
Karaja Podkłady do Makijażu 

Płynny podkład rozświetlająco-matujący. 

Nr 104

Podkład jest wolny od oleju. Nadaje twarzy 
blask bez połysku gwarantując doskonały, 
naturalny, matowy efekt wygładzenia.
Podkład Photo Finish doskonale kryje już 
przy użyciu cienkiej warstwy produktu.
Specjalne pigmenty (powlekane i delikatne 
kulkowe pyłki) wchłaniają sebum i 
rozprowadzają nadzwyczajną świetlistość, 
podkreślając urok i świeżość kolorytu cery. 
Zmarszczki, pory i niedoskonałości zostają 
optycznie spłycone i osłabione.
Odporny na wszystkie sytuacje, od rana do 
wieczora, na wszystkie okazje, w każdym 
klimacie - jest prawdziwym sojusznikiem 
piękności.
Dla wszystkich rodzajów skóry ze szczególnym 
uwzględnieniem cery mieszanej i tłustej.
Testowany klinicznie. 30 ml   

Cena  99,00 zł    –  15%    84,15 zł 

Płynny podkład rozświetlająco-matujący. 

Nr 10

Podkład jest wolny od oleju. Nadaje twarzy 
blask bez połysku gwarantując doskonały, 
naturalny, matowy efekt wygładzenia. 
Podkład Photo Finish doskonale kryje już 
przy użyciu cienkiej warstwy produktu.
Specjalne pigmenty (powlekane i delikatne 
kulkowe pyłki) wchłaniają sebum i 
rozprowadzają nadzwyczajną świetlistość, 
podkreślając urok i świeżość kolorytu cery. 
Zmarszczki, pory i niedoskonałości zostają 
optycznie spłycone i osłabione.
Odporny na wszystkie sytuacje, od rana do 
wieczora, na wszystkie okazje, w każdym 
klimacie - jest prawdziwym sojusznikiem 
piękności.
Dla wszystkich rodzajów skóry ze szczególnym 
uwzględnieniem cery mieszanej i tłustej.
Testowany klinicznie. 30 ml  
Cena  99,00 zł    –  15%    84,15 zł 



Płynny podkład rozświetlająco-matujący. 

Nr 20  

Podkład jest wolny od oleju. Nadaje twarzy 
blask bez połysku gwarantując doskonały, 
naturalny, matowy efekt wygładzenia. 
Podkład Photo Finish doskonale kryje już 
przy użyciu cienkiej warstwy produktu.

Specjalne pigmenty (powlekane i delikatne 
kulkowe pyłki) wchłaniają sebum i 
rozprowadzają nadzwyczajną świetlistość, 
podkreślając urok i świeżość kolorytu cery. 
Zmarszczki, pory i niedoskonałości zostają 
optycznie spłycone i osłabione.
Odporny na wszystkie sytuacje, od rana do 
wieczora, na wszystkie okazje, w każdym 
klimacie - jest prawdziwym sojusznikiem 
piękności.
Dla wszystkich rodzajów skóry ze szczególnym 
uwzględnieniem cery mieszanej i tłustej.
Testowany klinicznie. 30 ml  
Cena  99,00 zł    –  15%    84,15 zł 
Płynny podkład rozświetlająco – matujący.      
Nr 30 

Gwarantuje długotrwałe utrzymanie się na 
skórze. Wolny od oleju. Specjalna formuła 
podkładu Photo Finish nadaje twarzy blasku bez
efektu świecenia. Nadaje naturalny efekt 
wygładzenia i zmatowienia cery. Dla idealnego 
pokrycia wystarczy nawet cienka warstwa 
podkładu. Doskonałość fotograficzna.

Specjalne powlekane pigmenty oraz delikatne 
kulkowe pyłki wchłaniają nadmiar sebum 
podkreślając naturalną świeżość i kolor skóry. 
Zmarszczki, pory oraz niedoskonałości cery 
zostają optycznie roztarte, co pozwala na 
uzyskanie doskonałego efektu.       
Długotrwałość i komfort.

