
 

 

 

 

Czy wiesz jaki masz 
typ skóry? 

 

 

Wykonaj nasz test i sprawdź gotowe zestawy 
kosmetyków do makijażu i pielęgnacji każdego 

rodzaju cery. 

  



 

 

Sprawdź swój rodzaj cery i zobacz, które kosmetyki Couleur 
Caramel oraz Bema Cosmetici będą dla Ciebie najlepsze! 

Poniżej znajdziesz pytania przygotowane przez nas specjalnie po to, aby ułatwić Ci 
określenie rodzaju Twojej cery. Przeczytaj je uważnie, odpowiedź na nie i koniecznie 
sprawdź jaki jest typ Twojej skóry! 

Czytając każde pytanie wybierz tylko jedną odpowiedź, która najlepiej określa Twoją cerę. Następnie sprawdź, 

których odpowiedzi - A, B, C, lub D udzielasz najczęściej oraz jaki typ skóry jest przyporządkowany do każdej z 

liter. Poniżej znajdziesz opis danego rodzaju cery, jak również nasze propozycje produktów Couleur Caramel 

oraz Bema Cosmetici najlepiej do nich dostosowanych. Wykonanie tego testu na pewno pomoże Ci lepiej i 

skuteczniej dobrać do Twojej cery nasze kosmetyki. W razie jakichkolwiek pytań oczywiście zapraszamy Cię do 

kontaktu! 

 

 

 

 

 



 

 

Większość odpowiedzi A – skóra sucha 
 

Ten typ skóry charakteryzuje się niedoborem wilgoci i lipidów. Cera sucha wygląda wtedy na przesuszoną, jest 

napięta, a czasami nawet swędzi. Skóra sucha łatwo też ulega podrażnieniom na skutek zmian temperatury. 

Jeśli jesteś posiadaczką cery suchej to podstawą w Twojej pielęgnacji jest nawilżanie skóry i wzmacnianie jej 

bariery ochronnej. Wybieraj produkty bogate w oleje, które doskonale koją skórę. Najlepsze dla Ciebie będą 

naturalne kosmetyki pozbawione parabenów, SLS i substancji chemicznych, które mogłyby dodatkowo 

podrażnić Twoją skórę. Nie zapominaj o używaniu kremów z naturalnym filtrem UV. Uchronią one Twoją skórę 

przed niebezpiecznym promieniowaniem i dodatkowym wysuszeniem. Kiedy tylko poczujesz, że Twoja skóra 

jest bardziej niż zwykle napięta, sięgaj po nawilżające maseczki lub odżywcze serum. W pielęgnacji cery suchej 

ważna jest także dieta – pamiętaj o nawadnianiu organizmu od środka! 

Eko kosmetyki do pielęgnacji skóry suchej 

Demakijaż cery suchej – wybieraj produkty do demakijażu o formule delikatnej dla skóry, ale bezwzględnej dla 
makijażu i zanieczyszczeń. Unikaj kosmetyków, które w składzie mają alkohol. Takie preparaty mogą przyczynić 
się do jeszcze mocniejszego przesuszenia Twojej skóry. Sięgaj po naturalne kosmetyki do demakijażu ze 
składnikami nawilżającymi i odżywczymi takie jak: 

 Delikatny żel do demakijażu i mycia twarzy 

 Rumiankowa esencja micelarna 

 Tonik witaminowy 

 Mleczko do demakijażu 

Kremy – odpowiedni krem dla cery suchej, to taki, który będzie ją dogłębnie nawilżał i jednocześnie chronił 
przed utratą wody. Dobre efekty przyniosą Ci także naturalne kremy rozświetlające, które sprawią, że Twoja 
cera odzyska zdrowy wygląd. Pamiętaj, że skóra sucha jest szczególnie podatna na pojawianie się zmarszczek. 
Znajdź więc w swojej kosmetyczce także miejsce na krem przeciwzmarszczkowy. Poniżej nasze propozycje: 

