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ZIMOWE NOWOŚCI

RÓŻOWA FREZJA
CIEPŁA, KREMOWA, 
PIĘKNIE PACHNĄCA 
FORMUŁA

Inspirowany  
momentami relaksu.

Składniki:
grejpfrut, wiciokrzew  
i złoty bursztyn

POLA 
CYTRUSOWE
KLASYCZNA I KOJĄCA 
FORMUŁA

Inspirowany mohito 
i zmysłowym drewnem.

Składniki:
mieszanka cytrusów,  
jaśminu i bursztynu

GARDENIA 
BRZOSKWINIOWA
DELIKATNA 
I ORZEŹWIAJĄCA 
FORMUŁA

Inspirowany wakacyjnym 
porankiem i białymi kwiatami.

Składniki:
bergamotka, gardenia 
i drzewo sandałowe

maxMINI NOWOŚCI, 

MOŻLIWOŚCI!

ZESTAW MINI 
KREMÓW  
DO RĄK, 75 ZŁ  
/ 3X30 ML
NOWOŚĆ!
edycja limitowana

Potrzebujesz mini wersji swoich ulubionych 
produktów, by mieć je zawsze pod 
ręką? Niespodziewany wyjazd, podróż 
samolotem, weekendowy relaks czy 
chęć wypróbowania kosmetyku to już 
nie problem! Mamy dla Ciebie produkty 
idealne do torebki i testów kosmetycznych.
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moment
Mini

CELEBRUJ 

STACJA 
NAWADNIAJĄCA
Oddaj się mini delikatnej sesji 
rozpieszczania za pomocą Żelowej 
Maseczki Odżywczo-Nawilżającej 
TimeWise®, która dogłębnie nawilży 
Twoją skórę i pomoże zredukować 
drobne linie, zmarszczki i pory.

STACJA 
OCZYSZCZAJĄCA
Poczuj (i zobacz) jak Głęboko 
Oczyszczająca Maska z Aktywnym 
Węglem Clear Proof® działa niczym 
magnes. Rozkoszuj się delikatnym uczuciem 
chłodzenia, podczas gdy ta wyjątkowa 
maska pięknie wygładzi Twoją skórę.

MINI ZESTAW DO 
MULTIMASKINGU,  
79 ZŁ / 2X35,5 ML
NOWOŚĆ!
edycja limitowana

W skład zestawu wchodzą:

•  Głęboko Oczyszczająca 
Maska z Aktywnym Węglem 
Clear Proof®

•  Żelowa Maseczka 
Odżywczo-Nawilżająca 
TimeWise®Multimaskingu

KOLEKCJA  

Fearlessly

Multimasking to 
najbardziej efektywny 
proces dostarczania 
skórze wielu właściwości 
odżywczych. Możesz 
stosować wszystkie 
maseczki jednocześnie 
lub jedną po drugiej. 
Sama zdecyduj, który 
sposób aplikacji będzie 
dla Ciebie najbardziej 
odpowiedni.

Extra tip: Pozostaw  Żelową Maseczkę Odżywczo-Nawilżającą TimeWise® na całą noc, 
żeby skóra lepiej wchłonęła drogocenne składniki!



marykay.pl 3Wszystkie ceny w katalogu są sugerowanymi cenami detalicznymi.

ZESTAW 3 MINI WÓD 
PERFUMOWANYCH 
DLA KOBIET,  
159 ZŁ / 3X7,5 ML
NOWOŚĆ!
edycja limitowana

Teraz możesz mieć ukochane zapachy zawsze przy 
sobie! Przedstawiamy miniaturowe wersje zapachów,  
które możesz śmiało nosić w najmniejszej torebce,  
kosmetyczce czy kieszeni. To idealne rozwiązanie  
dla osób podróżujących. Możesz także podzielić się 
nimi ze swoją przyjaciółką, mamą czy siostrą.

KOLEKCJA  

Fearlessly

LOVE: Kobiecy 
zapach miłości z nutą 
mandarynki, zalotnych 
kobiecych akordów 
kwiatowych oraz nut 
słodkich i ziemnych. 
Kobieca, kwiatowa, 
zmysłowa kompozycja, 
która pozostawia 
uczucie otulenia 
miłością.

LIVE: Zapach dla 
nowoczesnej, odważnej 
i nieustraszonej 
kobiety. Główne nuty 
zapachowe inspirowane 
niezwykłą pewnością 
siebie to energetyczny 
imbir, odważna róża 
i ciepła fasolka tonka.

DREAM: Świeży zapach 
dla kobiet z pasją, które 
chwytają każdy dzień. 
Na pełen radości zapach 
składają się główne nuty 
zapachowe ananasa, 
bergamotki, jaśminu 
i drzewa cedrowego.
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ZESTAW 3 MINI WÓD 
PERFUMOWANYCH 
DLA MĘŻCZYZN,  
159 ZŁ / 3X7,5 ML
NOWOŚĆ!
edycja limitowana

Zestaw mini zapachów przygotowaliśmy również  
dla niego. Perfumy męskie są uzupełnieniem zarówno 
codziennej, jak i eleganckiej stylizacji. A może interesuje 
Cię praktyczny upominek z okazji Walentynek, urodzin 
lub imienim Twojego ukochanego?

KOLEKCJA  

MkMen

CITYSCAPE: Zapach 
stworzony dla 
stylowego mężczyzny, 
podkreślający piękno 
i niewymuszoną 
elegancję. Na wytworny 
zapach składają 
się nuty francuskiej 
lawendy, pieprzu, 
olejku geraniowego, 
kwiatu pomarańczy, 
dojrzałej whisky oraz 
indonezyjskiego oleju 
z paczuli.

HIGH INTENSITY: 
Urzekający, wytworny 
i wyróżniający się 
zapach z rodziny 
zapachów ambrowo-
orientalnych. Główne 
nuty ziaren kawy, 
szałwii, liści fiołka 
i drzewa cedrowego 
są idealne dla 
mężczyzny silnego oraz 
fascynującego.

HIGH INTENSITY 
SPORT: Świeży zapach, 
który rozbudza zmysły 
i zachęca do przygód 
i nowych wyzwań. 
Nuty zapachowe, które 
podkreślają energiczny 
charakter to jałowiec, 
kardamon, liście mięty, 
brzozy i żywicy.
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