Kredki do oczu i ust

Eyeliner Skyline nr 2 Niebiesko-szary.
Płynny eyeliner, który z łatwością się nakłada,
szybkoschnący, dający maksimum komfortu.
Gwarantuje perfekcyjny efekt za każdym
razem. Nie kapie. Nie przecieka do fałdek na
powiekach.
Formuła nowej generacji pozwala na uzyskanie
perfekcyjnych rezultatów.
Żelowa formuła eyelinera jest bogata w ultra
czyste pigmenty dla żywych,
intensywnych kolorów.
Eyeliner Skyline to precyzyjna, równa kreska
za jednym pociągnięciem.

Cena 35,00 zł – 45%

19,25zł

Eyeliner Skyline nr 4 Fiolet (głęboka śliwka).
Płynny eyeliner, który z łatwością się nakłada,
szybkoschnący, dający maksimum komfortu.
Gwarantuje perfekcyjny efekt za każdym
razem. Nie kapie. Nie przecieka do fałdek na
powiekach.
Formuła nowej generacji pozwala na uzyskanie
perfekcyjnych rezultatów.
Żelowa formuła eyelinera jest bogata w ultra
czyste pigmenty dla żywych,
intensywnych kolorów.
Eyeliner Skyline to precyzyjna, równa kreska
za jednym pociągnięciem.

Cena 35,00 zł

– 45% 19,25zł

Kredka do ust Perfect Lip Liner nr 13.
Konturówka o wyrazistym kolorze
zapewniająca długotrwałe doskonałe krycie.
Konturówka jest miękka i łatwa w aplikacji, a
dołączony do zestawu specjalny pędzel
pozwala na jej precyzyjne roztarcie. Zawiera
witaminę E. 25% baza zawiera odżywczy
olejek utrzymujący wilgotność skóry.

Cena 39,00zł – 35%

25,35zł

Kredka do oczu Celebrity nr 3 w odcieniu
ciepłego fioletu.
Dzięki wyjątkowo miękkiej i kremowej
formule, rozprowadza się po powiekach
zupełnie jak eyeliner. Kolor długo pozostaje na
powiece w nienagannym stanie. Może być
stosowana jako subtelny akcent kolorystyczny
w codziennym makijażu, jako cień do powiek
lub baza pod cienie, która wzmocni i utrwali
kolor. Przetestowana dermatologicznie.

Zalety konturówki do ust Celebrity marki
KARAJA:
• łatwość aplikacji dzięki kremowej
formule kredki,
• gwarantuje długotrwały efekt,
• bogata gama pięknych, metalicznych
odcieni,
• odpowiednia do samodzielnego
stosowania oraz jako baza pod cienie,

Testowana dermatologicznie.

Cena 35,00zł – 30% 24,50zł

Kredka do ust Eye Brightener nr1- odcień
delikana perła.
Ołówek z efektem świetlnym do korygowania i
rozświetlania, powiększania i definiowania
konturów warg.
Aplikacja następuje przed pomadką,
nieznacznie i delikatnie poza usta, aby
stworzyć jasny obszar, który poprawi kształt
warg, zwiększając ich wygląd i obszar. Można
go również nakładać po szmince, aby
zdefiniować i oczyścić lekko kontury. Na łuku
Kupidyna pozwala stworzyć strategiczny i
wyrafinowany punkt świetlny.
Testowany dermatologicznie.
Zalety konturówki do ust Lip Brightener
KARAJA:
• posiada mocną pigmentację,
• ma miękką, kremową konsystencję,
• łatwo się rozciera.

Cena 39,00 zł – 35%

25,35zł

Kredka do ust Eye Brightener nr 2 – efekt
matowy.
Ołówek z efektem świetlnym do korygowania i
rozświetlania, powiększania i definiowania
konturów warg.
Aplikacja następuje przed pomadką,
nieznacznie i delikatnie poza usta, aby
stworzyć jasny obszar, który poprawi kształt
warg, zwiększając ich wygląd i obszar. Można
go również nakładać po szmince, aby
zdefiniować i oczyścić lekko kontury. Na łuku
Kupidyna pozwala stworzyć strategiczny i
wyrafinowany punkt świetlny.
Testowany dermatologicznie.
Zalety konturówki do ust Lip Brightener
KARAJA:
• posiada mocną pigmentację,
• ma miękką, kremową konsystencję,
• łatwo się rozciera.