Konsystencja podkładu Photo Finish daje efekt 
wygładzenia i otulenia skóry bez nadmiernego 
wyostrzania rysów twarzy. Odporny na 
wszystkie sytuacje idealnie nada się na co dzień 
oraz na wielkie wyjścia. Dzięki swojej 
elastyczności daje skórze poczucie komfortu 
przez cały dzień. Podkład przeznaczony jest do 
każdego rodzaju skóry ze szczególnym 
wskazaniem dla cery mieszanej i tłustej. 
Testowany klinicznie. 30 ml   

Cena  99,00 zł    –  15%    84,15 zł 



Płynny podkład rozświetlająco – matujący.      
Nr 40 

Gwarantuje długotrwałe utrzymanie się na 
skórze. Wolny od oleju. Specjalna formuła 
podkładu Photo Finish nadaje twarzy blasku bez
efektu świecenia. Nadaje naturalny efekt 
wygładzenia i zmatowienia cery. Dla idealnego 
pokrycia wystarczy nawet cienka warstwa 
podkładu. Doskonałość fotograficzna.

Specjalne powlekane pigmenty oraz delikatne 
kulkowe pyłki wchłaniają nadmiar sebum 
podkreślając naturalną świeżość i kolor skóry. 
Zmarszczki, pory oraz niedoskonałości cery 
zostają optycznie roztarte, co pozwala na 
uzyskanie doskonałego efektu.       
Długotrwałość i komfort.

Konsystencja podkładu Photo Finish daje efekt 
wygładzenia i otulenia skóry bez nadmiernego 
wyostrzania rysów twarzy. Odporny na 
wszystkie sytuacje idealnie nada się na co dzień 
oraz na wielkie wyjścia. Dzięki swojej 
elastyczności daje skórze poczucie komfortu 
przez cały dzień. Podkład przeznaczony jest do 
każdego rodzaju skóry ze szczególnym 
wskazaniem dla cery mieszanej i tłustej. 
Testowany klinicznie. 30 ml  

Cena  99,00 zł    –  15%    84,15 zł 
Płynny podkład rozświetlająco – matujący.      
Nr 50 

Gwarantuje długotrwałe utrzymanie się na 
skórze. Wolny od oleju. Specjalna formuła 
podkładu Photo Finish nadaje twarzy blasku bez
efektu świecenia. Nadaje naturalny efekt 
wygładzenia i zmatowienia cery. Dla idealnego 
pokrycia wystarczy nawet cienka warstwa 
podkładu. Doskonałość fotograficzna.

Specjalne powlekane pigmenty oraz delikatne 
kulkowe pyłki wchłaniają nadmiar sebum 
podkreślając naturalną świeżość i kolor skóry. 
Zmarszczki, pory oraz niedoskonałości cery 
zostają optycznie roztarte, co pozwala na 
uzyskanie doskonałego efektu.       
Długotrwałość i komfort.

Konsystencja podkładu Photo Finish daje efekt 
wygładzenia i otulenia skóry bez nadmiernego 
wyostrzania rysów twarzy. Odporny na 
wszystkie sytuacje idealnie nada się na co dzień 
oraz na wielkie wyjścia. Dzięki swojej 



elastyczności daje skórze poczucie komfortu 
przez cały dzień. Podkład przeznaczony jest do 
każdego rodzaju skóry ze szczególnym 
wskazaniem dla cery mieszanej i tłustej. 
Testowany klinicznie. 30 ml   

Cena  99,00 zł    –  15%    84,15 zł 
NOWOŚĆ! Podkład Skin Velvet Nr 100 
skierowany jest dla cer suchych oraz dojrzałych.
Produkt bogaty jest w wyciąg z Ginko biloba i 
ekstrakt z szyszek chmielu, dzięki swojej 
specjalnej formule ma działanie silnie odżywcze
i liftingujące. Delikatna, kremowa konsystencja 
(ze średnio-mocnym efektem kryjącym) daje 
efekt wygładzonej , aksamitnej cery.

