
Tusze do rzęs 

Mascara Night & Day 24H to długotrwały 
tusz do rzęs gwarantujący zniewalający efekt 
nawet przez 24 godziny.

Mascara ma super trwałą, wodoodporna formułę
oraz intensywnie czarny kolor. Precyzyjna 
szczoteczka rozdziela, pogrubia, wydłuża i 
podkręca rzęsy bez efektu sklejania.

Zalety tuszu do rzęs Night & Day KARAJA:

• gwarantuje zniewalający efekt nawet 
przed 24 godziny, 

• posiada wodoodporną formułę, 
• wyposażony w precyzyjną szczoteczkę, 
• nie skleja rzęs. 

12 ml    
 Cena 75,00 zł    – 20%   60,00 zł 

Lash Design to mocno wydłużająca, 
podkręcająca i pogrubiająca maskara do rzęs
z precyzyjną silikonową szczoteczką, dla Pań 
ceniących multi efekt w jednym produkcie.

Tusz Lash Design daje efekt trwałej i 
intensywnej czerni za jednym pociągnięciem. 
Innowacyjna, silikonowa szczoteczka chwyta 
każdą rzęsę i pokrywa ją tuszem od nasady aż 
po same końce, gwarantując maksymalne 
wydłużenie i rozdzielenie. Eleganckie i zgrabne 
opakowanie zadowoli najbardziej wymagające 
kobiety.

Zalety tuszu do rzęs Lash Design KARAJA:

• nadaje rzęsom efekt spektakularnej 
czerni, 

• gwarantuje niezwykłe wydłużenie, 
• łatwa aplikacja za pomocą silikonowej 

szczoteczki, 
• eleganckie opakowanie. 

7 ml   
   Cena 75,00 zł    – 20%   60,00 zł 



Tusz do rzęs Zero Gravity natychmiast 
liftinguje i podnosi rzęsy „otwierając oko”

Definiuje, zwiększa objętość i podnosi rzęsy, 
aby uzyskać efekt zerowej grawitacji! Dzięki 
wyjątkowemu, elastycznemu aplikatorowi 
łukowemu, przechwytuje rzęsy od nasady do 
końcówek dodając im objętości i wydłużenia. 
Wyjątkowa formuła mascary zapewnia 
spektakularne rezultaty.

Zawiera diamentowy puder z efektem 
energetyzującym oraz olejek arganowy o 
właściwościach odżywczych i regenerujących 
rzęsy. Testowany okulistycznie.

Zalety tuszu do rzęs Zero Gravity KARAJA:

• nadaje rzęsom efekt spektakularnej 
czerni, 

• gwarantuje niezwykłą objętość rzęs, 
• łatwa aplikacja za pomocą zakrzywionej 

szczoteczki, 
• eleganckie czarne opakowanie, 

14,5 ml 
 Cena 75,00 zł    – 20%   60,00 zł 
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