Cena 39,00 zł – 35%

25,35zł

Konturówka do ust Luxury Lip Pencil
Karaja nr 2
Pełny i intensywny kolor idealny do rysowania
konturu warg. Dzięki bogactwu i kremowej
miękkości pigmentu może być stosowany
rówież jako wypełnienie całych warg.
Testowany dermatologicznie.
Zalety konturówki do ust Luxury Lip Pencil
KARAJA:
• posiada mocną pigmentację,
• ma miękką, kremową konsystencję,
• łatwo się rozciera.

Cena 43,00zł

– 35%

27,95zł

Konturówka do ust Luxury Lip Pencil
Karaja nr 3
Pełny i intensywny kolor idealny do rysowania
konturu warg. Dzięki bogactwu i kremowej
miękkości pigmentu może być stosowany
rówież jako wypełnienie całych warg.
Testowany dermatologicznie.
Zalety konturówki do ust Luxury Lip Pencil
KARAJA:
• posiada mocną pigmentację,
• ma miękką, kremową konsystencję,
• łatwo się rozciera.

Cena 43,00 zł

– 35%

27,95zł

Konturówka do oczu Luxury Eye Pencil karaja
nr 2
Miękka formuła uwalnia pełny i intensywny
pigment, który można łatwo zmieszać palcami
lub pędzelkiem. Dzięki bogatemu kolorowi
idealnie nadaje się do mieszania pod cieniami
do powiek, aby zwiększyć jego pokrycie i
trwałość.
Testowany okulistycznie.
Zalety konturówki do ust Luxury Eye Pencil
KARAJA:
• posiada mocną pigmentację,
• ma miękką, kremową konsystencję,
• łatwo się rozciera.

Cena 43,00 zł – 35%

27,95zł

Konturówka do oczu Luxury Eye Pencil karaja
nr 3
Miękka formuła uwalnia pełny i intensywny
pigment, który można łatwo zmieszać palcami
lub pędzelkiem. Dzięki bogatemu kolorowi
idealnie nadaje się do mieszania pod cieniami
do powiek, aby zwiększyć jego pokrycie i
trwałość.
Testowany okulistycznie.
Zalety konturówki do ust Luxury Eye Pencil
KARAJA:
• posiada mocną pigmentację,
• ma miękką, kremową konsystencję,
• łatwo się rozciera.

Cena 43,00 zł

– 35%

27,95 zł

Wodoodporny KAJAL do oczu.Cat Eyes
Karaja nr 1
Multiprodukt, który dzięki swojej konsystencji
może być używany jako: wodoodporny cień do
powiek, konturówka i eyeliner. Miękka
konsystencja pozwala na perfekcyjne
rozprowadzenie i blendowanie produktu, a
właściwości Kajala sprawiają, ze produkt jest
super trwały.
UWAGA!
Po użyciu zamknąć szczelnie nasadkę.

Cena 45,00 zł – 40 %

27,27zł

Wodoodporny KAJAL do oczu.Cat Eyes
Karaja nr 3
Multiprodukt, który dzięki swojej konsystencji
może być używany jako: wodoodporny cień do
powiek, konturówka i eyeliner. Miękka
konsystencja pozwala na perfekcyjne
rozprowadzenie i blendowanie produktu, a
właściwości Kajala sprawiają, ze produkt jest
super trwały.
UWAGA!
Po użyciu zamknąć szczelnie nasadkę.

Cena 45,00 zł

– 40 %

27,27zł

Kredka do oczu Celebrity nr 10 w odcieniu
głębokiej zieleni.
Dzięki wyjątkowo miękkiej i kremowej
formule, rozprowadza się po powiekach
zupełnie jak eyeliner. Kolor długo pozostaje na
powiece w nienagannym stanie. Może być
stosowana jako subtelny akcent kolorystyczny
w codziennym makijażu, jako cień do powiek
lub baza pod cienie, która wzmocni i utrwali
kolor. Przetestowana dermatologicznie.