 Krem intensywnie nawilżający 

 Krem rozświetlający 

 Krem przeciwsłoneczny dla skóry wrażliwej SPF 30 

 Krem przeciwsłoneczny dla dzieci i dorosłych SPF 50 

 Krem liftingujący 

Kosmetyki wspomagające pielęgnację – Twoim przyjacielem w pielęgnacji cery suchej jest zdecydowanie 
częste używanie serum oraz nawilżających maseczek do twarzy. Te produkty dostarczą Twojej skórze 
natychmiastową i bardziej skoncentrowaną dawkę odżywienia niż krem. Nie zapominaj także o delikatnym 
peelingu twarzy raz w tygodniu. Wypróbuj: 

 Beauty Eliksir 

 Regenerujący peeling 

 Naturalne serum do twarzy z kwasem hialuronowym 

https://couleurcaramel.pl/
https://couleurcaramel.pl/bio-zel-do-demakijazu-i-mycia-twarzy-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/rumiankowa-esencja-micelarna-polny-warkocz
https://couleurcaramel.pl/tonik-witaminowy-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/mleczko-do-demkaijazu-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/krem-intensywnie-nawilzajacy-bema-love-bio
https://couleurcaramel.pl/krem-rozswietlajacy-bema-naturys-limye
https://couleurcaramel.pl/przeciwsloneczny-krem-spf-30-antiage-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/przeciwsloneczny-krem-spf-50-do-ciala-i-twarzy-dla-doroslych-i-dla-dzieci-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/liftingujacy-krem-do-twarzy-bema-love-bio
https://couleurcaramel.pl/beauty-eliksir-do-twarzy-Couleur-Caramel
https://couleurcaramel.pl/regenerujacy-peeling-do-twarzy-bema-love-bio
https://couleurcaramel.pl/serum-do-twarzy-brahmi-kwas-hialuronowy-orientana


 

 

Eko kosmetyki do makijażu dla cery suchej  

Jeśli jesteś posiadaczką cery suchej, pamiętaj, że im bardziej kremową konsystencję ma kosmetyk, tym lepiej 
będzie służył Twojej skórze. Dlatego w przypadku skóry suchej wybieraj  głównie kremowe kosmetyki do 
makijażu, a z sypkich wybieraj tylko te najdelikatniejsze. Kremowe podkłady, róże i cienie będą koić Twoją 
spragnioną nawilżenia cerę. 
 
Naturalne podkłady do twarzy 

 Podkład Hydra Jeunesse z kwasem hialuronowym  

 Krem BB 

 Podkład w sztyfcie 

Bazy pod makijaż 

 Baza nawilżająca 

 Baza rozświetlająca 

 Baza pod cienie 62 

Korektory 

 Krem korygujący 

 Korektor w pędzelku 

Modelowanie twarzy 

 Róż w kremie Twist & Blush 

 Multistick 63 

 Róż 69 lśniący róż 

 Róż 68 błyszcząca brzoskwinia 

 Róż 64 aksamitny róż 

 Rozświetlacz w kremie 

 Pyłek rozświetlający 

 Paleta rozświetlaczy 

 Kredka do konturowania twarzy 

Pudry do twarzy 

 Puder jedwabny 

 Puder mineralny HD 

 Puder biomineralny 

Cienie do powiek 

 Cienie w kremie 
 

 

https://couleurcaramel.pl/podklad-hydra-jeunesse-do-skory-dojrzalej-21-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/bb-cream-11-jasny-bez-Couleur-Caramel
https://couleurcaramel.pl/podklad-w-sztyfcie-12-bezowy-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/nawilzajaca-baza-pod-makijaz-01-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/rozswietlajaca-baza-pod-makijaz-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/baza-pod-cienie-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/krem-korygujacy-do-twarzy-12-bezowy-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/korektor-w-pedzelku-delikatny-bez-31-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/roz-twist-and-blush-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/multistick-63-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/roz-do-policzkow-69-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/roz-do-policzkow-68-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/roz-do-policzkow-67-aksamitny-roz-Couleur-Caramel
https://couleurcaramel.pl/rozswietlacz-w-kremie-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/perlowy-dotyk-cudny-pylek-rozswietlajacy-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/paleta-rozswietlaczy-do-twarzy-sculpt-glow-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/naturalne-kredki-do-konturowania-twarzy
https://couleurcaramel.pl/transparentny-puder-jedwabny-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/puder-hd-mineralny-609-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/puder-biomineralny-01-jasny-bez-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/naturalne-satynowe-cienie-do-powiek


