
Cienie do powiek Włoskiej marki Karaja

Aquacolor nr 10 Włoskiej marki Karaja, to 
akwarelowy, intensywnie napigmentowany 
cień do powiek składający się z mapki 
składającej się trzech idealnie pasujących do 
siebie błyszczących  odcieni  od mlecznej bieli
po beż do ciemnego złota z drobinkami.

Odcień nr 10 świetnie sprawdzi się u Pań w 
każdym typie urody,  możemy go wykorzystać 
jako akcenty zarówno w subtelnych jak i 
wieczorowych stylizacjach.
Kolekcja Aquacolor to uniwersalne, wypiekane 
cienie do powiek o połyskujących refleksach w 
wielu kombinacjach kolorystycznych. Można 
ich używać na sucho dla pół przeźroczystego 
efektu lub na mokro aby zwiększyć efekt 
opalizujący. Eleganckie opakowanie jest 
wyposażone w lusterko oraz 2 aplikatory.1,2g  

Cena  69,00 zł  – 40%    41,40zł

Aquacolor nr 29 Włoskiej marki Karaja, to 
akwarelowy, intensywnie napigmentowany 
cień do powiek składający się z mapki 
składającej się trzech idealnie pasujących 
satynowych  odcieni  złotego beżu, butelkowej
soczystej  zieleni oraz głębokiego fioletu.

Odcień nr 29 świetnie sprawdzi się u Pań w 
każdym typie urody,  możemy go wykorzystać 
jako akcenty zarówno w subtelnych jak i 
wieczorowych stylizacjach.
Kolekcja Aquacolor to uniwersalne, wypiekane 
cienie do powiek o połyskujących refleksach w 
wielu kombinacjach kolorystycznych. Można 
ich używać na sucho dla pół przeźroczystego 
efektu lub na mokro aby zwiększyć efekt 
opalizujący. Eleganckie opakowanie jest 
wyposażone w lusterko oraz 2 aplikatory.1,2g  

  Cena 69,00 zł   – 40%    41,40zł



Cień 1One Shadow Karaja nr 8 w odcieniu 
delikatnego niebieskiego.

Doskonale kryjący pojedynczy cień do 
powiek o wysokiej zawartości pigmentów.

1One Shadow dzięki zawartości błyszczących i 
wyjątkowo iskrzących mikro perełek zapewnia 
niezwykły efekt odbicia światła. Idealne by uzyskać 
efekt świetlistej, rozpromienionej twarzy. 

Cena  35,00 zł    – 40 %   21,00 zł

Paleta Luxury Palette nr 1 Włoskiej 
profesjonalnej  marki do makijażu Karaja 
zawiera 4 cienie do oczu wodcieniach od bieli 
po szarośc i czarny odcień, 2 róże do policzków 
lub pudry rozświetlające w odcieniach rózu z 
drobinkami, 4 kosmetyki do ust (2 kremowe 
szminki , matowa szminka oraz błyszczyk w 
odcieniach chłodnego  różu). Wszystkie 
produkty są  utrzymane w tonacji chłodnej.

Dzięki eleganckiemu wykonaniu oraz bogatej 
zawartości jest niezbędna w każdej kobiecej 
torebce.   

 

 Cena: 149zł   – 40 %   89,40 zł 



Wonder Box nr 4 to mini paletka 
dziewięciu różnokolorowych 
cieni do powiek o satynowym 
wykończeniu.

Paletka zawiera różne odcienie koloru 
brązowego jak i beżu. Jest uniwersalna i pasuje 
dla większości kobiet, pięknie podkreśli 
niebieskie lub brązowe oczy.
Wonder Box to doskonała harmonia kolorów o 
satynowej konsystencji dla perfekcyjnego 
podkreślenia oczu. Innowacyjna, długotrwała 
formuła utrzymuje się na skórze przez cały 
dzień bez osypywania i rolowania w 
załamaniach powiek. Cieni można używać na 
sucho dla uzyskania pół-transparentnego efektu 
lub na mokro dla uzyskania głębokich kolorów i
długotrwałego krycia. Opakowanie zawiera 
lusterko i aplikatory.