Skin Velvet to nowy podkład firmy Karaja, który
w zaledwie jednym kosmetyku łączy efekt 
perfekcyjnej, aksamitnej i gładkiej powłoki, 
dzięki jego bogatej kremowej konsystencji i 
promienistym, naturalnym wykończeniu.
To właśnie dzięki innowacyjnej formule opartej 
na najlepszych woskach i powlekanych 
pigmentach, tworzy wrażenie niezwykle 
gładkiej skóry, już po pierwszej aplikacji. Od 
tego momentu skóra nieustannie absorbuje je, 
harmonizując oraz poprawiając swój wygląd. 
Produkt testowany dermatologicznie. 30 ml   
Cena  89,00 zł   – 10%     80,01 zł 
Nr  100 to bardzo jasny  porcelanowy ODCIEŃ  
NEUTRALNY

NOWOŚĆ! Podkład Skin Velvet Nr 1001 
skierowany jest dla cer suchych oraz dojrzałych.
Produkt bogaty jest w wyciąg z Ginko biloba i 
ekstrakt z szyszek chmielu, dzięki swojej 
specjalnej formule ma działanie silnie odżywcze
i liftingujące. Delikatna, kremowa konsystencja 
(ze średnio-mocnym efektem kryjącym) daje 
efekt wygładzonej , aksamitnej cery.

Skin Velvet to nowy podkład firmy Karaja, który
w zaledwie jednym kosmetyku łączy efekt 
perfekcyjnej, aksamitnej i gładkiej powłoki, 
dzięki jego bogatej kremowej konsystencji i 
promienistym, naturalnym wykończeniu.
To właśnie dzięki innowacyjnej formule opartej 
na najlepszych woskach i powlekanych 
pigmentach, tworzy wrażenie niezwykle 
gładkiej skóry, już po pierwszej aplikacji. Od 



tego momentu skóra nieustannie absorbuje je, 
harmonizując oraz poprawiając swój wygląd. 
Produkt testowany dermatologicznie. 30 ml   

Cena  89,00 zł   – 10%     80,01 zł 
Nr 101 to odcień w tonacji CIEPŁEGO 
JASNEGO BEŻU 

Podkład Skin Velvet  Nr 3  – Piaskowy beż 
(tonacja ciepła) ŚREDNI BRĄZ - CIEPŁA 
posiada działanie liftingujące dające efekt 
odmładzający. Rozświetla cerę nadając jej 
świeży i młodzieńczy wygląd. Koryguje 
widoczne oznaki starzenia się poprzez 
podnoszenie i rewitalizowanie skóry.
Minimalizuje zmarszczki mimiczne dzięki 
ekskluzywnemu kompleksowi bazującemu, 
opartemu na wyciągu z ginko biloba (miłorzębu 
dwuklapowego) oraz ekstraktu z chmielu.

Delikatna, kremowa konsystencja (ze średnio-
mocnym efektem kryjącym, który można 
kontrolować) daje efekt idealnej cery. Wystarczy
jeden krok do odżywienia, poprawy, naprawy i 
tonizacji zmęczonej, czy zaniedbanej skóry.

Jego nowa formuła wytrzyma wilgoć, stres i 
wysoką temperaturę. Rezultat to perfekcyjna, 
naturalna i promienista cera przez cały dzień.

