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Wprowadź nowego gracza do swojej kosmetyczki: oddychający 
puder, który idealnie stapia się z odcieniem skóry, aby wydłużyć 
trwałość makijażu, zniwelować błyszczenie i stworzyć efekt 
subtelnej miękkości (żegnajcie filtry!). 

W Y G L Ą D A J   

D
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W Y G L Ą D A J   

D

PROSTO W OBIEKTYW
Bądź gotowa na rozmowy wideo i selfie 
#bezfiltra, dzięki dobrze dopasowanemu 
odcieniowi i naturalnie wyglądającemu 
efektowi subtelnej miękkości. Osiem tonów 
podkreślających naturalny kolor skóry, zapewnia 
subtelne wyrównanie kolorytu i matowe 
wykończenie, które nie pozbawia blasku.

JEDEN PRODUKT,  
DWA SPOSOBY
Nakładaj go samodzielnie, aby uzyskać 
subtelne krycie lub jako wykończenie, aby 
utrwalić mocniejszy makijaż.

•  Delikatnie potrząśnij zamkniętym 
słoiczkiem.

•  Zdejmij pokrywkę, lekko zanurz 
Pędzel do Pudru w słoiczku 
i strzep nadmiar.

•  Nakładaj zaczynając od środka 
twarzy i kieruj się w kierunku 
linii włosów i szczęki, dobrze 
rozcierając puder.

JEDWABISTY PUDER 
WYGŁADZAJĄCY, 89 ZŁ
NOWOŚĆ!

PĘDZEL  
DO PUDRU, 79 ZŁ

Light Ivory

Light Medium Ivory

Medium Ivory

Deep Ivory

Light Beige

Light Medium Beige

Medium Beige

Deep Beige

Zapytaj o dostępność swoją 
Doradczynię Piękna.



4 SPIS TREŚCI

Spis treści
W I O S N A  2 0 2 2

2

8

24

38

41

Jedwabisty P ud e r Wygła d za ją cy
Stworzony, by zapewnić nieskazitelne wykończenie i ultratrwały makijaż.  

Pielęgnacja
Dowiedz się, jak dbać o swoją skórę, aby zawsze wyglądać pięknie i młodo.

Makijaż
Wybierz kosmetyki, którymi podkreślisz urodę i wyrazisz siebie!

Zapachy
Zapach potrafi odzwierciedlić duszę. Wybierz ukochaną  
wodę perfumowaną dla siebie i swojego mężczyzny.

Strefa dla mężczyzn
Produkty idealne dla prawdziwego mężczyzny.  
Sprawią, że będzie wyglądał równie fantastycznie, jak Ty.
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Wiosna to idealny czas, by zacząć poważnie myśleć o swojej skórze! Oprzyj swój 
schemat pielęgnacyjny na sprawdzonych kosmetykach nawilżających.

bądź promienna
i nawilżona 

1. NOCNY KREM 
ZMIĘKCZAJĄCY 
SKÓRĘ, 79 ZŁ
Ratunek dla bardzo 
suchej skóry, 
zwłaszcza na 
dłoniach, łokciach, 
kolanach i stopach. 
Zawiera m.in. wazelinę 
i woski zmiękczające 
skórę, które tworzą 
na niej ochronny film, 
zapobiegając utracie 
wody i przywracając 
skórze odpowiedni 
poziom nawilżenia. 

2. BEZTŁUSZCZOWY 
ŻEL NAWILŻAJĄCY, 
155 ZŁ 

Ogranicza utratę 
wody ze skóry, 
uelastycznia ją, 
wzmacnia barierę 
lipidową i działa 
antyoksydacyjnie. 
Zawiera m.in. ekstrakt 
z zielonej herbaty, 
wyciąg z alg, witaminę 
E i roślinny aminokwas 
– betainę. 

3. KOJĄCY ŻEL  
POD OCZY 
INDULGE®, 92 ZŁ
 Zawiera składniki 
roślinne, które koją, 
odświeżają i usuwają 
oznaki zmęczenia, 
a także wyciąg 
z ogórka, który działa 
delikatnie wybielająco 
i zmniejsza 
widoczność plam 
oraz piegów na 
skórze. 

4. INTENSYWNY 
KREM 
NAWILŻAJĄCY, 
155 ZŁ 
Znakomite 
rozwiązanie dla 
skóry suchej. Chroni 
przed działaniem 
wolnych rodników 
i zniszczeniem włókien 
kolagenowych, 
wzmacnia barierę 
lipidową skóry. 
Zawiera m.in. wyciąg 
z alg, witaminę E, 
minerały i olejek 
z awokado. 

