Pomadki, Błyszczyki
Rouge Mat nr 45 to aksamitna matowa
pomadka w uniwersalnym odcieniu
chłodnej, soczystej czerwieni. Sprawdzi się
u wszystkich typów urody.
Pomadka w kolorze numer 45 to jeden z
najbardziej klasycznych odcieni czerwieni z
całej palety, dedykowany głównie Paniom o
chłodnym typie urody.
Miękka, pudrowa pomadka o matowym
wykończeniu. Nadaje ustom intensywny,
trwały kolor bez uczucia ciężkości i
przesuszenia. Kremowa formuła jest łatwa a
aplikacji i odporna na ścieranie. Perfekcyjna
jako dopełnienie wieczornego makijażu.
Zalety pomadki do ust Rouge Mat KARAJA
nr 45:
• ma aksamitne, matowe wykończenie,
• posiada bardzo trwałe i wyraziste
kolory,
• ma miękką, kremową konsystencję,
• łatwa w aplikacji i odporna na
ścieranie.
3,5 ml

Cena 49,00 zł

– 40 % 29,40zł

MATT CONTOUR & FILL marki Karaja.
Nr 1
Matowa pomadka do konturowania ust.Dzięki
zaostrzonej końcówce, pozwala precyzyjnie
wymodelować kontur. Po nadaniu wargom
wyraźnego kształtu, szminkę należy rozetrzeć
ku środkowi. Kosmetyk umieszczono w
eleganckim opakowaniu o srebrnym odcieniu.
Produkt dostępny w 2 wersjach
kolorystycznych:
- Matt Contour 1- zimy, delikatny róż
• Pomadka do konturowania ust.
• Doskonale matuje.
• Umieszczona w eleganckim
opakowaniu.
• Dostępna w 2 naturalnych odcieniach.
Pojemność 3 ml.

Cena 35,00 zł – 40 % 21,00zł

Matowa pomadka w kredce nr 5 odcień
pomarańczowy.
Delikatna, kremowa, matowa szminka w
formie kredki. Miękko rozprowadza się na
ustach nadając im niezwykle intensywny
kolor i idealne pokrycie.
Szminka posiada wodoodporną formułę,
która zapewnia długotrwały efekt bez
rozmazywania się, jednocześnie szminka nie
wysusza ust.
Po użyciu zamknąć szczelnie nasadkę.
Zalety pomadki do ust Matli KARAJA:
• trwała kremowa formuła,
• posiada gamę soczystych kolorów,
• zawiera formułę nie przesuszającą ust
o subtelnym zapachu.
Testowana dermatologicznie.
Pojemność 2,8 g

Cena 39,00 zł – 40%

23,40zł

Blyszczyk Crystal Gloss nr 12.
Nadaje ustom naturalną objętość,
wyjątkową miękkość oraz niespotykany
promienisty blask.
Niezwykle lekka struktura oraz formuła
błyszczyku umożliwia uzyskanie
pięknego koloru. Aby uzyskać piękny
połysk błyszczyk zakończony jest
profesjonalnym pędzelkiem, dzięki
któremu aplikacja jest wyjątkowo
przyjemna. Łatwy w użyciu, nadaje
błyszczący efekt bez uczucia tłustych ust.

ł

Wyjątkowo błyszczący.
Bardzo komfortowy, nie jest klejący i nie
obciąża ust.
Testowany dermatologicznie.
Pojemność 3,5 ml.

Cena 35,00 zł

– 40 %

21,00zł

Pomadka Rouge Cream nr 14c
Kremowa i nawilżająca, niezwykle trwała
pomadka. Dzięki bogactwu wosków
perfekcyjnie natłuszcza, pielęgnuje i
wygładza usta nie wysuszając ich.
Pojemność netto 3,5 ml

Cena 49,00 zł – 40 % 29,40 zł

Błyszczyk Crystall GLOSS nr14
Nadaje ustom naturalną objętość, wyjątkową
miękkość oraz niespotykany promienisty
blask.
Niezwykle lekka struktura oraz formuła
błyszczyku umożliwia uzyskanie pięknego
koloru. Aby uzyskać piękny połysk błyszczyk
zakończony jest profesjonalnym pędzelkiem,
dzięki któremu aplikacja jest wyjątkowo
przyjemna. Łatwy w użyciu, nadaje
błyszczący efekt bez uczucia tłustych ust.
Wyjątkowo błyszczący.
Bardzo komfortowy, nie jest klejący i nie
obciąża ust.
Testowany dermatologicznie.
Pojemność 3,5 ml.