.Cena 79,00 zł  – 40%    47,40 zł 

Paleta  Luxury Palette nr 2 zawiera 4 cienie do 
oczu w odcieniach beżu, brązu, żółci oraz 
moreli, 2 róże do policzków lub pudry 
rozświetlające w odcieniach beżowo-
morelowych, 4 kosmetyki do ust (2 kremowe 
szminki, matowa szminka oraz błyszczyk w 
odcieniach morelowo-różowych). Wszystkie 
produkty są  utrzymane w tonacji  ciepłej.

Dzięki eleganckiemu wykonaniu oraz bogatej 
zawartości jest niezbędna w każdej kobiecej 
torebce.  

 Cena: 149zł   – 40 %   89,40 zł 



Aquacolor nr 14 to akwarelowy, intensywnie 
napigmentowany cień do powiek składający 
się z mapki składającej się trzech idealnie 
pasujących odcieni  brązu, zieleni ze złotą 
drobinką.

Odcień nr 14 świetnie sprawdzi się u Pań w 
każdym typie urody,  możemy go wykorzystać 
jako akcenty zarówno w subtelnych jak i 
wieczorowych stylizacjach.
Kolekcja Aquacolor to uniwersalne, wypiekane 
cienie do powiek o połyskujących refleksach w 
wielu kombinacjach kolorystycznych. Można 
ich używać na sucho dla pół przeźroczystego 
efektu lub na mokro aby zwiększyć efekt 
opalizujący. Eleganckie opakowanie jest 
wyposażone w lusterko oraz 2 aplikatory.1,2g  

Cena 69,00 zł    – 40%      41,40zł 

Aquacolor nr 15 to akwarelowy, intensywnie 
napigmentowany cień do powiek Włoskiej, 
profesjonalnej marki makijażowej Karaja 
składający się z dwóch idealnie dobranych 
odcieni fioletu.

Odcień nr 15 świetnie sprawdzi się u Pań o 
zielonych, niebieskich oraz brązowych oczach, 
możemy go wykorzystać jako akcenty zarówno 
w subtelnych jak i wieczorowych stylizacjach.
Kolekcja Aquacolor to uniwersalne, wypiekane 
cienie do powiek o połyskujących refleksach w 
wielu kombinacjach kolorystycznych. Można 
ich używać na sucho dla pół przeźroczystego 
efektu lub na mokro aby zwiększyć efekt 
opalizujący. Eleganckie opakowanie jest 
wyposażone w lusterko oraz 2 aplikatory.1,2g   

 Cena 69,00 zł   – 40%   41,40zł 



Aquacolor nr 21 to akwarelowy, intensywnie 
napigmentowany cień do powiek Włoskiej, 
profesjonalnej marki makijażowej Karaja 
zawierający  4 satynowe kolory tj bordowo-
brązowy, beżowy, złoto-pomarańczowy i 
fioletowo-grafitowy.

Odcień nr 21 świetnie sprawdzi się u Pań o 
zielonych i brązowych oczach, możemy go 
wykorzystać do subtelnych jak i wieczorowych 
stylizacji.
Kolekcja Aquacolor to uniwersalne, wypiekane 
cienie do powiek o połyskujących refleksach w 
wielu kombinacjach kolorystycznych. Można 
ich używać na sucho dla pół przeźroczystego 
efektu lub na mokro aby zwiększyć efekt 
opalizujący. Eleganckie opakowanie jest 
wyposażone w lusterko oraz 2 aplikatory.1,2g 

Cena 69,00 zł   – 40%     41,40zł 



Aquacolor nr 17 to akwarelowy, intensywnie 
napigmentowany cień do powiek Włoskiej, 
profesjonalnej marki makijażowej Karaja 
składający się z trzech idealnie pasujących 
odcieni ciemnego brązu, złota oraz srebra.