5. KREM 
PRZEDŁUŻAJĄCY 
NAWILŻENIE 
SKÓRY, 120 ZŁ 
Głęboko nawilża, 
uelastycznia 
i ujędrnia. Chroni 
przed wolnymi 
rodnikami, 
zatrzymując wilgoć 
w skórze. Zawiera 
m.in. olej z krokosza 
barwierskiego, 
fosfolipidy, alantoinę 
i hydrolizowane 
proteiny pszeniczne. 
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MAGIA? NIE. 
Nauka? Tak!
Krem SOS na Opuchnięcia pod Oczami 
zapewnia tak dobre rezultaty, że będziesz się 
zastanawiać, czy to nie magia. Jak wykazały 
badania kliniczne*, jego bezkompromisowa 
formuła zmniejsza opuchliznę pod oczami 
w ciągu zaledwie kilku minut, a efekt ten 
utrzymuje się aż do sześciu godzin!

*Wyniki przedstawione przez niezależnego eksperta oceniającego  
28 panelistów podczas 6-godzinnego badania klinicznego

PRZED

PO

WSPANIAŁE 
KORZYŚCI:
•   Idealny na specjalną okazję lub 

wieczorne wyjście.

•   Usuwa z twarzy zmęczenie i stres.

•   Odpowiedni do stosowania jako 
dodatek do codziennego rytuału 
pielęgnacyjnego.

APLIKACJA
•   Po umyciu twarzy, wyciśnij na 

palec niewielką ilość produktu.

•   Delikatnie wklep cienką warstwę 
w okolice oczu i pozostaw 
do wchłonięcia. Postaraj się 
ograniczyć mimikę twarzy na 2-3 
minuty.

•   Efekt powinnaś zobaczyć już po 
15 minutach.

•   Dokończ rytuał pielęgnacyjny tak, 
jak lubisz najbardziej.

I TAK PO PROSTU…

•   96% badanych zauważyło 
natychmiastową redukcję 

opuchnięć o prawie 27%.*

•   Błyskawicznie wizualnie wygładza 
skórę pod oczami.*

•   Tymczasowo zapewnia bardziej 
subtelny i świeży wygląd.*

•   Błyskawicznie zmniejsza 
widoczność linii i zmarszczek.*

KREM SOS  
NA OPUCHNIĘCIA  

POD OCZAMI,  
135 ZŁ

NOWOŚĆ!
edycja limitowana

Zapytaj o dostępność swoją 
Doradczynię Piękna.
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Dewy Peach

PIĘKNO
Podkreśl policzki 
jednym z dwóch 
obłędnych 
odcieni:

Nawilżaj 
i lśnij

Od subtelnych i połyskujących po odważne i bajeczne – 
uzyskaj wymarzony rumieniec dzięki świeżemu podejściu 
do ponadczasowego makijażu policzków.

RÓŻ DO POLICZKÓW W KREMIE, 90 ZŁ
NOWOŚĆ!
edycja limitowana

BLASK
Łatwa w aplikacji formuła 
zawiera składniki 
nawilżające, takie jak kwas 
hialuronowy, zapewniające 
piękny, naturalny blask.

INTENSYWNOŚĆ
Dopasuj akcesoria  
do aplikacji różu – palec, 
gąbeczka, pędzelek, 
w zależności od pożądanej 
przez Ciebie intensywności 
makijażu.

WSKAZÓWKA
Aby uzyskać efekt naturalnego liftingu, nałóż róż wyżej, 
wzdłuż kości policzkowych. Rozetrzyj go w górę i na 
zewnątrz do górnej części ucha, koncentrując się na 
zewnętrznej krawędzi kości policzkowej.

Zapytaj  
o dostępność 

swoją 
Doradczynię 

Piękna.
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Perfekcyjny 
pedicure 

W   T R Z E C H  K R O K A C H

Krok 1 Krok 2 Krok 3
Namocz stopy, a następnie użyj 
peelingu, aby zmiękczyć skórę.

Zetrzyj martwy 
naskórek pumeksem.

Odśwież i dodaj skórze energii, 
nakładając na noc maskę do stóp.

SPOSÓB 
UŻYCIA:

O zapachu 
herbaty 

cytrusowej!

