ja kevyesti voidemainen ja se perustuu 
ainutlaatuiseen hienojakoisten värikyllästettyjen 
puuterihiukkasten yhdistelmään. Mica 
väripigmenttien ansiosta tuote on helppo levittää ja 
se jättää iholle silkkisen lopputuloksen. Levitä isolla 
Gosh poskipunasiveltimellä. 
GOSH Natural Blush on hajusteeton. 5 g.

 
Myyntiargumentit 
• Antaa kasvoille ilmettä. 
• Ihanteellinen luonnolliseen tyylin luomiseen! 
• Ihanteellinen dramaattiseen iltameikkiin! 
• Hajusteeton. 
 
 



 

MULTI COLOUR BLUSH uutuus! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
GOSH Multi Colour Blush poskipunassa on 
erinomainen kevyesti voidemainen, miellyttävä 
koostumus, jossa on neljän ainutlaatuisen silkkisen 
värin yhdistelmä. 
 
Tuote perustuu ainutlaatuiseen hienojakoisten 
värikyllästettyjen puuterihiukkasten yhdistelmään. 
Mica väripigmenttien ansiosta tuote on helppo 
levittää ja se jättää iholle silkkisen lopputuloksen. 
Poskipuna sisältää myös hoitavia ainesosia, jotka 
pehmentävät ihoa. Levitä isolla Gosh 
poskipunasiveltimellä. GOSH Multi Colour Blush on 
hajusteeton.

Myyntiargumentit 
• Antaa kasvoille ilmettä. 
• Ihanteellinen luonnolliseen tyylin luomiseen! 
• Ihanteellinen dramaattiseen iltameikkiin! 
• Hajusteeton. 
 

PRECIOUS POWDER PEARLS 
 

 

 
 
 
 
GOSH Precious Powder Pearls hienojakoiset 
kauniin lopputuloksen antavat aurinkopuuterikuulat 
on helppo levittää iholle. Pyöräytä puuterisivellintä 
kevyesti aurinkopuuterikuulissa ja levitä. Koska 
puuteri ei ole jauheena, sitä on helppo käyttää 
missä vaan kasvojen ja/tai dekolteen iholle. 
25 g.

 
Myyntiargumentit 
• Hienojakoiset aurinkopuuterikuulat. 
• Ei varise. 
• Hajusteeton. 
 
 



 

PRECIOUS POWDER PEARLS – MAGIC 
uutuus! 
 

 

 
 
 
 
GOSH Precious Powder Pearls Magic hienojakoiset 
kauniin lopputuloksen antavat aurinkopuuterikuulat, 
jotka sisältävät helmiäistä, on helppo levittää iholle. 
Pyöräytä puuterisivellintä kevyesti 
aurinkopuuterikuulissa ja levitä. Koska puuteri ei ole 
jauheena, sitä on helppo käyttää missä vaan 
kasvojen ja/tai dekolteen iholle. 
25 g.

 
Myyntiargumentit 
• Hienojakoiset helmiäistä sisältävät aurinkopuuterikuulat. 
• Ei varise. 
• Hajusteeton. 
 

GIANT SUN POWDER GOLD uutuus! 
 
 
 
 

 
 

Miksi odottaa kesään? Anna ihollesi kaunis 
päivettynyt hehku. GOSH Giant Sun Powder Gold 
aurinkopuuteria voit käyttää koko kasvoille tai vain 
poskille saadaksesi kauniin päivettyneen hehkun. 
Jos haluat korostaa alueita, jotka normaalisti 
päivettyvät voit käyttää aurinkopuuteria otsaan, 
poskipäihin, dekolteelle, olkapäihin ja nenän 
päähän. 
 
GOSH Giant Sun Powder Gold aurinkopuuteri on 
erittäin pitkäkestoinen ja se sisältää Micaa 
valoaheijastavaa mineraalia, joka antaa kasvoille 
kauniin hehkun. Se on erittäin helppo levittää. 
Saadaksesi parhaan lopputuloksen, levitä puuteri 
GOSH Powder Brush siveltimellä. 
 