Zalety konturówki do ust Celebrity marki
KARAJA:
• łatwość aplikacji dzięki kremowej
formule kredki,
• gwarantuje długotrwały efekt,
• bogata gama pięknych, metalicznych
odcieni,
• odpowiednia do samodzielnego
stosowania oraz jako baza pod cienie,

Testowana dermatologicznie.

Cena 35,00zł – 30%

24,50 zł

Kredka do oczu Celebrity nr 2 w odcieniu
głębokiej srebrzystej szarości.
Dzięki wyjątkowo miękkiej i kremowej
formule, rozprowadza się po powiekach
zupełnie jak eyeliner. Kolor długo pozostaje na
powiece w nienagannym stanie. Może być
stosowana jako subtelny akcent kolorystyczny
w codziennym makijażu, jako cień do powiek
lub baza pod cienie, która wzmocni i utrwali
kolor. Przetestowana dermatologicznie.

Zalety konturówki do ust Celebrity marki
KARAJA:
• łatwość aplikacji dzięki kremowej
formule kredki,
• gwarantuje długotrwały efekt,
• bogata gama pięknych, metalicznych
odcieni,
• odpowiednia do samodzielnego

stosowania oraz jako baza pod cienie,

Testowana dermatologicznie.

Cena 35,00zł – 30%

24,50zł

Konturówka do ust Creamy Lip Pencil
Karaja nr 1
To konturówka do ust w odcieniu chłodnego,
neutralnego beżu, dla Pań o chłodnej
karnacji.
Creamy Lip Pencil nr 1 to konturówka o
naturalnym kolorze chłodnego beżu,
odpowiednia dla większości Pań ze względu na
swój neutralny odcień, pasuje zwłaszcza
Paniom o chłodnej karnacji.
Miękka i kremowa konsystencja produktu
została połączona z mocną pigmentacją.
Idealna do wyznaczania konturu ust przed
pomalowaniem pomadką, lub jako baza pod
błyszczyk czy szminkę.

Zalety konturówki do ust Creamy Lip Pencil
KARAJA:
• posiada mocną pigmentację,
• ma miękką, kremową konsystencję,
• łatwo się rozciera.

Cena 29,00 zł – 30%

20,30 zł

Konturówka do ust Creamy Lip Pencil
Karaja nr 2
To kremowa konturówka do ust w odcieniu
chłodnego, jasnego różu, dla Pań o chłodnej
karnacji.
Creamy Lip Pencil nr 2 to konturówka w
naturalnym kolorze jasnego różu, odpowiednia
dla większości Pań ze względu na swój
neutralny odcień, pasuje zwłaszcza Paniom o
chłodnej karnacji.
Miękka i kremowa konsystencja produktu
została połączona z mocną pigmentacją.
Idealna do wyznaczania konturu ust przed
pomalowaniem pomadką, lub jako baza pod
błyszczyk czy szminkę.

Zalety konturówki do ust Creamy Lip Pencil
KARAJA:
• posiada mocną pigmentację,
• ma miękką, kremową konsystencję,
• łatwo się rozciera.

Cena 29,00zł – 30% 20,30zł
Konturówka do ust Creamy Lip Pencil
Karaja nr 3
To kremowa konturówka do ust w odcieniu
chłodnej, stonowanej czerwieni, dla Pań o
chłodnej karnacji.
Creamy Lip Pencil nr 3 to konturówka w
naturalnym kolorze stonowanej czerwieni,
odpowiednia dla większości Pań ze względu na
swój neutralny odcień, pasuje zwłaszcza
Paniom o chłodnej karnacji. Miękka i kremowa
konsystencja produktu została połączona z
mocną pigmentacją. Idealna do wyznaczania
konturu ust przed pomalowaniem pomadką, lub
jako baza pod błyszczyk czy szminkę.

Zalety konturówki do ust Creamy Lip Pencil
KARAJA:
• posiada mocną pigmentację,

• ma miękką, kremową konsystencję,
• łatwo się rozciera.
•

Cena 29,00 zł – 30% 20,30zł