ZESTAW DO PEDICURE, 110 ZŁ
NOWOŚĆ!
edycja limitowana

Wzbogać swoje domowe SPA 
o kosmetyki, które zmiękczają, 
odżywiają i odświeżają stopy.
Zestaw zawiera: peeling do stóp, 
maskę do stóp i pumeks.

Stwórz cudowny rytuał  
SPA we własnym domu!
Do swojego schematu 
mani-pedi dodaj  ZESTAW 
DO PIELĘGNACJI DŁONI 
SATIN HANDS® – WHITE 
TEA & CITRUS, 169 ZŁ
Więcej na stronie 24.
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Dbasz o skórę i chronisz ją, 
nakładając kremy z filtrami 
SPF. Pamiętaj, że pielęgnacja 
po opalaniu jest równie ważna, 
aby zachować jędrność, 
witalność i odpowiednie 
nawilżenie skóry. 

Pielęgnacja 
POsłoneczna

NAWILŻAJĄCY ŻEL PO OPALANIU, 74 ZŁ
Ponownie w ofercie!
edycja limitowana

Ten superlekki, niebieski żel do ciała zawiera 
kojące wyciągi roślinne, bogate w łagodzące 
przeciwutleniacze. Zapewnia niezbędne 
nawilżenie skóry, pozostawiając ją gładką 
i odświeżoną. Szybko się wchłania.

MIĘTOWY BALSAM DO 
STÓP, 52 ZŁ
Ponownie w ofercie!
edycja limitowana

Dopełnij pielęgnację 
balsamem, który 
przyniesie ulgę 
zmęczonym stopom, 
zrelaksuje je i ochłodzi. 
Miętowy zapach 
działa pobudzająco 
i orzeźwiająco.

Zapytaj 
o dostępność 
swoją 
Doradczynię 
Piękna.
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Retinol to absolutny lider wśród składników 
przeciwstarzeniowych. Wypróbuj intensywną 

kurację młodości, wykorzystującą czysty retinol 
w 0,5% stężeniu i zaawansowaną technologię.

INTENSYWNIE 
ODMŁADZAJĄCY  
SYSTEM CLINICAL 
SOLUTIONS™,  
519 ZŁ

1. WZMOCNIENIE PIELĘGNACJI 
PRZECIWZMARSZCZKOWEJ 
INTENSYWNIE ODMŁADZAJĄCY RETINOL 
0,5% CLINICAL SOLUTIONS™, 349 ZŁ
Dostarcza czysty, silnie działający retinol 
w 0,5% stężeniu, połączony z ekstraktami 
roślinnymi, które  wzmacniają jego działanie. 
Stymuluje odnowę komórek skóry, dzięki 
czemu odzyskujesz młodzieńczy wygląd 
i utracony blask.

2. ODŻYWIENIE I UKOJENIE
KOJĄCO-REGENERUJĄCA EMULSJA 
CLINICAL SOLUTIONS™, 199 ZŁ
Zawiera oleje roślinne (kokosowy, 
z nasion jojoby, krokoszowy oraz oliwę 
z oliwek), które dostarczają skórze 
zastrzyk bogatych kwasów tłuszczowych 
o działaniu odżywiającym i kojącym. 
Ta lekka formuła zawiera również glicerynę 
i skwalan pozyskiwany z trzciny cukrowej, 
skutecznie zapobiegające utracie wody. 

ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ 
MOBILNĄ I NIE ZAPOMNIJ 
O REGULARNYM 
KORZYSTANIU 
Z PRODUKTÓW. 

TWÓJ
SEKRET MŁODOŚCI

Sięgnij po Kojąco-
Regenerującą 
Emulsję Clinical
Solutions™, jeśli Twoja 
skóra potrzebuje 
dawki intensywnego
nawilżenia.
Idealnie sprawdzi się 
także jako produkt 
pod makijaż. S
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Każdy produkt Mary Kay Naturally® jest pełen dobroczynnych dla skóry składników 
pochodzenia naturalnego, które zapewniają wspaniały, zdrowy wygląd skóry.

0%
PARABENÓW

SYNTETYCZNYCH 
ZAPACHÓW

BARWNIKÓW

SLS/SLES

ZEWNĘTRZNA CERTYFIKACJA Jednym z celów certyfikacji jest zbudowanie i wzmocnienie zaufania konsumentów do danego produktu, 
dzięki uznaniu jego jakości i efektywności przez zewnętrzną organizację. Dlatego też, każdy z produktów Naturally® jest certyfikowany przez 
zewnętrzną niezależną organizację, jako produkt oparty na naturalnych składnikach. Kryteria, które muszą spełnić produkty ubiegające się 
o przyznawany przez EcoCert certyfikat COSMOS to zawartość składników pochodzenia naturalnego, a także poszanowanie środowiska 
i przejrzystość dla konsumentów. W procesie przyznawania certyfikatu ocenie podlega wszystko, począwszy od sposobów pozyskiwania 
i przetwarzania składników, poprzez proces produkcji, aż po opakowanie.