Koska tuote on tehty mineraaleista ja se on öljytön, 
hajusteeton, eikä se sisällä vahoja, se soveltuu 
erinomaisesti myös niille jotka haluavat 
mahdollisimman luonnonmukaisen tuotteen. 
 

Myyntiargumentit 
• Antaa iholle päivettyneen kultaisen hehkun – miksi odottaa kesään? 
• Antaa ihon hengittää sekä antaa luonnollisen värin, joka kestää koko päivän. 
• Soveltuu kaikille ihotyypeille myös ongelmaiholle. 
• Ei sisällä hajusteita, vahoja tai öljyjä. 



 

NAIL LACQUER 
 

 

 
 
 
 
 
GOSH Nail Lacquer kynsilakat on kehitetty 
perustuen viimeisimpään tietotaitoon.  
GOSH Nail Lacquer lakan koostumus takaa helpon 
levittyvyyden. Hyvin peittävä, antaa vahvan ja 
kiiltävän pinnan, joka kestää pitkään. 
8 ml.

 
Myyntiargumentit 
• Kiiltävä pinta. 
• Vahva ja hyvin peittävä. 
• Helppo levittää. 
• Pitkäkestoinen. 
• Kuivuu nopeasti. 
 

• Erinomaisen siveltimen ansiosta levittäminen on 
helppoa. 
• Ei sisällä tolueenia. 
• Ei sisällä formaldehydiä. 
• DBP-vapaa 
• Ei sisällä Kamferia. 

 
 

PENCIL SHARPENER 
 
Meikkikynän teroitin 
 

 
 



 

BRUSHES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
SIVELTIMET: 
1. Puuterisivellin 
2. Poskipunasivellin 
3. Meikkivoidesivellin 
4. Viuhkasivellin 
5. Kulmakarvasivellin 
6. Silmänrajaussivellin 
7. Kaareva luomivärisivellin  
8. Applikaattorisivellin 
9. Litteä luomivärisivellin  
10. Silmänrajaus / Huulisivellin 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Uudet siveltimet: 
 
1. Puuterisivellin erityisesti mineraalipuuterille 
2. Puuterisivellin (hypoallerginen) 
3. Iso litteä luomivärisivellin 
4. Ohut silmänrajaussivellin 
5. Ohut, litteä silmänrajaussivellin 
 



 
 
GOSH Puuterisivellin: 
Soveltuu sekä irto että kivipuuterille.  
100% vuohen karvaa. 
 
GOSH Poskipunasivellin: 
Ihanteellinen poskipunan, korostusvärin ja 
luomivärin levittämiseen. 
100% vuohen karvaa. 
 
GOSH Meikkivoidesivellin: 
Siveltimen avulla saat kevyen, täydellisen ja 
virheettömän lopputuloksen. Soveltuu 
kaikenlaisten meikkivoiteitten levittämiseen.  
100% synteettinen (nailon). 
 
GOSH Viuhkasivellin: 
Ihanteellinen poskipunan ja aurinkopuuterin 
levittämiseen poskiluulle luonnollisen 
lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ihanteellinen 
myös luomivärin levityksessä karisseen 
luomivärin pois pyyhkäisemiseen.  
100% synteettinen (nailon). 
 
GOSH Light Weight Duo Fibre Brush: 
Ihanteellinen korostusten tekemiseen. Voidaan 
käyttää myös puuterin, poskipunan ja 
meikkivoiteen levitykseen. Takaa luonnollisen 
lopputuloksen.  
50% mustaa vuohen karvaa, 50% synteettistä 
nailonia. 
 
GOSH Puuterisivellin Duo colour 
“Hypoallerginen”:  
Erittäin pehmeällä ja hienojakoisella 
puuterisiveltimellä saat annosteltua puuteria 
juuri sopivan määrän, jolloin lopputulos on 
luonnollinen.  
100% synteettinen. 
 
