


Sięgnij nieboskłonu. Pozwól sobie na więcej. Pozwól, że Ci o kimś opowiem.
Jest perfekcyjna w każdym calu – rozpoczynając od logo oddającego jej wyjątkowość i eleganckich opakowań, 
przez formuły najwyższej jakości, aż po zdumiewające, długotrwałe efekty. 
Najjaśniejsza spośród gwiazd – ALAYA – to luksusowa linia kosmetyków zaprojektowana z myślą  
o najbardziej wymagających miłośniczkach wyrafinowanego makijażu.

Fascynująca gra świateł na twarzy przyciąga zaintrygowane spojrzenia. 

Wyobraź sobie tajemniczą łunę płomienia świecy, wschodzące słońce 

oblewające rozedrgane w zachwycie rysy. W półmroku niedomówień  

i w promieniach szeptów wyglądasz najpiękniej. Naturalnie rozświetlona 

skóra hipnotyzująca zdrowym, młodzieńczym blaskiem będzie zmysłową 

deklaracją Twej pewności siebie.

Awangardowe makijaże z wybiegów mody wzbudzają emocje 

intensywnymi, żywymi i odważnymi barwami. Wyzwól swą kobiecą 

niepowtarzalność, roznieć drzemiącą w sobie inwencję twórczą. Wzbij 

się ponad horyzonty i spraw, aby Twój makijaż był niczym dzieło artysty, 

który na płótnie z zadziwiającą finezją łączy kolory, wyrażając w nich 

samego siebie.  

OLŚNIEWAJĄCE ROZŚWIETLENIE

BUNTOWNICZY ARTYZM 



WITAJ W ŚWIECIE  
                   LUXURY MAKEUP



MASECZKA PEEL-OFF 
UNICORN ELIXIR

SERUM DO TWARZY 2 W 1  
UNICORN ELIXIR

Z Maseczką peel-off Unicorn Elixir idealnie przygotujesz cerę do nałożenia makijażu, gdyż zapewnia widoczne efekty 

już po jednym zastosowaniu. Dzięki ekstraktom z zielonej herbaty i imbiru oraz koenzymowi Q10 doskonale ją wygładzi 

i odnowi, usuwając martwe komórki naskórka. Ponadto znakomicie oczyści Twoją skórę, zmniejszy widoczność porów 

oraz wchłonie nadmiar sebum, stając się niezastąpioną towarzyszką każdego poranka. A dodatek brokatowych drobinek 

rozświetli nawet najbardziej ponury dzień.

Z Serum do twarzy 2 w 1 Unicorn Elixir o lekkiej formule i bogatej recepturze zyskasz nie tylko doskonałą bazę pod makijaż, 

lecz także zapewnisz skórze odpowiednią pielęgnację. Zawarte w kosmetyku ekstrakty z owoców acai, goi i żurawiny 

oraz rozświetlające drobinki uczynią ją jedwabiście gładką i niezwykle promienną. Wykorzystując magiczną moc eliksiru  

z rogu jednorożca i znacznie zwiększając trwałość podkładu, doda Ci niezastąpionej pewności siebie. 

119,00 PLN 109,00 PLN 
28 ml  |  606086 30 ml  |  601313

DO WSZYSTKICH 
RODZAJÓW CERY

DO WSZYSTKICH 
RODZAJÓW CERY

VEGAN  
FRIENDLY

DO KAŻDEGO 
TYPU URODY

DO KAŻDEGO 
TYPU URODY



PODKŁAD KRYJĄCY 2 W 1   
PERFECT MATT

Z Podkładem kryjącym 2 w 1 Perfect Matt odkryjesz, czym jest perfekcyjne wykończenie makijażu, ponieważ działając nie 

tylko jako fluid, lecz także korektor, idealnie tuszuje wszelkie niedoskonałości. Zawiera substancje, które tworzą okluzyjną 

warstwę ochronną na skórze; nie zatyka porów, pozwalając jej oddychać. Nim pokochasz go za efekty, zauroczy Cię jego 

lekka, jedwabista konsystencja.