 

 

 

Większość odpowiedzi B – skóra mieszana 
 

Cera mieszana pochodzi od połączenia dwóch typów cery, tłustej i normalnej. Taka skóra ma tendencję do 
przetłuszczania się w strefie T – czoło, nos i broda. Skóra na policzkach jest zwykle sucha. Pielęgnacja skóry 
mieszanej jest wymagającą, jednak przy odpowiednio dobranych kosmetykach nie będziesz miała z nią 
większych problemów. Pamiętaj o dokładnym oczyszczaniu twarzy przed nałożeniem produktów do pielęgnacji. 
Używaj regularnie nawilżającego kremu do twarzy, który nie zatyka porów. Przy wyborze kosmetyków, zwróć 
uwagę, czy są odpowiednie dla cery mieszanej. 

Eko kosmetyki do pielęgnacji dla skóry mieszanej  

Demakijaż – przed nałożeniem kosmetyków pielęgnacyjnych, pamiętaj o dokładnym oczyszczeniu cery 
mieszanej. Wybieraj produkty do demakijażu, które są przeznaczone dla Twojego typu cery i mają właściwości 
regulujące oraz odświeżające. Do oczyszczania skóry mieszanej dobrze sprawdzi się używanie gąbki Konjac. 
Dzięki temu gadżetowi lepiej i łatwiej oczyścisz skórę. Najodpowiedniejsze dla Ciebie będą: 

 Emulsja oczyszczająco-matująca 

 Esencja regulująca 

 Tonik witaminowy 

 Gąbka Konjac 

Kremy – wybieraj kremy, które przeznaczone są dla cery mieszanej. Pamiętaj także o nawilżaniu swojej skóry. 
To, że się błyszczy wcale nie oznacza, że jest ona nawilżona. Ważna także jest ochrona przeciwsłoneczna. 
Najodpowiedniejsze dla Ciebie będą: 

 Krem dla skóry tłustej i mieszanej 

 Krem nawilżający 

 Krem przeciwsłoneczny dla skóry wrażliwej SPF 30 

 Krem przeciwsłoneczny dla dzieci i dorosłych SPF 50 

Kosmetyki wspomagające pielęgnację – w przypadku skóry mieszanej często obszar pod oczami jest bardzo 
wrażliwy, dlatego używaj kremu pod oczy. Uzupełnieniem pielęgnacji cery mieszanej są także glinki 
kosmetyczne. Nie zapominaj o używaniu peelingu. Wypróbuj: 

 Regenerujący peeling 

 Serum liftingujące 

 Krem pod oczy 

 

 

https://couleurcaramel.pl/bio-zel-emulsja-oczyszczajaco-matujaca-do-mycia-twarzy-bema-love-bio
https://couleurcaramel.pl/esencja-regulujaca-polny-warkocz
https://couleurcaramel.pl/tonik-witaminowy-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/naturalna-gabka-konjac-do-mycia-twarzy-wegiel-aktywny-i-pure-2szt
https://couleurcaramel.pl/krem-do-skory-tlustej-i-mieszanej-bema-love-bio
https://couleurcaramel.pl/krem-nawilzajacy-bema-love-bio
https://couleurcaramel.pl/przeciwsloneczny-krem-spf-30-antiage-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/przeciwsloneczny-krem-spf-50-do-ciala-i-twarzy-dla-doroslych-i-dla-dzieci-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/regenerujacy-peeling-do-twarzy-bema-love-bio
https://couleurcaramel.pl/serum-liftingujace-double-lifting-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/liftingujacy-krem-pod-oczy-bema-love-bio


 

 