Odcień nr 17 świetnie sprawdzi się u Pań o 
zielonych, niebieskich oraz brązowych oczach, 
możemy go wykorzystać jako akcenty zarówno 
w subtelnych jak i wieczorowych stylizacjach.
Kolekcja Aquacolor to uniwersalne, wypiekane 
cienie do powiek o połyskujących refleksach w 
wielu kombinacjach kolorystycznych. Można 
ich używać na sucho dla pół przeźroczystego 
efektu lub na mokro aby zwiększyć efekt 
opalizujący. Eleganckie opakowanie jest 
wyposażone w lusterko oraz 2 aplikatory.1,2g  

Cena 69,00 zł   – 40%      41,40zł 

Aquacolor nr 31 to akwarelowy, intensywnie 
napigmentowany cień do powiek Włoskiej, 
profesjonalnej marki makijażowej Karaja 
składający się z trzech idealnie pasujących 
odcieni bieli, srebra oraz bordowego.

Odcień nr 31 świetnie sprawdzi się u Pań o 
zielonych, niebieskich oraz brązowych oczach, 
możemy go wykorzystać jako akcenty zarówno 
w subtelnych jak i wieczorowych stylizacjach.
Kolekcja Aquacolor to uniwersalne, wypiekane 
cienie do powiek o połyskujących refleksach w 
wielu kombinacjach kolorystycznych. Można 
ich używać na sucho dla pół przeźroczystego 
efektu lub na mokro aby zwiększyć efekt 
opalizujący. Eleganckie opakowanie jest 
wyposażone w lusterko oraz 2 aplikatory.1,2g

 

 Cena 69,00 zł   – 40%      41,40zł 

Aquacolor nr 32 to akwarelowy, intensywnie 
napigmentowany cień do powiek Włoskiej, 
profesjonalnej marki makijażowej Karaja 
składający się z trzech idealnie pasujących 



odcieni perłowej różowej bieli,  pastelowego 
różu w 2 odcieniach ( ciepły i chłodny odcień)

Odcień nr 32 świetnie sprawdzi się u Pań o 
zielonych, niebieskich oraz brązowych oczach, 
możemy go wykorzystać jako akcenty zarówno 
w subtelnych jak i wieczorowych stylizacjach.
Kolekcja Aquacolor to uniwersalne, wypiekane 
cienie do powiek o połyskujących refleksach w 
wielu kombinacjach kolorystycznych. Można 
ich używać na sucho dla pół przeźroczystego 
efektu lub na mokro aby zwiększyć efekt 
opalizujący. Eleganckie opakowanie jest 
wyposażone w lusterko oraz 2 aplikatory.1,2g  

Cena 69,00 zł   – 40%      41,40zł 

Cienie Eye Fusion nr 5  to  wyraziste, jedwabne 
i długotrwałe kolory. Cienie Włoskiej, 
profesjonalnej marki makijażowej Karaja są 
satynowo matowej konsystencji a  ich odcienie 
to wyrazista zieleńz bielą i szarością, stanowi 
niebanalne połączenie kolorystyczne, dając 
wiele możliwości połączeń w makijażu. 
Mogą być używane samodzielne albo w 
dowolnej kombinacji z innymi kolorami. 1 g 

Cena 49,00 zł     – 40%    29,40 zł



Cienie Eye Fusion nr 6  to  wyraziste, jedwabne 
i długotrwałe kolory. 
Cienie Włoskiej, profesjonalnej marki 
makijażowej Karaja są satynowo matowej 
konsystencji a  ich odcienie to wyrazista zieleńz 
bielą i szarością, stanowi niebanalne połączenie 
kolorystyczne, dając wiele możliwości połączeń 
w makijażu. 
Mogą być używane samodzielne albo w 
dowolnej kombinacji z innymi kolorami. 1 g 

Cena 49,00 zł    – 40%    29,40 zł

Aquacolor nr 23 to akwarelowy, intensywnie 
napigmentowany cień do powiek Włoskiej, 
profesjonalnej marki makijażowej Karaja 
zawierający  3 satynowe kolory tj morsko-
miętowy, niebieski i szary.