GOSH Luomivärisivellin litteä XL  
Luomivärin häivytyssivellin kun haluat 
luonnollisen ja pehmeän lopputuloksen. 
100% synteettinen (nailon). 
 
GOSH Luomivärisivellin litteä 
Leveä, mutta lyhyt karvainen luomivärisivellin 
soveltuu kaikenlaisten luomivärien 
levittämiseen. 
100% ponin karvaa. 

 
 
GOSH Luomivärisivellin pyöreä 
Leveä, lyhyt karvainen pyöreä 
luomivärisivellin. Soveltuu luomivärin 
levittämiseen sekä ylä- että alaluomelle.  
100% ponin karvaa. 
 
GOSH Aplikaatorisivellin 
Pitkä pehmeä aplikaattorisivellin luomivärin 
levittämiseen. Soveltuu puuterimaisetn 
luomivärien levittämiseen. 
 100% synteettinen. 
 
GOSH Litteä silmänrajaussivellin 
Tämä Eye Liner sivellin on erinomainen kun 
haluat muotoilla silmiäsi. Voidaan käyttää 
luomivärin, puuterin ja silmänrajausvärin 
kanssa kuivana tai kosteana.  
100% synteettinen (nailon). 
 
GOSH Silmänrajaussivellin ohut, litteä  
Tämä Eye liner sivellin on kun haluat tarkan 
rajauksen. Voidaan käyttää luomivärin, 
puuterin ja silmänrajausvärin kanssa kuivana tai 
kosteana.  
100% synteettinen. 
 
GOSH Ohut silmänrajaussivellin  
Tämä Eye Liner sivellin on erinomainen 
tarkkaan silmänraukseen. Soveltuu eyelinerin 
tai Effect Powderin kanssa käytettäväksi.  
100% synteettinen (nailon). 
 
GOSH Huuli / Silmänrajaussivellin 
Soveltuu erinomaisesti huulipunan tai 
eyelinerin levittämiseen. Saa aikaan kauniin 
lopputuloksen. 
100% ponin karvaa. 
 
GOSH Kulma / Ripsiharja 
Tämä sivellin soveltuu erinomaisest 
kulmakarvojen muotoilemiseen ja ripsien 
harjaamiseen ripsivärin levittämisen jälkeen. 
100% synteettinen. 
 



 
 
 

KEEP YOUNG AND BEAUTIFUL 
 
 
Tuotteiden kehittämiseen on käytetty viimeisintä teknologiaa, jotka takaavat parhaat tulokset 

päivittäiseen ihonhoitoon. Keep Young and Beautiful tuotteet jättävät ihon raikkaaksi ja 
säteileväksi ja tekevät päivittäisestä ihonhoidosta ylellisen. 

 
 
 

 
 



 

GOOD MORNING CREAM 50 ml
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kaikki tietävät, että aamupala on tärkein ateria 
hyvinvoinnin kannalta. Sama pätee ihoon! 
Vitamiineja sisältävä ja ravitseva aloitus päivälle 
antaa elinvoimaa, siksi olemme kehittäneet GOSH 
Good Morning Cream voiteen. 
 
Good Morning Cream antaa kaiken mitä ihosi 
tarvitsee aloittaaksesi päivän hyvin. C-vitamiini 
edistää solujen muodostumisprosessia ihossa sekä 
toimii yhdessä E-vitamiinin kanssa antioksidanttina. 
Iho pysyy kirkkaana ja joustavana. 
 
Soveltuu erityisesti normaalille ja sekaiholle.  
Levitä puhdistetulle kasvojen ja kaulan iholle. 
Ihanteellinen voide meikin alle. 
 