KROK 1
OCZYSZCZANIE

KREMOWA EMULSJA 
OCZYSZCZAJĄCA 
NATURALLY®, 99 ZŁ
Pomaga usunąć 
zanieczyszczenia. 
Łatwo się spłukuje, nie 
pozostawiając uczucia 
ściągnięcia skóry. 
Skóra staję się miękka, 
odświeżona, nawilżona 
i ukojona.

KROK 2
ZŁUSZCZANIE

PUDER PEELINGUJĄCY 
NATURALLY®, 169 ZŁ
Delikatnie złuszcza 
martwe komórki, 
z powodu których 
cera jest matowa 
i szara. Skóra staje się 
gładsza, bardziej miękka 
i jest przygotowana 
do kolejnych kroków 
pielęgnacyjnych. 

KROK 3
ODŻYWIANIE

ODŻYWCZY OLEJEK 
NATURALLY®, 179 ZŁ
Rewitalizuje skórę i dodaje 
jej zdrowego blasku. 
Pozostawia ją nawilżoną, 
odżywioną, aksamitnie 
gładką i elastyczną. 
Odpowiedni do stosowania 
na całym ciele, w tym 
na twarz, łokcie, skórki 
paznokci, a nawet włosy.

KROK 4
NAWILŻANIE

NAWILŻAJĄCY BALSAM  
W SZTYFCIE NATURALLY®, 
135 ZŁ
Wygodny w stosowaniu, 
specjalnie zaprojektowany tak, 
by umożliwić ukierunkowaną 
aplikację wybranych partii ciała. 
Pozostawia skórę nawilżoną 
i odżywioną. Zapewnia 
natychmiastową ulgę i redukcję 
uczucia suchości skóry.

Rozkoszuj się 
NATURALNYMI 
SKŁADNIKAMI

1
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Zmęczona i poszarzała po zimie skóra zasługuje na dodatkowy zastrzyk 
energii przed nadchodzącą wiosną. Obudź ją z zimowego snu z pomocą tych 

intensywnie odżywiających produktów.

PIELĘGNACJA 
MIĘDZYSEZONOWA

Zestaw Mini  
Kremów do Rąk*, 75 zł

Pamiętaj, aby zatroszczyć się 
również o dłonie, to one są 

uznawane za wizytówkę kobiety 
zadbanej. Dzięki miniaturowym 

wersjom kremów do rąk nie musisz 
się martwić o przesuszoną skórę, 

gdziekolwiek będziesz. A ponieważ 
zestaw zawiera aż trzy produkty, 

możesz trzymać krem w każdej 
z ulubionych torebek, 

w samochodzie lub na biurku 
w pracy.

Kojąco-Regenerująca Emulsja 
Clinical Solutions™, 199 zł

Dzięki zawartości olejów roślinnych zapewnia 
skórze silne działanie odżywiające i kojące, 
a obecność skwalanu i gliceryny skutecznie 
zapobiega utracie wody. To produkt idealny 

zarówno podczas przeprowadzania procesu 
retynizacji, jak również podczas kuracji mającej 
na calu odświeżenie i regenerację skóry, np. po 

sezonie zimowym.

Mini Zestaw do 
Multimaskingu*, 79 zł 
Dwie uwielbiane prze kobiety maseczki  
w wersji, którą możesz zabrać ze sobą  
w każdą podróż! Ten duet podaruje 
Twojej skórze głębokie oczyszczanie 
i intensywne nawilżenie. Piękna cera 
bez niedoskonałości, za to mocno 
odżywiona i pełna blasku, to 
najmodniejszy dodatek nie tylko  
w sezonie wiosennym, ale przez  
cały rok!

