


Alcance o céu. Permita-se mais. Deixe-me contar-lhe uma história sobre alguém.
É perfeita em tudo – com um logotipo que reflete a sua excecionalidade, embalagens elegantes, fórmulas da mais 
alta qualidade e efeitos duradouros e surpreendentes. A mais brilhante entre as estrelas – a ALAYA – é uma 
linha de cosméticos de luxo projetada para as apreciadoras mais exigentes de maquilhagem sofisticada.

O fascinante jogo de luzes no rosto atrai olhares curiosos. Imagine um brilho 

misterioso da chama de uma vela, o sol nascente que banha as trémulas 

feições da beleza. Na penumbra das reticências e nos raios dos sussurros, está 

deslumbrante. A pele naturalmente iluminada, que hipnotiza com um brilho 

saudável e jovem, será uma sensual declaração de confiança. 

A maquilhagem mantém-se na vanguarda das tendências nas 

passarelas de moda, com cores vivas, intensas e corajosas. Liberte a 

sua singularidade feminina, acenda a criatividade presente em si. Voe 

acima dos horizontes e transforme a sua maquilhagem numa obra de 

arte de um artista, que combina cores com uma delicadeza incrível, 

expressando-se a ele próprio.

LUMINOSIDADE DESLUMBRANTE

REBELDIA ARTÍSTICA







BEM-VINDA AO MUNDO   
                   LUXURY MAKEUP



PÓ ILUMINADOR E BRONZEADOR  
SUNNY SOFT TOUCH

Com o Pó iluminador e bronzeador Sunny Soft Touch, obterá o efeito de um bronzeado natural com um delicado 

brilho dourado. A sua pele ficará com um aspeto saudável e radiante, como se fosse delicadamente beijada pelo sol 

e iluminada pelos seus raios cintilantes. É um cosmético com uma textura sedosa, que se espalha perfeitamente, sem 

deixar manchas.. Uma verdadeira fonte de bem estar, a partir do primeiro momento após a sua aplicação.

Para obtê-lo, faça a maquilhagem do rosto conforme o esquema:

46,99 EUR
11,5 g  | 602022.01



Para obtê-lo, faça a maquilhagem do rosto conforme o esquema:

EFEITO DA PELE 
BEIJADA PELO SOL

Pode também usar um pincel grande para espalhar o pó no decote e nas costas. 
Aplique-o em camadas, graduando a saturação da cor.

VEGAN  
FRIENDLY

PARA TODOS OS 
TIPOS DE BELEZA

NUMA ELEGANTE 
EMBALAGEM COM 

ESPELHO



46,99 EUR 
15 g  |  602023.01

PALETA DE ILUMINADORES   
GLASS SKIN

Com a multifuncional e eficiente Paleta de iluminadores Glass Skin destinada para tarefas especiais, avivará e 

rejuvenescerá imediatamente a sua pele. Graças ao alto grau de pigmentação, garantir-lhe-á um acabamento 

extremamente luminoso, conhecido por glow effect, um brilho fresco e radioso por um tempo incrivelmente longo. 

Os tons quentes, frios e neutros passarão a ser a sua companhia em todas as ocasiões – serão perfeitos tanto para a 

maquilhagem de dia, como a de noite.

Cashmere

Champagne

Time of Fame

Moon Dust 

Pink Diamond



Ilumine as partes selecionadas do rosto de acordo com o esquema:

IDEAL PARA A 
MAQUILHAGEM CRIADA 

COM A TÉCNICA STROBING

Deixe-se levar pela imaginação
Aplique as cores individualmente ou misture-as livremente, aplique de 
maneira pontilhada ou com um pincel grande em todo o rosto, decote 

e costas.

VEGAN  
FRIENDLY

PARA TODOS OS 
TIPOS DE BELEZA

NUMA ELEGANTE 
EMBALAGEM COM 

ESPELHO



Dolce Vita

Last Night

Amethyst

Flirt

Pearl Girl 

Seduction

Carpe Diem

Venus

Sandalwood

Truffle

Marble

Royal

Coral Fantasy 

White Gold

PALETA DE SOMBRAS DE OLHOS  
1. TOTAL ALLURE | 2. HARMONY1.

2.

39,99 EUR 

39,99 EUR

9 g  |  606080.01

9 g  | 606081.01



PALETA DE SOMBRAS DE OLHOS  
1. TOTAL ALLURE | 2. HARMONY

Com as Paletas de Sombras de olhos com um alto grau de pigmentação e uma ampla gama de cores, sentir-se-á 

como uma artista, que tem a paleta das mais maravilhosas cores. Poderá deixar-se levar pela sua imaginação, fazendo 

blending de cores e graduando os seus tons. Graças à sua textura leve e sedosa, as sombras não escorrem e não quebram. 

Transformará com facilidade qualquer maquilhagem numa verdadeira obra de arte.

PARA TODOS OS 
TIPOS DE BELEZA

NUMA ELEGANTE 
EMBALAGEM COM 

ESPELHO

Cores tendência para todas as ocasiões 
– desde tons monocromáticos e calmos até tons intensos
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