 

 
GOOD DAY MOISTURE 50 ml 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onko ihosi ravittu? Yhtälailla kuin terve keho 
tarvitsee kosteutusta, myös iho tarvitsee sitä 
pysyäkseen elinvoimaisena. Hyvä kosteusvoide on 
iholle sitä mitä vesi on elimistölle. Se varmistaa, että 
ihosolut saavat optimaalisen määrän kosteutta ja 
ravinteita, jonka ansiosta iho pysyy elastisena ja 
joustavana. Kosteusvoide parantaa ihon 
pintakerroksen toimintaa ja estää liiallista kosteuden 
haihtumista ihosta.  
Gosh Good Day Moisture on todella tehokas 
kosteuttaja – elinehto ihollesi! Gosh Good Day 
Moisture on herkullinen ja ilmava kosteusvoide. 
Ihanteellinen erityisesti ”janoiselle iholle”.  
Kevyen koostumuksen ansiosta tuote imeytyy ihoon 
nopeasti jättämättä iholle rasvaista tunnetta. 24 
tunnin kosteusvoide antaa ihollesi kaiken sen 
tarvitseman kosteuden ja jättää ihon pehmeäksi ja 
nuorekkaaksi. Sisältää E-vitamiinia. 
 
Soveltuu kaikille ihotyypeille. Levitä puhtaalle 
kasvojen ja kaulan iholle. Ihanteellinen meikin alle.  



 

GOOD BYE WRINKLES 50 ml 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Kollageeni- ja elastiinisäikeet auttavat ihoasi 
pysymään nuorekkaana, kiinteänä ja joustavana. 
Kollageeni ja elastiinisäikeet menettävät 
joustavuuttaan ihon vanhetessa. Gosh Good Bye 
Wrinkles voiteen sisältämät ainesosat hidastavat 
tätä ihon vanhenemisprosessia. Voide suojaa ihoa 
haittatekijöitä vastaan kuten UV-säteet, tupakka ja 
saasteet. 
Good Bye Wrinkles voiteessa on käytetty 
korkealuokkaisia ja tehokkaita ainesosia. Liposomit 
ja Koentsyymi Q10 korjaavat juonteita ja samalla 
aktivoivoivat ihon omaa mekanismia toimimaan 
ikääntymistä vastaan. Sisältää E-vitamiinia. 
 
Levitä kasvojen ja kaulan iholle. Ihanteellinen 
meikin alla. 
 
 
 

GOOD NIGHT CREAM 50 ml 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yö on rentoutumisen aikaa, jotta aamulla ollaan 
valmiita seuraavaan päivään! Nukkuessamme iho  
saa ansaitsemaansa lepoa päivittäisiltä 
kuormituksilta. Ihosolut eivät lepää yölläkään vaan  
toimivat 24 tuntia. Yö on uusiutumisen aikaa. Gosh 
Good Night Cream on paras apu mitä voit tarjota 
ihollesi yöllä tapahtuvan uusiutumisprosessin tueksi. 
Gosh Good Night Cream sisältää 2 molekyylisen 
kalvon, jotka ovat todella ohuita. Niiden ansiosta 
voiteen koostumus on kevyt ja helppo levittää ihoon 
ja voide imeytyy nopeasti jättämättä iholle rasvaista 
tunnetta. Retinoli ja Lipomoist 2013 yhdistettynä E-
vitamiiniin korjaavat juonteita ja tekevät ihon 
näkyvästi pehmeämmäksi. 
 
Soveltuu kaikille ihotyypeille. Levitä iltaisin kasvojen 
ja kaulan iholle. 



 

FOR YOUR EYES ONLY 15 ml 
 

 
 
 

 
 
 
 
Silmänympärysiho on todella ohut, se on 5-10 
kertaa ohuempaa kuin muualla kasvoissa. Se on 
niin ohutta, että sitä voi verrata silkkiin. Kuten silkkiä 
niin myös silmänympärysihoa tulee hoitaa 
hellävaroen. Siksi kehitimme tämän mahtavan Gosh 
For Your Eyes Only silmänympärysvoiteen. 
Gosh For Your Eyes Only sisältää tarkoin valittuja 
kosteuttavia ja ravitsevia vitamiineja sisältäviä 
ainesosia sekä Biopolymeereja, jotka imeytyvät 
hyvin silmänympärysihoon. 
 