Cena 35,00 zł – 40%

21,25zł

Pomadka Rouge Mat nr134
Miękka, pudrowa pomadka dla matowego
wykończenia makijażu ust. Rouge Mat to
pomadki w intensywnych, trwałych kolorach
- zapewniają długotrwały efekt bez uczucia
ciężkości. Doskonale pokrywają usta kolorem
nie wysuszając ich.
Pojemność netto 3,5 ml

Cena 49,00 zł

– 40 % 29,40 zł

Błyszczyk/ pomadka Wonder Fix Karaja nr
18
Rewolucyjny płynny błyszczyk który łączy
proste zastosowanie z długotrwałym
kolorem.
Kolor delikatnie przylega do skóry,
stanowiąc cienką, elastyczną warstwę,
która pozwala na swobodny ruch warg
bez pękania. Kolor nie blednie. Nie
powoduje wysychania ust.
Wykorzystana formuła to doskonały
kompromis pomiędzy długotrwałym
efektem, a doskonałą miękkością ust.
Jest to skuteczne połączenie lipidów
takich jak wosk pszczeli, lotny silikon oraz
pozostałych składników.

Zalety pomadki w płynie Wonder
FixKARAJA nr 18:
•duża trwałość produktu,
•posiada bogatą i odżywczą formułę,
•ma w swej palecie piękne,
intensywne kolory.
Pojemnośc 5 ml
Cena 49,00 zł –40% 29,40zł

Pomadka Rouge Mat nr 123 to subtelny
odcień w stylu nude, odpowiedni dla
większości Pań głównie o chłodnym typie
urody.
Miękka, pudrowa pomadka o matowym
wykończeniu. Nadaje ustom intensywny,
trwały kolor bez uczucia ciężkości i
przesuszenia. Kremowa formuła jest łatwa a
aplikacji i odporna na ścieranie. Perfekcyjna
jako dopełnienie wieczornego makijażu.
Zalety pomadki do ust Rouge Mat
KARAJA nr 123:
• ma aksamitne, matowe wykończenie,
• posiada bardzo trwałe i wyraziste
kolory,
• ma miękką, kremową konsystencję

Cena 49,00 zł
29,40 zł

– 40 %

Wonder Fix nr 17 to pomadka w płynie o
dużej trwałości w kolorze intensywnego,
ciemnego fioletu. Idealna dla większości
Pań, niezależnie od typu urody
Odcień nr 17 to intensywny fioletowy kolor o
satynowym wykończeniu, pasuje zwłaszcza
Paniom odważnym i lubiącym zabawę
kolorem, o chłodniejszym typie urody.
Tworzy cienką i elastyczną warstwę, która
pozwala na swobodny ruch ust bez pękania i
blaknięcia. Nie powoduje efektu
przesuszenia.
Innowacyjna formuła łączy w sobie lipidy
takie jak wosk pszczeli, lotny silikon, wit. E,
Sun Block oraz olej z ogórecznika
lekarskiego. Wszystkie te składniki czynią z
Wonder Fix bardzo trwały i zarazem
odżywczy produkt.

Zalety pomadki w płynie Wonder Fix
KARAJA:
• duża trwałość produktu,
• posiada bogatą i odżywczą formułę,
• ma w swej palecie piękne, intensywne
kolory.

Pojemnośc 5 ml

Cena 49,00zł – 40 % 29,40zł
Pomadka Rouge Cream nr 14c
Kremowa i nawilżająca, niezwykle trwała
pomadka. Dzięki bogactwu wosków
perfekcyjnie natłuszcza, pielęgnuje i
wygładza usta nie wysuszając ich.
Pojemność netto 3,5 ml

Cena 49,00 zł – 40 % 29,40 zł

Błyszczyk Sweet Elixir nr 10
Sweet Eliksir to produkt, który skutecznie
pobudza kolagen i elastynę w skórze przez co
podwaja syntezę kwasu hialuronowego.
Wszystko, dzięki zawartości ekstraktu z
rośliny (Portulaca Pilosa + wit. E) z
opatentowanym aktywnym składnikiem
ostatniej generacji (Volulip®).
Badania kliniczne wykazały, że stosowanie tej
specjalnej formuły 2 razy dziennie przez
miesiąc, poprawia w widoczny sposób kształt
ust.
Zalety błyszczyku do ust Sweet Elixir
KARAJA nr 10:
• pobudza produkcję kolagenu i
elastyny w skórze,
• posiada bogatą gamę barw,
• wyposażony w precyzyjny pędzelek.4
ml
•