219,00 PLN 
30 ml  |  602022

DO WSZYSTKICH 
RODZAJÓW CERY

DO KAŻDEGO 
TYPU URODY

DŁUGOTRWAŁA 
FORMUŁA Hazelnut

Vanilla

Carmel



PUDER ROZŚWIETLAJĄCO-BRĄZUJĄCY  
SUNNY SOFT TOUCH

Z Pudrem rozświetlająco-brązującym Sunny Soft Touch uzyskasz efekt naturalnej opalenizny z delikatną, 

złotą poświatą. Twoja skóra będzie wyglądać zdrowo i promiennie niczym muśnięta słońcem i rozświetlona 

jego iskrzącymi się promieniami. Kosmetyk o jedwabistej konsystencji, który doskonale się rozprowadza i nie 

pozostawia smug, będzie źródłem doskonałego samopoczucia już od momentu samej aplikacji. 

Aby go uzyskać, wykonaj makijaż twarzy według schematu:

EFEKT SKÓRY  
MUŚNIĘTEJ SŁOŃCEM

Możesz również za pomocą dużego pędzla rozprowadzić
 puder na dekolcie i plecach. Nakładaj go warstwowo, stopniując 

nasycenie koloru.

VEGAN  
FRIENDLY

DO KAŻDEGO 
TYPU URODY

W ELEGANCKIM
OPAKOWANIU
Z LUSTERKIEM

179,00 PLN 
11,5 g  |  602022



179,00 PLN 
15 g  |  602023

PALETA ROZŚWIETLACZY  
GLASS SKIN

Z wyjątkowo wydajną, wielofunkcyjną Paletą rozświetlaczy Glass Skin do zadań specjalnych natychmiastowo optycznie 

ożywisz i odmłodzisz swoją skórę. Dzięki wysokiemu stopniowi pigmentacji zapewnisz jej niezwykle świetliste wykończenie, 

tzw. glow effect, oraz świeży, promienny blask na niewiarygodnie długi czas. Ciepłe, chłodne i neutralne odcienie będą 

towarzyszyć Ci przy każdej okazji – doskonale sprawdzą się zarówno w makijażu dziennym, jak i wieczorowym. 

Cashmere

Champagne

Time of Fame

Moon Dust 

Pink Diamond

Rozświetlaj wybrane części twarzy według schematu:

IDEALNA DO MAKIJAŻU  
TECHNIKĄ STROBINGU

Daj się ponieść wyobraźni
Kolory aplikuj pojedynczo lub dowolnie ze sobą miksuj, nakładaj

 punktowo lub za pomocą dużego pędzla na całą twarz,
 dekolt i plecy.

VEGAN  
FRIENDLY

DO KAŻDEGO 
TYPU URODY

W ELEGANCKIM
OPAKOWANIU
Z LUSTERKIEM



Dolce Vita

Last Night

Amethyst

Flirt

Pearl Girl 

Seduction

Carpe Diem

Venus

Sandalwood

Truffle

Marble

Royal

Coral Fantasy 

White Gold

PALETA CIENI DO POWIEK  
1. TOTAL ALLURE | 2. HARMONY

Z Paletami cieni do powiek o wysokim stopniu pigmentacji i w bogatej gamie kolorystycznej poczujesz się jak artystka  

z malarską paletą najpiękniejszych barw. Będziesz mogła puścić wodze swej nieograniczonej wyobraźni, blendując 

kolory i stopniując ich odcienie. Dzięki jedwabiście miękkiej konsystencji cieni, które nie osypują się i nie kruszą, każdy 

makijaż z łatwością zmienisz w prawdziwe dzieło sztuki. 

VEGAN  
FRIENDLY

DO KAŻDEGO 
TYPU URODY

W ELEGANCKIM
OPAKOWANIU
Z LUSTERKIEM

1.

2.

Modne kolory na każdą okazję
– od monochromatycznych, spokojnych tonów do intensywnych odcieni

149,00 PLN 

149,00 PLN 

9 g  |  606080

9 g  |  606081
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