Liftingująca Biocelulozowa Maska 
TimeWise Repair™, 299 zł /4 szt.
Maska sprawia, że w ciągu zaledwie 2 tygodni skóra staje się 
bardziej napięta, jędrna i odzyskuje swój młody wygląd. Formuła 
maski jest bogata w ekstrakt z ziaren owsa, wyciąg z kwiatu 
orchidei, a także hialuronian sodu, znany ze swych właściwości 
nawilżających skórę. Połączone włókna tworzą niezwykle 
chłonną, trójwymiarową „tkaninę”, dzięki której maska jest 
wypełniona kompleksem dobrych dla skóry składników.
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Przenieś 
swoją rutynę 

pielęgnacyjną na 
wyższy poziom 

z Cudownym 
Zestawem Age 
Minimize 3D™ 

TimeWise®, który 
stoi w obronie 

młodzieńczego 
wyglądu skóry.

CUDOWNY ZESTAW 
AGE MINIMIZE 3D™ 
TIMEWISE®, 429 ZŁ

Wielofunkcyjne żel 
i mleczko usuwają 
zanieczyszczenia  
ze skóry i pozostawiają  
ją oczyszczoną, 
złuszczoną i rozjaśnioną.

1. OCZYSZCZAJĄCY 
ŻEL I OCZYSZCZAJĄCE 
MLECZKO 4-W-1 AGE 
MINIMIZE 3D™ 
TIMEWISE®, 88 ZŁ

k
ro

k
 1 Zapewnia ochronę 

przed promieniami UVA 
i UVB oraz pomaga 
zmniejszyć widoczność 
linii, zmarszczek 
i przebarwień. Zapewnia 
12-godzinne nawilżenie.

3. REWITALIZUJĄCY 
KREM NA DZIEŃ SPF 30  
AGE MINIMIZE 3D™ 
TIMEWISE®, 129 ZŁ

k
ro

k
 3

aRozjaśnia skórę wokół  
oczu i pomaga  
zmniejszyć widoczność 
cieni, obrzęków, linii oraz 
zmarszczek. Zapewnia 
12-godzinne nawilżenie.

2. PRZECIWZMARSZCZ-
KOWY KREM POD  
OCZY AGE MINIMIZE 3D™  
TIMEWISE®, 139 ZŁ

k
ro

k
 2 Pomaga zmniejszyć 

widoczność linii 
i zmarszczek. 
Zapewnia 
12-godzinne 
nawilżenie.

4. REGENERUJĄCY 
KREM NA NOC 
AGE MINIMIZE 3D™  
TIMEWISE®, 129 ZŁ

k
ro

k
 3

b

TWÓJ 
CUDOWNY CZAS

4

3

2

1

SPF

Dostępny również w wersji bez SPF.



Wymodeluj swoje 
ciało i postaw na 
gładką skórę bez 
cellulitu.
5. EMULSJA 
MODELUJĄCA CIAŁO 
TIMEWISE BODY™ 
TARGETED-ACTION™, 
125 ZŁ 

Ta wspaniała emulsja 
ujędrnia i uelastycznia 
skórę, głęboko ją 
nawilżając i napinając. 
Minimalizuje uszkodzenia 
spowodowane 
ekspozycją skóry na 
słońce i działaniem 
promieniowania UV. 

Domowe 
SPA pozwoli 
Ci na relaks 
i odprężenie, 
a maseczka 
zapewni Ci 
zastrzyk 
nawilżenia.
4. ŻELOWA 
MASECZKA 
ODŻYWCZO-
NAWILŻAJĄCA 
TIMEWISE®,  
95 ZŁ

Piękna i gładka 
skóra w kilka 
sekund? Z tą 
maseczką to 
możliwe!

Dodaj sobie 
rozświetlenia 
i słonecznego 
blasku. Efekt 
absolutnie Cię 
zachwyci.
3. SERUM 
WYRÓWNUJĄCE 
KOLORYT 
SKÓRY 
TIMEWISE®,  
169 ZŁ

Wyrównany 
koloryt skóry 
i zdrowy blask 
staną się Twoimi 
nieodłącznymi 
przyjaciółmi.

PRODUKTY DOPASOWANE 
DO POTRZEB

Oczyść skórę 
delikatnym 
pociągnięciem 
wacika.
1. WODA  
MICELARNA, 79 ZŁ 

To delikatny, a zarazem 
skuteczny produkt 
oczyszczający, który 
przyciąga 
zanieczyszczenia 
niczym magnes. 
Oczyszcza skórę 
zaledwie kilkoma 
delikatnymi 
pociągnięciami  
wacika.