Levitä silmän sisänurkasta kohti ulkonurkkaa. Jätä 
noin 5 mm etäisyys silmiin.

LIFT OFF THE DAY 
Eye Make-up Remover Lotion 125 ml 
 
Gosh Eye Make-up Remover Lotion 
silmämeikinpoistoaine puhdistaa silmämeikin 
hellävaraisesti, mutta tehokkaasti jättäen 
silmänympärysihon puhtaaksi ja raikkaaksi. 
Soveltuu myös herkille silmille ja piilolinssien 
käyttäjille. Hajusteeton. 
 
 

 

LIFT OFF THE DAY 
2-Phase Eye Make-up Remover 125 ml 
 
Gosh 2-Phase Eye Make-up Remover 
silmämeikinpoistoaine poistaa hellävaraisesti, mutta 
tehokkaasti vedenkestävän silmämeikin jättämättä 
silmänympärysiholle rasvaista tunnetta. 
Soveltuu myös herkille silmille ja piilolinssien 
käyttäjille. Hajusteeton. 
RAVISTA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ! 
 

 



 

MAKE A CLEAN START – Cleansing Milk 200 ml 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Päivittäinen ihonpuhdistus on ihonhoidon perusta. 
Gosh Cleansing Milk poistaa hellävaraisesti meikin 
ja epäpuhtaudet iholta jättäen ihon puhtaaksi ja 
pehmeäksi. Sisältää E-vitamiinia ja Aloe veraa. 
 
Levitä kasvojen ja kaulan iholle pyörivin liikkein. 
Poista kasvopaperilla tai kädenlämpöisellä vedellä. 
Viimeistele iho Gosh Skin Tonic kasvovedellä 
ennen päivä- tai yövoiteen levittämistä.

MAKE A FRESH START – Skin Tonic 200 ml 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Gosh Skin Tonic kasvovesi kuivalle ja herkälle iholle 
viimeistelee puhdistuksen hellävaraisesti. Kasvovesi 
on alkoholiton ja se sisältää Hamamelistä, joka 
raikastaa ja rauhoittaa ihoa ja säilyttää sen 
kosteustasapainon. 
 
Suihkuta vanuun ja taputtele kasvojen ja kaulan 
iholle ylöspäin suuntautuvin liikkein. Käytä aamuin 
ja illoin viimeistelemään puhdistuksen ja 
valmistamaan ihon kosteusvoiteelle. Kasvovesi 
tasapainottaa ihoa, jolloin se jää raikkaaksi ja 
säteileväksi.



 

MAKE A FRESH START – Skin Tonic 200 ml 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Gosh Skin Tonic kasvovesi normaalille ja seka 
iholle viimeistelee puhdistuksen hellävaraisesti. 
Sisältää Aloe Veraa, joka raikastaa ihon ja säilyttää 
sen kosteustasapainon. 
 
Suihkuta vanuun ja taputtele kasvojen ja kaulan 
iholle ylöspäin suuntautuvin liikkein. Käytä aamuin 
ja illoin viimeistelemään puhdistuksen ja 
valmistamaan ihon kosteusvoiteelle. Kasvovesi 
tasapainottaa ihoa, jolloin se jää raikkaaksi ja 
säteileväksi.



 

 
 
 

GOSH SHE 
 

EdT 50 ml 
 

GOSH SHE on moderni tuoksu naiselle, joka haluaa jättää jälkeensä unohtumattoman 
vaikutuksen. Tuoksussa yhdistyvät vastustamattomat, herkät ja seksikkäät tuoksuvivahteet.  