Odcień nr 23 świetnie sprawdzi się u Pań o 
zielonych i brązowych oczach, możemy go 
wykorzystać do subtelnych jak i wieczorowych 
stylizacji.
Kolekcja Aquacolor to uniwersalne, wypiekane 
cienie do powiek o połyskujących refleksach w 
wielu kombinacjach kolorystycznych. Można 
ich używać na sucho dla pół przeźroczystego 
efektu lub na mokro aby zwiększyć efekt 
opalizujący. Eleganckie opakowanie jest 
wyposażone w lusterko oraz 2 aplikatory.1,2g 

Cena 69,00 zł   – 40%      41,40zł 



Nałożony na sucho, rozświetla oczy i nadaje 
półprzeźroczysty, świetlisty efekt. Aplikowany 
na mokro (przy użyciu wilgotnego pędzelka) 
daje efekt mocniejszego, intensywniej 
opalizującego i kryjącego makijażu. Idealny do 
stosowania na co dzień oraz na wieczorne 
wyjścia. 

Cena 67,00 zł  – 40%      40,20 zł 

Aquacolor Gemstones nr 3 Malachite to cień 
do powiek w chłodnym, ale intensywnym 
odcieniu zieleni. Dedykowany Paniom o 
oczach piwnych lub brązowych.

Odcień nr 3 świetnie sprawdzi się w 
wieczorowych stylizacjach. Opalizujący efekt i 
mocną pigmentację z pewnością pokochają 
wszystkie fanki makjiażowych eksperymentów.
Gemstones to wypiekane cienie z kolekcji 
Aquacolor łączące w sobie metaliczny połysk i 
super trwałość z intensywnością czystego 
czarnego pigmentu. Cień bardzo łatwo się 
nakłada. Można je aplikować zarówno na sucho 
jak i mokro. Użycie produktu na mokro pozwoli 
na zwiększenie opalizującego efektu i 
dokładniejsze pokrycie powieki kolorem. 2g   

Cena 67,00 zł   – 40 %   40,20 zł 



 Wonder Sculpt nr 1 to zestaw dziewięciu 
matowych, idealnie dopasowanych, aksamitnych
cieni w neutralnych odcieniach brązu, idealnych 
dla każdej kobiety,  Włoskiej, profesjonalnej 
marki makijażowej Karaja

Paletka zawiera ciemne, klasyczne, chłodne 
brązy oraz jasne beże i róże. Pozwala stworzyć 
nieskończoną liczbę makijaży, od subtelnych do 
mocniejszych i wieczorowych. Długotrwała 
formuła utrzymuje się na skórze przez cały 
dzień bez osypywania i rolowania w 
załamaniach powiek. Cieni można używać na 
sucho dla uzyskania pół-transparentnego efektu 
lub na mokro dla uzyskania głębokich kolorów i 
długotrwałego krycia. Eleganckie opakowanie 
wyposażone jest w lusterko oraz aplikatory do 
nakładania cieni.

0,8gx9    

 

 Cena  89,00 zł    – 40%   53,40 zł

Cienie Color Emotion Karaja nr 9 Włoskiej 
marki Karaja. Mini paletka mocno 
napigmentowanych cieni do powiek 
Włoskiej, profesjonalnej marki makijażowej 
Karaja w wersjach: mat, perła, satyna i 
krem. Pięknie dobrane 4 odcienie fioletów.
Profesjonalny produkt, którego 
niezaprzeczalną zaletą jest trwałość i 
intensywność koloru. 