Nasyć skórę mega 
dawką witamin C+E.
2. REWITALIZUJĄCE 
SERUM C+E™ 
TIMEWISE®, 249 ZŁ

Formuła Rewitalizującego 
Serum C+E™ TimeWise® 
zawiera opatentowany 
ekstrakt z fasoli, który 
skutecznie zmniejsza 
widoczność przebarwień 
na skórze, wyrównuje jej 
koloryt i pomaga poprawić 
ogólny wygląd. Specjalne 
kombinacje 
przeciwutleniaczy mogą 
zapewnić lepsze wyniki 
w porównaniu 
z pojedynczym składnikiem 
antyoksydacyjnym, 
działającym samodzielnie 
– dlatego witamina C 
i witamina E tworzą tak 
skuteczny zespół.

14 PIELĘGNACJA TIMEWISE®
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Gładka i rozświetlona  
cera na zawołanie.
6. ZESTAW DO MIKRODERMABRAZJI  
TIMEWISE®, 245 ZŁ

Preparat Złuszczający do 
Mikrodermabrazji TimeWise®
Zmniejsza widoczność porów i drobnych 
linii. Przywraca skórze zdrowy wygląd, 
pozostawiając ją świeżą i wygładzoną. 
Zawiera kryształki korundu (trójtlenku glinu), 
które złuszczają skórę i delikatnie usuwają 
martwe komórki naskórka.
Dostępny także poza zestawem, 129 zł.

Preparat Zmniejszający Pory TimeWise®
Zmniejsza ilość widocznych porów. 
Pozostawia skórę gładką, zmniejszając 
zaczerwienienia. Może być stosowany 
codziennie, rano i wieczorem. Zawiera 
wyciąg z kory perskiego drzewa jedwabnego 
i ekstrakt z nasion soi, które poprawiają 
napięcie i zmniejszają widoczność porów. 
Wyciąg z gorgonii i ekstrakt z owocu Evodia 
koją i łagodzą skórę.
Dostępny także poza zestawem, 135 zł.

Wyrównany 
koloryt oraz 
gładka, 
rozświetlona cera 
w kilka minut. 
7.ROZŚWIETLAJĄCO-
-WYGŁADZAJĄCA 
MASECZKA 
TIMEWISE®, 89 ZŁ 

Wygładza, rozświetla 
i głęboko nawilża 
skórę. Redukuje plamy 
i przebarwienia, 
jednocześnie 
uelastyczniając skórę 
i chroniąc włókna 
kolagenowe przed 
zniszczeniem.

Niezbędnik 
każdej kobiety 
– kosmetyki 
zawsze na 
swoim miejscu.
ZWIJANA 
KOSMETYCZKA 
(PUSTA), 110 ZŁ

Chcesz doświadczyć jeszcze więcej? Wzbogać swoją codzienną 
pielęgnację o produkty odpowiadające indywidualnym potrzebom 

Twojej skóry i zakochaj się w pięknych efektach!

Dodaj swojej  
skórze 
nawilżenia  
i odświeżenia.
8. PŁYN 
NAWILŻAJĄCO-
ODŚWIEŻAJĄCY 
TIMEWISE®, 82 ZŁ

Poprawia strukturę 
skóry, przywraca jej 
naturalną równowagę 
i pomaga usunąć 
z powierzchni skóry 
zanieczyszczenia 
nagromadzone 
w ciągu dnia. To 
więcej niż zwykły 
tonik.
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ZESTAW TIMEWISE REPAIR™, 879 ZŁ
1.  Oczyszczająca Pianka Volu-Firm™ TimeWise Repair™, 98 zł 
2.  Zaawansowane Liftingujące Serum Volu-Firm™ TimeWise Repair™, 249 zł 
3.  Ujędrniający Krem na Dzień Volu-Firm TimeWise Repair™ SPF 30, 199 zł 
4.  Krem na Noc z Retinolem Volu-Firm™ TimeWise Repair™, 199 zł 
5.  Odbudowujący Krem pod Oczy Volu-Firm™ TimeWise Repair™, 195 zł 

ZESTAW TIMEWISE REPAIR™ DELUXE, 1275 ZŁ 
Zawiera wszystkie produkty z Zestawu TimeWise Repair™ oraz: 

6.  Peeling do Twarzy TimeWise Repair™, 235 zł 
7.  Preparat Wypełniający Głębokie Zmarszczki Volu-Fill™ TimeWise Repair™, 199 zł 

SPF

ZATRZYMAJ 
I NAPRAW

Przenieś swoją codzienną rutynę pielęgnacyjną  
na nowy poziom. Zaawansowana naukowo formuła 
pomaga odzyskać wizję młodości, skupiając się na 

widocznych oznakach starzenia.