Podkład Skin Velvet jest dostępny w kolorach:
3 – Piaskowy beż (tonacja ciepła) ŚREDNI 
BRĄZ - CIEPŁA
4 – Cynamonowy beż (tonacja ciepła) TOFFI - 
CIEPŁA
5 – Mokka (tonacja ciepła) OPALONY BEŻ – 
CIEPŁA
6 – Opalony (tonacja ciepła) BRĄZ - CIEPŁA 

Produkt testowany dermatologicznie. 30 ml 

Cena  89,00 zł   – 10%     80,01 zł 



Skin Velvet Nr 4 – Cynamonowy beż (tonacja 
ciepła) TOFFI – CIEPŁA, to nowy podkład 
firmy Karaja, który w zaledwie jednym 
kosmetyku łączy efekt perfekcyjnej, aksamitnej i
gładkiej powłoki, dzięki jego bogatej kremowej 
konsystencji i promienistym, naturalnym 
wykończeniu.
To właśnie dzięki innowacyjnej formule opartej 
na najlepszych woskach i powlekanych 
pigmentach, tworzy wrażenie niezwykle 
gładkiej skóry, już po pierwszej aplikacji. Od 
tego momentu skóra nieustannie absorbuje je, 
harmonizując oraz poprawiając swój wygląd.

Skin Velvet daje niezrównany komfort. Ten 
aksamitny podkład troszczy się o Twoją skórę, 
jednocześnie odżywiając twoją cerę i 
dostarczając jej ochrony przeciwko starzeniu się.

Jego nowa formuła wytrzyma wilgoć, stres i 
wysoką temperaturę. Rezultat to perfekcyjna, 
naturalna i promienista cera przez cały dzień.

Podkład Skin Velvet jest dostępny w kolorach:
3 – Piaskowy beż (tonacja ciepła) ŚREDNI 
BRĄZ - CIEPŁA
4 – Cynamonowy beż (tonacja ciepła) TOFFI - 
CIEPŁA
5 – Mokka (tonacja ciepła) OPALONY BEŻ – 
CIEPŁA
6 – Opalony (tonacja ciepła) BRĄZ - CIEPŁA 

Produkt testowany dermatologicznie. 30 ml 

Cena  89,00 zł   – 10%     80,01 zł 



Podkład Skin Velvet  Nr 5 – Mokka (tonacja 
ciepła) OPALONY BEŻ - CIEPŁA , posiada 
działanie liftingujące dające efekt odmładzający.
Rozświetla cerę nadając jej świeży i 
młodzieńczy wygląd. Koryguje widoczne oznaki
starzenia się poprzez podnoszenie i 
rewitalizowanie skóry.
Minimalizuje zmarszczki mimiczne dzięki 
ekskluzywnemu kompleksowi bazującemu, 
opartemu na wyciągu z ginko biloba (miłorzębu 
dwuklapowego) oraz ekstraktu z chmielu.

Delikatna, kremowa konsystencja (ze średnio-
mocnym efektem kryjącym, który można 
kontrolować) daje efekt idealnej cery. Wystarczy
jeden krok do odżywienia, poprawy, naprawy i 
tonizacji zmęczonej, czy zaniedbanej skóry.

Jego nowa formuła wytrzyma wilgoć, stres i 
wysoką temperaturę. Rezultat to perfekcyjna, 
naturalna i promienista cera przez cały dzień.

Podkład Skin Velvet jest dostępny w kolorach:
3 – Piaskowy beż (tonacja ciepła) ŚREDNI 
BRĄZ - CIEPŁA
4 – Cynamonowy beż (tonacja ciepła) TOFFI - 
CIEPŁA
5 – Mokka (tonacja ciepła) OPALONY BEŻ – 
CIEPŁA
6 – Opalony (tonacja ciepła) BRĄZ - CIEPŁA 
Produkt testowany dermatologicznie. 30 ml 

Cena  89,00 zł   – 10%     80,01 zł 

Podkład Skin Velvet  Nr 3  – Piaskowy beż 
(tonacja ciepła) ŚREDNI BRĄZ - CIEPŁA 
posiada działanie liftingujące dające efekt 
odmładzający. Rozświetla cerę nadając jej 
świeży i młodzieńczy wygląd. Koryguje 
widoczne oznaki starzenia się poprzez 
podnoszenie i rewitalizowanie skóry.
Minimalizuje zmarszczki mimiczne dzięki 
ekskluzywnemu kompleksowi bazującemu, 
opartemu na wyciągu z ginko biloba (miłorzębu 
dwuklapowego) oraz ekstraktu z chmielu.