1,2 g

Cena 65,00 zł   – 40 %   39,00 zł 



Cienie Color Emotion Karaja nr 10 Włoskiej 
marki Karaja . Mini paletka mocno 
napigmentowanych cieni do powiek 
Włoskiej, profesjonalnej marki makijażowej 
Karaja w wersjach: mat, perła, satyna i 
krem. Pięknie dobrane 4 odcienie beżów z 
brązami.
Profesjonalny produkt, którego 
niezaprzeczalną zaletą jest trwałość i 
intensywność koloru. 

1,2 g

 Cena 65,00 zł – 40 %   39,00 zł 

Smokey 3D nr 1 to multifunkcyjny produkt 
łączący w sobie eyeliner, kajal oraz cień do 
powiek w intensywnym, czarnym kolorze dla 
wszystkich miłośniczek mocnych makijaży.  
Włoskiej, profesjonalnej marki makijażowej 
Karaja

Smokey 3D to produkt wodoodporny dzięki 
czemu zapewnia długotrwały efekt. Jego 
formuła zapewnia trzy możliwości nakładania. 
Jako eyeliner wokół oczu, kajal do wewnętrznej 
linii rzęs oraz jako cień do powiek.

Dzięki swojej delikatnej konsystencji łatwo się 
nakłada, szybko wysycha pozostając na skórze 
ekstremalnie długo.

Dzięki dołączonemu pędzelkowi z 
syntetycznego włosia eyeliner łatwo się nakłada 
perfekcyjnie podkreślając linię rzęs. Cienki 
pędzelek o kwadratowym kształcie pozwala 
dowolnie kreować grubość konturu.

Smokey 3D jako cień do powiek. 
Natychmiastowo pokrywa powieki 
intensywnym kolorem, łatwo się rozciera - 
idealny do wykonania makijażu "smokey eye".

Zastosowany na linii wodnej jako kajal nada 
spojrzeniu kuszącą głębię. Nie spływa. Produkt 
przetestowany oftamologicznie dzięki czemu 
nadaje się do dla wrażliwych oczu. 3g           

Cena  69,00zł    – 40 %   41,40zł  



Aquacolor nr 33 to akwarelowy, intensywnie 
napigmentowany cień do powiek Włoskiej, 
profesjonalnej marki makijażowej Karaja 
składający się z trzech idealnie pasujących 
odcieni beżu i brązu z lekką drobinką.

Odcień nr 33 to uniwersalny odcień dla Pań o 
każdym typie urody. Możemy go wykorzystać 
do subtelnych jak i wieczorowych stylizacji.
Kolekcja Aquacolor to uniwersalne, wypiekane 
cienie do powiek o połyskujących refleksach w 
wielu kombinacjach kolorystycznych. Można 
ich używać na sucho dla pół przeźroczystego 
efektu lub na mokro aby zwiększyć efekt 
opalizujący. Eleganckie opakowanie jest 
wyposażone w lusterko oraz 2 aplikatory.1,2g

Zalety cieni do powiek Aquacolor KARAJA:

• bogata gama kolorystyczna, 
• formuła zapewniająca intensywność i 

trwałość, 
• można je aplikować na sucho lub mokro, 
• opakowanie jest wyposażone w lusterko i

aplikatory.   

Cena 69,00 zł     – 40%      41,40zł 

 Aquacolor nr 27 to akwarelowy, intensywnie 
napigmentowany cień do powiek Włoskiej, 
profesjonalnej marki makijażowej Karaja 
składający się z trzech idealnie pasujących i 
przenikających się odcieni fioletu z różem.

Odcień nr 27 to uniwersalny odcień dla Pań o 
każdym typie urody.Kolekcja Aquacolor to 
uniwersalne, wypiekane cienie do powiek o 
połyskujących refleksach w wielu kombinacjach
kolorystycznych. Można ich używać na sucho 
dla pół przeźroczystego efektu lub na mokro aby
zwiększyć efekt opalizujący.Opakowanie ma   
lusterko oraz 2 aplikatory.

 Cena 69,00 zł  – 40%      41,40zł 
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