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Wartości

Szacunek dla człowieka
Szacunek dla klientów oraz naszych dostawców, 
dla naszych współpracowników, przejrzystość w 
zakresie składników naturalnych i organicznych.

Szacunek dla zwierząt
Produkty nie są testowane na zwierzętach.

Szacunek dla środowiska
Materiały opakowań pochodzące z recyklingu, 
zawsze wtórne, często ulegające biodegradacji. 
Gama produktów do wielokrotnego napełniania.
Korzystanie z naturalnych i ekologicznych 
składników.

Szacunek dla jakości
Łatwość aplikacji, brak parabenów, bez olejów 
mineralnych, bez fenoksyetanolu, bez produktów 
ropopochodnych.



BAZY POD MAKIJAŻ

Nawilżająca baza pod makijaż 01 Couleur Caramel 
Baza świetnie nawilża i pielęgnuje, zapewniając skórze
intensywną pielęgnację i regenerację. Skierowana jest
szczególnie do skóry suchej, odwodnionej i dojrzałej.

Matująca baza pod makijaż 54 Couleur Caramel 
Poprawia kondycję skóry zapewniając jej matowy wygląd.
Nie wysuszając przy tym skóry. Baza idealnie sprawdzi się
zarówno na co dzień jak i na wielkie wyjścia.
Bestseller marki Couleur Caramel.

Baza pod cienie 62 Couleur Caramel 
Baza wygładza powiekę i przedłuża trwałość cieni. Nie
zawiera w swoim składzie silikonu. Ma kremową
konsystencję, dzięki czemu jej aplikacja jest szybka i
przyjemna.

https://couleurcaramel.pl/naturalne-bazy-pod-makijaz


PODKŁADY I KREMY BB

Hydracoton (11, 12)
Podkład Hydracoton jest idealnym wyborem na co dzień.
Świetnie nawilża przez co Twoja skóra zawsze będzie wyglądać
zdrowo. Kryje niedoskonałości, nadając cerze matowe
wykończenie. Jego skład sprawi, że skóra będzie wygładzona i
zregenerowana. Podkład Hydracoton jest dedykowany dla
skóry mieszanej.

Krem BB (11, 12)
Naturalny krem BB spełnia 6 funkcji: regeneruje,
rewitalizuje, chroni, rozświetla, nawilża, poprawia kondycję
skóry. Dodatkowo ujednolici koloryt skóry oraz mocno ją
nawilży.

Hydra Jeunesse (21, 22, 23, 24)
Innowacyjny podkład dedykowany do skóry dojrzałej z
kwasem hialuronowym. Podkład nawilża skórę oraz działa
rewitalizująco i przeciwstarzeniowo.

https://couleurcaramel.pl/naturalne-podklady-do-twarzy


Velvet Gel (61, 62)
Jego żelowa formuła sprawia, że skóra jest wygładzona i
zmatowiona. Podkład ogranicza wydzielanie sebum,
pozostawiając cerę jedwabistą, zdrową i zmatowioną. Idealny
dla cery tłustej i mieszanej.

Podkład w sztyfcie (11, 12, 13, 14)
Gwarantuje on pielęgnację skóry oraz doskonałe krycie bez
efektu maski (efekt krycia zależy od ilości produktu). Kosmetyk
jest bardzo wydajny, więc spokojnie wystarczy na dłużej. Jego
skład działa rewitalizująco i regenerująco. Dodatkowo poprawia
jędrność cery. Podkład dedykowany jest dla wszystkich typów
skóry.



KOREKTORY DO TWARZY

Krem korygujący (07, 08, 09, 11, 12, 16)
Zakryje przebarwienia, cienie pod oczami,
niedoskonałości skóry, punktowe plamki i wypryski.
Naturalna formuła działa leczniczo i pielęgnująco na
skórę. Jeden z bestsellerów.

Korektor w pędzelku (31, 32)
Korektor w pędzelku jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów skóry. Sprawdza się szczególnie dobrze przy
modelowaniu oraz kryciu oznak zmęczenia rozświetlając
delikatną skórę pod oczami. Łatwy w użyciu dzięki
wbudowanemu aplikatorowi dozującemu.

https://couleurcaramel.pl/naturalne-korektory-do-twarzy


PUDRY DO TWARZY

Puder w kompakcie (02,03,04)
Mocno matuję skórę, idealnie kryje wszelkie 
niedoskonałości. Nie zawiera talku.