4
5

6 7

1

3

2
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1. OCZYSZCZAJĄCA 
PIANKA VOLU-FIRM™ 
TIMEWISE REPAIR™, 
98 ZŁ

krok 1a

2. ZAAWANSOWANE 
LIFTINGUJĄCE SERUM 
VOLU-FIRM™ 
TIMEWISE REPAIR™, 
249 ZŁ 

krok 2a

5. ODBUDOWUJĄCY 
KREM POD OCZY 
VOLU-FIRM™ 
TIMEWISE REPAIR™, 
195 ZŁ

krok 4

4. KREM NA NOC 
Z RETINOLEM 
VOLU-FIRM™ 
TIMEWISE 
REPAIR™, 199 ZŁ

3. UJĘDRNIAJĄCY 
KREM NA DZIEŃ 
VOLU-FIRM 
TIMEWISE REPAIR™ 
SPF 30, 199 ZŁ

krok 3

lub 
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6. PEELING  
DO TWARZY 
TIMEWISE 
REPAIR™, 235 ZŁ

krok 1b

7. PREPARAT 
WYPEŁNIAJĄCY 
GŁĘBOKIE 
ZMARSZCZKI 
VOLU-FILL™ TIMEWISE 
REPAIR™, 199 ZŁ

krok 2b

Wygładza drobne linie i zmarszczki oraz ma 
silne działanie nawilżające. Elastyczny materiał 
wykonany z biocelulozy powoduje, że produkt 
ściśle przylega do skóry, przekazując jej 
wszystkie odżywcze składniki podczas 20-30 
minutowej aplikacji.

WYPRÓBUJ TEŻ...
LIFTINGUJĄCĄ 

BIOCELULOZOWĄ 
MASKĘ TIMEWISE 

REPAIR™,  
299 ZŁ / 4 SZT.

Peptyd biomimetyczny* 

Tripeptyd w
spierający 

produkcję kw
asu 

hialuronow
ego*** Kom

órk
i m

ac
ie

rz
yst

e 

ro
śl

in
 **

KOMPLEKS VOLU-FIRM™ ZAWARTY WE 
WSZYSTKICH PRODUKTACH ZESTAWU 
JEST BOGATY W:

*Biomimetyczne – związki systematyczne wiernie naśladujące substancje 
naturalne, w tym przypadku aminokwasy (peptydy). 
**Badania przeprowadzone podczas 12-tygodniowego badań klinicznych. 
Zestawienia procentowe przedstawiają liczbę kobiet, u których zauważono 
poprawę kondycji skóry.  
***Na podstawie testów in-vitro głównych składników.
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BO
TA 

NICZ 
NA 

BŁOGOŚĆ

KROK 1:
OCZYSZCZANIE

1. ŻEL 
OCZYSZCZAJĄCY 
BOTANICAL 
EFFECTS®, 72 ZŁ
Dokładnie oczyszcza 
skórę, usuwając z niej 
nadmiar sebum. Skóra 
jest gładka, nawilżona 
i czysta. Nie wysusza 
i nie pozostawia 
nieprzyjemnego 
uczucia napięcia.

KROK 2:
ZŁUSZCZANIE

2. PEELING 
ENERGIZUJĄCY 
BOTANICAL 
EFFECTS®, 82 ZŁ*
Złuszcza i usuwa 
martwe komórki skóry, 
sprawiając, że pory 
stają się dokładnie 
oczyszczone. Dzięki 
niemu skóra nie tylko 
stanie się gładsza, 
lecz także odzyska 
promienny blask.

KROK 3:
TONIZACJA

3. TONIK 
ODŚWIEŻAJĄCY 
BOTANICAL 
EFFECTS®, 69 ZŁ
Zmniejsza 
widoczność porów 
i usuwa nadmiar 
sebum. Dokładnie 
zmywa wszystkie 
zanieczyszczenia, 
usuwając także 
martwe komórki 
naskórka. Pomaga 
kontrolować 
błyszczenie się skóry.

KROK 4:
NAWILŻANIE

4a. EMULSJA 
NAWILŻAJĄCA 
SPF 30 BOTANICAL 
EFFECTS®, 72 ZŁ
Daje szerokie 
spektrum ochrony 
przeciwsłonecznej 
przed 
promieniowaniami 
UVA/UVB. Szybko 
się wchłania, nie 
pozostawiając na 
skórze tłustej warstwy

LUB
4b. ŻEL 
NAWILŻAJĄCY 
BOTANICAL 
EFFECTS®, 82 ZŁ
Szybko się wchłania 
i zapewnia optymalne 
nawilżenie, 
pozostawiając skórę 
odżywioną i zdrową. 
Lekka formuła 
nie tworzy tłustej 
warstwy, zapewniając 
przy tym 12 godzin 
nawilżenia.