 
 
 
Tuoksukuvaus: 
 
 
 
Ensi tuoksu: Ensi tuoksu on kupliva ja raikas sitruunan, mustaherukan ja 

mandariinin tuoksujen yhdistelmä, jonka ytimessä ovat vihreät 
eksoottiset ruohokasvit. 

 
Sydän tuoksu: Sydän tuoksussa sekoittuvat houkuttelevat liljan, jasmiinin, ruusun ja 

freesian tuoksut herkullisiin persikan, omenan ja aprikoosin 
tuoksuihin.  

 
Pohja tuoksu: Pohja tuoksussa ovat sensuellit valkoisen myskin ja meripihkan 

tuoksut yhdistettynä herkkiin ja vietteleviin setri- ja santelipuun 
tuoksuihin. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

GOSH HE 
 

EdT 50 ml 
 

GOSH HE on moderni tuoksu miehelle, joka haluaa jättää jälkeensä unohtumattoman 
vaikutuksen. Tuoksu säteilee itseluottamusta ja lisää miehen rentoa ja tyylikästä puolta.  

 
.  

 
Tuoksu: 
 
 
 
Ensi tuoksu: Raikkaat bergamotin, sitruunan, limen ja appelsiinin tuoksut 

yhdistyvät vietteleviin vihreisiin mintun ja salvian tuoksuihin, joita 
täydentävät mausteinen pippuri, kardemumma, sypressi ja korianteri.  

 
 
Sydän tuoksu: Kiehtoviin liljan ja iiriksen kukan tuoksuihin on lisätty maskuliinista 

vetiveriä, setripuuta ja santelipuuta. 
 
 
Pohja tuoksu: Pohjatuoksuna lämpimiä maanläheisiä tuoksuja kuten vetiver, myski, 

sammal, meripihka, joihin yhdistyvät guajakki-, setri- ja santelipuun 
tuoksut. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

GOSH VSP for dolls VERY SPECIAL PERFUME 
 

EdP 50 ml 
 

Sensuelli, viettelevä ja yksinkertaisesti niin houkutteleva tuoksu ettet voi olla ilman sitä! Tämä 
tuoksu herättää aistit ja saa sinut tuntemaan itsesi erityiseksi… 

 
 

Ensi tuoksu: Raikkaat vihreät tuoksut kuten bambu yhdistyvät vietteleviin 
bergamotin, mangon tuoksuihin sekä puisiin tuoksuihin. 

 
Sydän tuoksu: Ylenpalttinen kukkaistuoksujen yhdistelmä: valkoinen ruusu, 

lootuksen kukka ja jasmin yhdistyvät kiehtoviin herkän 
mustaherukan, mangon, persikan ja vesimelonin tuoksuihin. 

 
Pohja tuoksu: Ainutlaatuinen kukkaistuoksujen ja hedelmäisten tuoksujen 

yhdistelmä, johon sekoittuvat myskin ja santelipuun tuoksu vivahteita. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

GOSH VSP for guys VERY SPECIAL PERFUME 
 

EdT 50 ml 
 

Maskuliininen, viettelevä ja yksinkertaisesti niin houkutteleva tuoksu ettet voi olla ilman sitä! 
Tämä tuoksu herättää aistit ja saa sinut tuntemaan itsesi erityiseksi… 

 
 

Ensi tuoksu: Viettelevät ja raikkaat bergamotin, laventelin tuoksut yhdistyvät 
katajan marjaan ja maskuliinisiin ja mausteisiin kardemumman ja 
mustapippurin tuoksuvivahteisiin. 

 
Sydän tuoksu: Ylenpalttisen raikkaat puutarhan tuoksut kuten kurjenpolvi, jalokuusi, 

lilja, jasmin ja gardenia. 
 
Pohja tuoksu: Ainutlaatuinen yhdistelmä santelipuun, vetiverin, meripihkan ja 

kiehtovan myskin tuoksuja. 
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