Puder słoneczny (20, 22, 23)
Puder idealnie nadaje się do ocieplenia makijażu
i dodania sobie opalenizny. Rozświetlenie jest
widoczne, ale subtelne.

Puder Mozaika 2w1
Puder rozświetla i nadaje skórze zdrowy, promienny
wygląd. Dzięki niemu uzyskasz efekt skóry muśniętej
słońcem. To połączenie różnych odcieni pudrów, róży i
bronzerów Couleur Caramel.

https://couleurcaramel.pl/naturalne-pudry-do-twarzy


Puder sypki (01, 02)
Puder idealnie ujednolici cerę, mocno ją matując. Jego
formuła zadziała również utrwalająco na makijaż. Puder jest
naturalny więc dodatkowo wypielęgnuje cerę, wygładzi ją
bez podkreślania suchych skórek. Działa również jako
ochrona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Puder biomineralny (01, 03)
Skóra dzięki jego wspaniałej formule może oddychać. Przez
co pory się nie zapychają, a skóra nie jest przesuszona.
Świetnie odżywia i pielęgnuje. Puder gwarantuje również
jedwabiste wykończenie oraz delikatne, aksamitne
zmatowienie. Puder można stosować jako podkład
mineralny lub jako puder na podkład.

Jedwabny puder transparentny 11
Świetnie poradzi sobie z każdym rodzajem skóry.
Zwłaszcza ze skórą suchą i dojrzałą. Można go
wykorzystać jako utrwalacz makijażu. Wygładzi i
delikatnie zmatuje skórę



Puder brązujący (21, 23, 25, 26)
Dzięki drobniejszej teksturze produktu, równomiernie
rozprowadza się go na twarzy, nie zostawiając plam. Puder
jest bardzo trwały i wydajny. Jego formuła świetnie
pielęgnuje i nawilża twarz, sprawiając, że wygląda ona
zdrowo i promiennie. Jest na tyle uniwersalny, że nadaje
się do wszystkich typów skóry.

Puder Mozaika (232, 233)
Mozaika pozwala uzyskać delikatny efekt opalonej i zdrowej
cery. To zestawienie pudrów matowych i opalizujących,
które delikatnie brązują i rozświetlają skórę.

Paletka do konturowania twarzy
Zestaw trzech bronzerów i pudrów przeznaczonych do
konturowania twarzy. Formuła pudrów brązujących pozwala
na uzyskanie efektu satynowego wykończenia makijażu. W
palecie znajdują się trzy bronzery, trzy matowe pudry oraz
duże lusterko.



RÓŻE DO POLICZKÓW

Róż w kompakcie (51, 52, 53, 67)
Naturalny róż do policzków rozświetli i nada skórze
młodzieńczego i świeżego wyglądu.

Róż Twist & Blush
Róż w formie sticku. Może być stosowany także jako
pomadka do ust czy cień to powiek. Delikatna kremowa
formuła.

Paletka do twarzy Trio (43, 44)
To połączenie różu, rozświetlacza oraz bronzera w jednej
kompaktowej paletce. Paletka wyposażona w lusterko.

https://couleurcaramel.pl/naturalne-roze-do-policzkow


ROZŚWIETLACZE

Perłowy dotyk – pyłek rozświetlający
Stosowany do makijażu oczu, do tworzenia akcentów
świetlnych na kościach policzkowych. Nadaje ciału subtelny
blask.

Rozświetlacz w kremie
Kremowy rozświetlacz to produkt do punktowego
rozświetlenia wybranych partii twarzy. Jego naturalny skład
sprawia, że oprócz właściwości upiększających jednocześnie
odżywia skórę. Nadaje efekt rozświetlonej, zdrowej cery.

Paletka rozświetlaczy
Zestaw czterech rozświetlaczy. Specjalnie przemyślana
formuła rozświetlaczy pozwala uzyskać delikatny efekt
zdrowej skóry lub rozświetlającą taflę. W palecie znajdują
się rozświetlacze w kolorach złocisto-beżowym,
szampańskim, w odcieniu chłodnego różu oraz ciepłego
złota.

https://couleurcaramel.pl/naturalne-rozswietlacze


KOSMETYKI DO UST 

Naturalne pomadki (36 kolorów)
Pomadka chroni i nawilża usta nadając im wybrany kolor. Nie
zawierają parafiny, są lekkie i długo utrzymują się na ustach.