Eko kosmetyki do makijażu dla skóry mieszanej 

W przypadku cery mieszanej ważną rolę w makijażu odgrywa podkład. Sięgaj po kosmetyki naturalne, które 
jednocześnie będą absorbować sebum i nawilżać suche partie twarzy. Właścicielki cery mieszanej często sięgają 
po kosmetyki do cery tłustej. To błąd, bo preparaty te podrażniają suche partie cery. Ważnym elementem 
Twojego makijażu jest puder, którego zadaniem jest utrwalenie makijażu i absorbowanie wydzielanego sebum. 
Powinnaś więc zaaplikować go w odpowiedni sposób. Nakładaj kosmetyk na twarz ruchami stemplującymi, 
"wciskając" puder w podkład. Możesz nałożyć go pędzlem lub puszkiem. 

Podkład do twarzy 

 Hydracoton 

 Podkład w sztyfcie 

 Puder biomineralny 

Baza pod makijaż (na strefę T nakładaj bazę matującą, a na pozostałe partie twarzy bazę nawilżającą) 

 Baza nawilżająca 

 Baza matująca 

 Baza pod cienie 62 

Korektor 

 Krem korygujący 

 Korektor w pędzelku 

Modelowanie twarzy 

 Róż w kremie Twist & Blush 

 Róż w kompakcie (51, 52, 53, 64) 

 Kredka do konturowania twarzy 

 Puder brązujący 

 Paletka do konturowania twarzy 

 Puder Mozaika 

 Rozświetlacz w kremie 

 Pyłek rozświetlający 

 Paleta rozświetlaczy 

 Paletka Trio 

Puder do twarzy 

 Puder sypki 

 Puder biomineralny 
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Większość odpowiedzi C – skóra normalna 
 

Skóra normalna to najbardziej pożądany typ cery. Niestety rzadko kto ma właśnie taką skórę. Jej pielęgnacja nie 
jest tak bardzo wymagająca jak w przypadku pozostałych typów cery. Skóra normalna charakteryzuje się tym, 
że jest elastyczna i miękka, drobno porowata i ma różowawy kolor. Pamiętaj jednak, że nawet cera normalna 
potrzebuje nawilżenia i ochrony, aby wyglądała zdrowo. Cera normalna uwielbia rutynę pielęgnacyjną. Celem 
pielęgnacji cery normalnej jest utrzymanie jej delikatnej równowagi, dobierając odpowiednie produkty i rodzaj 
pielęgnacji, aby skóry nie natłuszczać nadmiernie ani nie przesuszać. 

Eko kosmetyki do pielęgnacji cery normalnej 

Demakijaż – do oczyszczania twarzy używaj łagodnych mleczek i żeli o neutralnym pH i naturalnym składzie. 
Unikaj produktów na bazie alkoholu, ponieważ mogą one podrażnić skórę i w rezultacie doprowadzić do jej 
wysuszenia lub przetłuszczania się. Sprawdź: 

 Delikatny żel do demakijażu i mycia twarzy 

 Tonik do skóry normalnej i wrażliwej 

 Emulsja oczyszczająco-matująca 

Krem – w pielęgnacji skóry normalnej stawiaj na lekkie kremy nawilżające. Jeśli jesteś posiadaczką cery 
normalnej nie powinnaś stosować tłustych kremów, dopóki nie stanie się to konieczne. Stosuj lekkie kremy 
nawilżające do twarzy oraz delikatne kremy pod oczy. Skórę normalną podobnie jak inne typy skóry należy 
chronić przed negatywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Najodpowiedniejsze będą: 

 Krem do skóry wrażliwej 

 Krem nawilżający 

 Krem przeciwsłoneczny dla skóry wrażliwej SPF 30 

 Krem przeciwsłoneczny dla dzieci i dorosłych SPF 50 

 

Eko kosmetyki do makijażu cery normalnej 

Jesteś prawdziwą szczęściarą. Skóra normalna tak naprawdę polubi się z każdym kosmetykiem do makijażu. 
Masz jednak to szczęście, że wystarczy, że użyjesz lekkiego kremu BB czy delikatnego pudru, a będziesz 
wyglądać bardzo dobrze. 