Cena 39,00 zł – 40 % 23,40zł

Błyszczyk Lip Stay nr2
BŁYSZCZYK DO UST O KONSYSTENCJI
KREMOWEJ I AKSAMITNEJ - DAJE
MATOWY EFEKT.
Delikatny i komfortowy jak błyszczyk,
pokrywający jak szminka. Miękko
rozprowadza się na ustach i z niezwykłą
intensywnością wygładza je. Nie klei się, nie
wysusza skóry i potrafi poprawić nawet
niedoskonałości.
Lip Stay utrzymuje się przez wiele godzin i
daje promienny, intensywny i
wysublimowany uśmiech. Opatentowana
technologia najnowszej generacji (HPPHIGHlIGHTER PERFORMING
PIGMENTS) pozwala na uzyskanie
pigmentów o wysokiej skuteczności, które
dają czysty, matowy i intensywny kolor.
Nawilżający i ochronny koktajl na bazie
witaminy E, skrobi ryżowej i naturalnej
pochodnej kokosa, sprawia, ze preparat
obdarza usta niezrównanym komfortem.

Cena 49,00 zł

– 40% 29,40zł

Pomadka do ust Rouge Mat nr 128.
Miękka, pudrowa pomadka z matowym
wykończeniem. Produkt bogaty w
mikrocząsteczki odbijające światło.
Intensywne i trwałe kolory. Dobrze trzyma się
na ustach bez uczucia ciężkości nadając i
matowy efekt. Doskonale pokrywa usta.

Pojemność 3,5 ml
Cena 49,00 zł – 40 % 29,40 zł

Pomadka Rouge Velvet nr 301
Aksamitna pomadka która daje wyjątkowo
gładki efekt. Bogata w pigmenty.
Niewyczuwalna na ustach. Nie wysusza ust,
jest delikatna jak jedwab oraz miękka i
delikatna jak aksamit. 3,5 ml

Cena 49,00 zł – 40 %

29,40 zł

Pomadka Rouge Velvet nr 306
Aksamitna pomadka która daje wyjątkowo
gładki efekt. Bogata w pigmenty.
Niewyczuwalna na ustach. Nie wysusza ust,
jest delikatna jak jedwab oraz miękka i
delikatna jak aksamit. 3,5 ml

Cena 49,00 zł

– 40 %

29,40 zł

Pomadka Rouge Velvet nr 07C
Aksamitna pomadka która daje wyjątkowo
gładki efekt. Bogata w pigmenty.
Niewyczuwalna na ustach. Nie wysusza ust,
jest delikatna jak jedwab oraz miękka i
delikatna jak aksamit. 3,5 ml

Cena 49,00zł

– 40 %

29,40 zł

Pomadka Rouge Velvet nr 09C
Aksamitna pomadka która daje wyjątkowo
gładki efekt. Bogata w pigmenty.
Niewyczuwalna na ustach. Nie wysusza ust,
jest delikatna jak jedwab oraz miękka i
delikatna jak aksamit. 3,5 ml

Cena 49,00 zł – 40 %

29,40 zł

Satini nr 4 to intensywny bordowy odcień
ultra wytrzymałej satynowej pomadki
gwarantujący efekt pełnych i
nieskazitelnych ust.
Pomadka w odcieniu nr 4 idealnie pokryje
usta intensywnym kolorem bordo
wpadającym w fiolet. Doskonale sprawdzi się
u Pań o zdecydowanym typie urody i
chłodnej karnacji. Dzięki zawartości
ceramidów działa zmiękczająco, a
aminokwasy i fitosterole pomagają utrzymać
nawilżenie oraz zapewniają pełną ochronę
Twoich ust.
Zalety pomadki do ust Satini KARAJA nr 4:
• jest komfortowa w noszeniu zupełnie
jak balsam do ust,
• posiada bardzo trwałe i wyraziste
kolory,
• gwarantuje efekt pięknie
wypełnionych ust,
• jest bardzo trwała. 4 ml

Wonder Fix nr 7 to pomadka w płynie o
dużej trwałości w odcieniu perłowego
szampańskiego różu. Idealny dla Pań o
każdym typie urody.