Błyszczyki nawilżające (9 kolorów) oraz matowe 
(5 kolorów)
Błyszczyk od Couleur Caramel koloryzuje usta powiększając je
optycznie. Dodatkowo chroni je i regeneruje.

Kredki do ust (8 kolorów)
Kredki Couleur Caramel nadają się zarówno do makijażu ust
jak i oczu. Są naturalne i bezpieczne. Miękka lecz trwała
formuła pozwala na wykonanie estetycznego makijażu.

https://couleurcaramel.pl/naturalne-kosmetyki-do-ust


KOSMETYKU DO MAKIJAŻU OCZU

Mascara Backstage Bio 31
Bestseller marki. Pogrubia i wydłuża rzęsy nadając oczom wyrazu. 
Regeneruje, zmiękcza i wzmacnia rzęsy. Silikonowa szczoteczka 
precyzyjnie oddziela każdą rzęsę.

Mascara Revolutions 13
Pogrubia i wydłuża rzęsy. Regeneruje, zmiękcza i wzmacnia rzęsy.
Posiada specjalną końcówkę, która umożliwia doskonałe
podkreślenie nawet najmniejszych rzęs.

https://couleurcaramel.pl/naturalne-kosmetyki-do-oczu


Eyeliner Bio 07
Eyeliner podkreśla linię rzęs i nadaje makijażowi
wyrazistości.Dzięki użyciu tego kosmetyku w odpowiedni
sposób nasze rzęsy ulegają optycznemu zagęszczeniu. A co
najważniejsze eyeliner jest delikatny i nie uczula.

Naturalny Kajal (brązowy i czarny)
Kajal jest doskonałym połączeniem makijażu i pielęgnacji
oczu. Podkreśla oczy nie podrażniając ich. Praktyczna
końcówka aplikatora sprawia, że jest wygodny i łatwy do
zastosowania. Kajal może również posłużyć jako baza do
smoky eye.

Kredka do brwi (20, 21, 22)
kredka pomoże podkreślić brwi precyzyjnie, a zarazem
bardzo naturalnie. Po nałożeniu pielęgnuje i odżywia
brwi.



Gel do brwi (61, 62, 63)
Żel do brwi dostępny jest w trzech kolorach, dzięki czemu
dopasujesz odpowiedni kolor do swojej karnacji. Specjalnie
skomponowane składniki na bazie krzemionki i organicznego
masła shea pielęgnują brwi i zapewniają długotrwały efekt.

Paletka cieni do brwi (28, 29)
Połączenie 3 naturalnych cieni służących do makijażu brwi.

Odżywka do rzęs i brwi
Odżywka wzmacnia rzęsy i brwi, jednocześnie stymulując
ich odrastanie. Specjalnie opracowana formuła została
oparta na naturalnych składnikach aktywnych, które
pobudzają rzęsy i brwi do regeneracji.



Kredki do oczu (10 kolorów)
Kredki Couleur Caramel nadają się zarówno do makijażu
ust jak i oczu. Są naturalne i bezpieczne. Miękka lecz
trwała formuła pozwala na wykonanie estetycznego
makijażu.

Cienie do powiek (14 matowych, 13 perłowych, 
24 satynowe)
Posiada jedwabistą konsystencję, która odżywi skórę powiek.
Cień się nie osypuje, przez co praca z nim jest jeszcze
bardzo przyjemna. Bardzo dobra pigmentacja.

Cienie w kremie (4 kolory)
Mocna pigmentacja, wyrazisty kolor, bardzo trwały. Idealny
dla osób ze skłonnością do przesuszonych powiek.



Paletka 12 cieni do powiek (nr 1, nr 2)

Paletka 4 cieni Sublime



LAKIERY DO PAZNOKCI

Lakiery pielęgnacyjne (30, 31, 32)
Poprawiają kondycję paznokci, przyspieszają ich wzrost, a
także mogą służyć jako naturalna baza pod lakier
kolorowy. Nie zawierają formaldehydu i innych
szkodliwych substancji.

French Manicure (7 kolorów)
Naturalne lakiery w jasnych, pastelowych odcieniach,
idealnych do wykonania French Manicure.

Naturalne lakiery kolorowe (45 kolorów)
Nie zawierają formaldehydu i innych szkodliwych
substancji.

https://couleurcaramel.pl/naturalne-lakiery-do-paznokci