Podkłady do twarzy 

 Krem BB 

 Hydracoton 

 Puder biomineralny 

Bazy pod makijaż 

 Baza nawilżająca 

 Baza rozświetlająca 

 Baza pod cienie 62 
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Korektory 

 Krem korygujący 

 Korektor w pędzelku 

Modelowanie twarzy 

 Róż w kremie Twist & Blush 

 Multistick 63 

 Róż 69 lśniący róż 

 Róż 68 błyszcząca brzoskwinia 

 Róż w kompakcie (51, 52, 53, 64) 

 Kredka do konturowania twarzy 

 Puder brązujący 

 Paletka do konturowania twarzy 

 Puder Mozaika 

 Rozświetlacz w kremie 

 Pyłek rozświetlający 

 Paleta rozświetlaczy 

 Paletka Trio 

Pudry do twarzy 

 Puder jedwabny 

 Puder mineralny HD 

 Puder biomineralny 

 Puder słoneczny 

 Puder jedwabny w kompakcie 

 

Większość odpowiedzi D – skóra tłusta 
 

Skóra tłusta ma powiększone pory i zwykle wytwarza więcej sebum niż jest to konieczne. Niestety, tłusta cera 
sprzyja powstawaniu niedoskonałości, takich jak wągry i pryszcze. Możesz jednak przywrócić naturalną 
równowagę skóry dzięki specjalnym, antybakteryjnym środkom oczyszczającym i pielęgnacyjnym. Nie stosuj 
środków silnie wysuszających – to tylko pobudzi skórę do produkcji większej ilości sebum. Wybieraj kremy 
przeznaczone dla cery tłustej, które nie zapychają porów i mają naturalny skład. Matujące formuły pomogą 
zmniejszyć świecenie się skóry. Z niedoskonałościami walcz łagodnymi, antybakteryjnymi kosmetykami – nie 
wyciskaniem! Cery tłustej ma jednak też swoje zalety. Jej posiadaczki dłużej mogą cieszyć się brakiem 
zmarszczek, a w dodatku cera ta jest odporna na mróz, wiatr i rzadziej ulega podrażnieniom. 
 

Eko kosmetyki do pielęgnacji cery tłustej 

Demakijaż – wybieraj naturalne kosmetyki do demakijażu o działaniu antybakteryjnym, które regulują 
wydzielanie sebum. Kosmetyki powinny być pozbawione alkoholu, ponieważ może on spowodować jeszcze 
mocniejsze wydzielanie sebum. Wypróbuj: 
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https://couleurcaramel.pl/puder-brazujacy-23-braz-bez-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/paleta-do-konturowania-twarzy-sculpt-glow-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/puder-mozaika-232-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/rozswietlacz-w-kremie-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/perlowy-dotyk-cudny-pylek-rozswietlajacy-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/paleta-rozswietlaczy-do-twarzy-sculpt-glow-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/paletka-do-twarzy-trio-43-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/transparentny-puder-jedwabny-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/puder-hd-mineralny-609-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/puder-biomineralny-01-jasny-bez-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/puder-sloneczny-20-bezowy-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/puder-jedwabny-prasowany-230-couleur-caramel


 

 

 Emulsja oczyszczająco-matująca 

 Esencja regulująca 

 Tonik witaminowy 

 Gąbka Konjac 

Krem - powinien mieć działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, a z drugiej strony kojące i nawilżające. 
Kosmetyk powinien także zmniejszać widoczność porów. Pamiętaj o ochronie przeciwsłonecznej. Najlepsze 
będą: 

 Krem dla skóry tłustej i mieszanej 

 Krem przeciwsłoneczny dla skóry wrażliwej SPF 30 

 Krem przeciwsłoneczny dla dzieci i dorosłych SPF 50 

 Krem propolisowy 

 

Eko kosmetyki do makijażu cery tłustej 

W makijażu skóry tłustej stawiaj na zmatowienie. Twoim sprzymierzeńcem będzie naturalna baza matująca i 
puder. Unikaj natomiast produktów mocno rozświetlających. Jeśli decydujesz się na róż do policzków to postaw 
na taki w brzoskwiniowo - brązowych tonach, aby nie podkreślać zaczerwienień twarzy. 