Delikatna, kremowa konsystencja (ze średnio-
mocnym efektem kryjącym, który można 
kontrolować) daje efekt idealnej cery. Wystarczy
jeden krok do odżywienia, poprawy, naprawy i 
tonizacji zmęczonej, czy zaniedbanej skóry.

Jego nowa formuła wytrzyma wilgoć, stres i 



wysoką temperaturę. Rezultat to perfekcyjna, 
naturalna i promienista cera przez cały dzień.

Podkład Skin Velvet jest dostępny w kolorach:
3 – Piaskowy beż (tonacja ciepła) ŚREDNI 
BRĄZ - CIEPŁA
4 – Cynamonowy beż (tonacja ciepła) TOFFI - 
CIEPŁA
5 – Mokka (tonacja ciepła) OPALONY BEŻ – 
CIEPŁA
6 – Opalony (tonacja ciepła) BRĄZ - CIEPŁA 

Produkt testowany dermatologicznie. 30 ml

Cena  89,00 zł   – 10%     80,01 zł 

Divine Cover Nr 2 - Podkład o dużym i 
natychmiastowym kryciu z wodoodpornym 
efektem. Pięknie wyrównuje kolor skóry oraz ją 
perfekcyjnie  matuje. 

Wzbogacony w środki nawilżające i odżywcze, 
zapewnia pełne i natychmiastowe krycie. Dzięki
swojej bogatej, kremowej konsystencji łatwo i 
miękko się go rozprowadza. Zapewnia jednolitą 
i promienną cerę, absolutnie idealny na każdą 
okazję. Opracowany dla zapewnienia wysokiej 
wodoodporności i długotrwałego krycia. 
Utrzymuje się przez cały dzień, bez efektu 
maski. Podkład wodoodporny.

Zawiera olej makadamia, wit. E, olej ze słodkich
migdałów, pektynę. 

Testowany dermatologicznie. 30 ml  

 

Cena 109,00 zł   – 20 %    87,20 zł 



Divine Cover Nr 3 - Podkład o dużym i 
natychmiastowym kryciu z wodoodpornym 
efektem. Pięknie wyrównuje kolor skóry oraz ją 
perfekcyjnie  matuje. 

Wzbogacony w środki nawilżające i odżywcze, 
zapewnia pełne i natychmiastowe krycie. Dzięki
swojej bogatej, kremowej konsystencji łatwo i 
miękko się go rozprowadza. Zapewnia jednolitą 
i promienną cerę, absolutnie idealny na każdą 
okazję. Opracowany dla zapewnienia wysokiej 
wodoodporności i długotrwałego krycia. 
Utrzymuje się przez cały dzień, bez efektu 
maski. Podkład wodoodporny.

Zawiera olej makadamia, wit. E, olej ze słodkich
migdałów, pektynę. 

Testowany dermatologicznie. 30 ml   

Cena 109,00 zł   – 20 %    87,20 zł

Divine Cover Nr 4 - Podkład o dużym i 
natychmiastowym kryciu z wodoodpornym 
efektem. Pięknie wyrównuje kolor skóry oraz ją 
perfekcyjnie  matuje. 

Wzbogacony w środki nawilżające i odżywcze, 
zapewnia pełne i natychmiastowe krycie. Dzięki
swojej bogatej, kremowej konsystencji łatwo i 
miękko się go rozprowadza. Zapewnia jednolitą 
i promienną cerę, absolutnie idealny na każdą 
okazję. Opracowany dla zapewnienia wysokiej 
wodoodporności i długotrwałego krycia. 
Utrzymuje się przez cały dzień, bez efektu 
maski. Podkład wodoodporny.

Zawiera olej makadamia, wit. E, olej ze słodkich
migdałów, pektynę. 

Testowany dermatologicznie. 30 ml   

Cena 109,00 zł   – 20 %    87,20 zł