Odcień nr 7 łączy w sobie subtelny odcień
szampańskiego różu z dużą trwałością i
wytrzymałością na ścieranie. Pomadka w
płynie o satynowej formule tworzy cienką i
elastyczną warstwę, która pozwala na
swobodny ruch ust bez pękania i blaknięcia.
Nie powoduje efektu przesuszenia.
Innowacyjna formuła łączy w sobie lipidy
takie jak wosk pszczeli, lotny silikon, wit. E,
Sun Block oraz olej z ogórecznika
lekarskiego. Wszystkie te składniki czynią z
Wonder Fix bardzo trwały i zarazem
odżywczy produkt.
• duża trwałość produktu,
• posiada bogatą i odżywczą formułę,
• ma w swej palecie piękne, intensywne
kolory. 5 ml
•

Cena 49,00zł – 40%

29,40

zł
Over The Top nr 4 to pomadka w płynie o
dużej trwałości w odcieniu głębokiej
czerwieni z wiśniowymi refleksami i
bezbarwnym błyszczykiem po drugiej
stronie z refleksami i bezbarwnym
błyszczykiem po drugiej stronie.
Odcień nr 4 to piękny który utrzymuje się na
ustach do 8 godzin nie pozostawiając śladów.
Pomadka w płynie pozwala na dokładne
pokrycie ust kolorem, natomiast
transparentny błyszczyk nada ustom
objętości. Dla uzyskania najlepszego efektu
należy nałożyć pomadkę na suche usta,
pozostawić ją do wyschnięcia a następnie
nałożyć warstwę błyszczyku. Kolor zostanie
w ten sposób utrwalony. Pomadkę najlepiej
zmywać dwufazowym płynem do
demakijażu.
Odcień nr 4 to piękny kolor głębokiej
czerwieni
nałożyć warstwę błyszczyku. Kolor zostanie
w ten sposób utrwalony. Pomadkę najlepiej
zmywać dwufazowym płynem do demakijaż
• duża trwałość produktu,
• nie pozostawia śladów,
8 ml (4 ml x2)

Cena 69,00zł

– 40% 41,40 zł

Satini nr 6 to klasyczny intensywnie
czerwony odcień ultra wytrzymałej
satynowej pomadki gwarantujący efekt
pełnych i nieskazitelnych ust.
Pomadka w odcieniu nr 6 idealnie kryje usta
pięknym intensywnym kolorem. Jest bardzo
klasyczna i uniwersalna. Sprawdzi się u
większości Pań, szczególnie dobrze będą się
w niej prezentować blondynki. Dzięki
zawartości ceramidów działa zmiękczająco, a
aminokwasy i fitosterole pomagają utrzymać
nawilżenie oraz zapewniają pełną ochronę
Twoich ust.
Zalety pomadki do ust Satini KARAJA nr 2:
• jest komfortowa w noszeniu zupełnie
jak balsam do ust,
• posiada bardzo trwałe i wyraziste
kolory,
• gwarantuje efekt pięknie
wypełnionych ust,
• jest bardzo trwała. 4 ml

Cena 59,00 zł

– 40%

35,40zł

Pomadka Matt Contour & Fill Karaja nr 3
Matowa pomadka do nadawania wyraźnego
konturu ust. Dzięki zaostrzonej końcówce,
pozwala precyzyjnie obrysować kontur ust, a
następnie należy ją delikatnie rozetrzeć ku
środkowi. 3 ml

Cena 49,00zł

– 40%

29,40zł

Over The Top nr 2 to pomadka w płynie o
dużej trwałości w odcieniu różo- koralu z
refleksami i bezbarwnym błyszczykiem po
drugiej stronie.
Odcień nr 2 to piękny który utrzymuje się na
ustach do 8 godzin nie pozostawiając śladów.
Pomadka w płynie pozwala na dokładne
pokrycie ust kolorem, natomiastPomadka w
płynie pozwala na dokładne pokrycie ust
kolorem, natomiast transparentny błyszczyk
nada ustom objętości. Dla uzyskania
najlepszego efektu należy nałożyć pomadkę
na suche usta, pozostawić ją do wyschnięcia a
następnie nałożyć warstwę błyszczyku. Kolor
zostanie w ten sposób utrwalony. 8ml

Cena 69,00zł

– 40% 41,40 zł

•
Over The Top nr 1to pomadka w płynie o
dużej trwałości w odcieni brązu z
refleksami i bezbarwnym błyszczykiem po
drugiej stronie.
Odcień nr 1 to piękny który utrzymuje się na
ustach do 8 godzin nie pozostawiając śladów.
Pomadka w płynie pozwala na dokładne
pokrycie ust kolorem, natomiast
transparentny błyszczyk nada ustom
objętości. Dla uzyskania najlepszego
efektunależy nałożyć pomadkę na suche usta,
pozostawić ją do wyschnięcia a następnie
nałożyć warstwę błyszczyku. Kolor zostanie
w ten sposób utrwalony. Pomadkę najlepiej
zmywać dwufazowym płynem do
demakijażu.
Zalety pomadki w płynie Over The Top
KARAJA:
• duża trwałość produktu,
• nie pozostawia śladów,
• ma w swej palecie piękne, intensywne
kolory.
8 ml (4 ml x2)

Cena 69,00zł

– 40% 41,40 zł