Podkłady do twarzy 

 Velvet Gel 

 Hydracoton 

 Podkład w sztyfcie 

Bazy pod makijaż 

 Baza matująca 

 Baza pod cienie 62 

Korektory 

 Krem korygujący 

 Korektor w pędzelku 

Modelowanie twarzy 

 Róż w kompakcie (51, 52, 53) 

 Puder brązujący 

 Paletka do konturowania twarzy 

 Puder Mozaika 

 Paletka Trio 

Pudry do twarzy 

 Puder sypki 

 Puder w kompakcie 

https://couleurcaramel.pl/bio-zel-emulsja-oczyszczajaco-matujaca-do-mycia-twarzy-bema-love-bio
https://couleurcaramel.pl/esencja-regulujaca-polny-warkocz
https://couleurcaramel.pl/tonik-witaminowy-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/naturalna-gabka-konjac-do-mycia-twarzy-wegiel-aktywny-i-pure-2szt
https://couleurcaramel.pl/krem-do-skory-tlustej-i-mieszanej-bema-love-bio
https://couleurcaramel.pl/przeciwsloneczny-krem-spf-30-antiage-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/przeciwsloneczny-krem-spf-50-do-ciala-i-twarzy-dla-doroslych-i-dla-dzieci-bema-cosmetici
https://couleurcaramel.pl/krem-propolisowy-bema-love-bio
https://couleurcaramel.pl/velvet-gel-61-jasny-bez-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/hydracoton-12-bezowy-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/podklad-w-sztyfcie-12-bezowy-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/matujaca-baza-pod-makijaz-54-Couleur-Caramel
https://couleurcaramel.pl/baza-pod-cienie-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/krem-korygujacy-do-twarzy-12-bezowy-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/korektor-w-pedzelku-delikatny-bez-31-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/naturalne-roze-do-policzkow
https://couleurcaramel.pl/puder-brazujacy-26-morela-mat-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/paleta-do-konturowania-twarzy-sculpt-glow-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/puder-mozaika-232-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/paletka-do-twarzy-trio-43-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/puder-sypki-bio-01-jasny-bez-couleur-caramel
https://couleurcaramel.pl/puder-w-kompakcie-02-jasnobezowy-couleur-caramel


 

 

 

 

 

Zdrowy makijaż odpowiedni dla rodzaju Twojej skóry 
 
Jak widzisz nie tylko w pielęgnacji należy kierować się potrzebami skóry. Warto robić to także przy wyborze 
naturalnych kosmetyków do makijażu. Jeśli będziesz kierować się naszymi wskazówkami Twój makijaż będzie 
wyglądał pięknie przez wiele godzin i co więcej dodatkowo będzie działał odżywczo na Twoją skórę. Pamiętaj, 
że kosmetyki naturalne to zawsze najlepszy wybór. 

Mamy nadzieję, że nasz test oraz poradnik Ci się spodobał. 
 
Zapraszamy Cię również do zapoznania się z pełną ofertą naturalnych kosmetyków   
w naszym sklepie www.couleurcaramel.pl  
 

 

Znajdziesz nas także tutaj:  

 

 

 

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej porady eksperta lub pomocy w doborze kosmetyków, chętnie 
pomożemy! Napisz na sklep@couleurcaramel.pl lub zadzwoń pod numer 603 358 366. 

 

 

Serdecznie pozdrawiamy! 

Zespół Couleurcaramelpl 

http://www.couleurcaramel.pl/
mailto:sklep@couleurcaramel.pl
https://www.facebook.com/couleurcaramelnaturalmakeup/
https://www.youtube.com/c/couleurcaramelpl
https://pl.pinterest.com/couleur_caramel/