ZESTAW BOTANICAL EFFECTS®,  319 ZŁ

2

1

4a

4b

3

SPF
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BO
TA 

NICZ 
NA 

Spraw, aby 
niedoskonałości 

na skórze stały się 
przeszłością dzięki 

kosmetykom  
Clear Proof®.

KROK 1:
GŁĘBOKO 
OCZYSZCZAJĄCY ŻEL 
CLEAR PROOF®, 62 ZŁ
Redukuje świecenie się 
skóry oraz zapobiega 
gromadzeniu się martwych 
komórek naskórka w porach 
skóry. Redukuje wypryski 
i zapobiega ponownemu ich 
powstawaniu.

KROK 2:
GŁĘBOKO 
OCZYSZCZAJĄCA 
MASKA Z AKTYWNYM 
WĘGLEM CLEAR PROOF®, 
93 ZŁ
Oczyszcza skórę, 
natychmiast redukując jej 
świecenie. Dzięki zawartości 
bardzo skutecznego 
kompleksu ekstraktów 
roślinnych otwiera drogę do 
pięknej i czystej skóry.

KROK 3:
PUNKTOWY PREPARAT 
PRZECIWTRĄDZIKOWY 
CLEAR PROOF®, 49 ZŁ
Redukuje tworzące się 
zmiany zapalne i pomaga 
zlikwidować już istniejące. 
Preparat stosuje się 
punktowo. Bardzo 
szybko się wchłania. Nie 
pozostawia śladów na 
skórze. Regeneruje naskórek 
oraz stymuluje produkcję 
nowych komórek.

KROK 5:
BEZTŁUSZCZOWA 
EMULSJA NAWILŻAJĄCA 
CLEAR PROOF®, 60 ZŁ
Emulsja zawiera niacynamid 
– jedną z form witaminy B3, 
która wykazuje wyjątkowo 
efektywne działanie 
przeciwtrądzikowe. 
Ogranicza wytwarzanie łoju, 
zmniejsza wielkość porów, 
działa przeciwzapalnie, 
kojąco, łagodząco.

ZESTAW 
CLEAR 

PROOF®,  
299 ZŁ*

UWOLNIJ SIĘ 
OD NIEDOSKONAŁOŚCI

4

1

3

2 KROK 4 
PRZECIWTRĄDZIKOWE 
SERUM ODBLOKOWUJĄCE 
PORY CLEAR PROOF®, 65 ZŁ
Lekkie, jedwabiste serum 
oczyszcza i wysusza wypryski 
oraz zapobiega powstawaniu 
nowych. Posiada właściwości 
kojące, ochronne oraz łagodzi 
podrażnienia

*Po wyczerpaniu Przeciwtrądzikowego Serum Odblokowującego Pory Clear Proof® Zestaw 4 produktów dostępny będzie w cenie 240zł.
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Z D R O W A 
S K Ó R A 
Z A W S Z E  
W   M O D Z I E

N a ł ó ż  g r u b ą 
w a r s t w ę 

N o c n e g o  K r e m u 
Z m i ę k c z a j ą c e g o 
S k ó r ę  n a  d ł o n i e 

i   s t o p y ,  i   p o ł ó ż  s i ę 
s p a ć  w   s k a r p e t k a c h 
i   r ę k a w i c z k a c h ,  a b y 

r a n o  c i e s z y ć  s i ę 
n i e z w y k l e  m i ę k k ą 

i   n a w i l ż o n ą  s k ó r ą ! 

tip!

wzmocniona  
ochrona skóry

O D  1 9 6 3

Delikatnie wetrzyj ten 
ponadczasowy produkt, aby 

nawilżyć suche miejsca na twarzy 
lub ciele.

NOCNY KREM ZMIĘKCZAJĄCY 
SKÓRĘ, 79 ZŁ

walka 
z blaskiem

O D  1 9 6 4

Utrzymaj świeży makijaż 
w nienaruszonym stanie przez 
cały dzień dzięki tym kultowym 

chusteczkom.

CHUSTECZKI ABSORBUJĄCE 
NADMIAR SEBUM BEAUTY 
BLOTTERS®, 33 ZŁ / 75 SZT.

delikatny 
demakijaż

O D  1 9 6 5

Zmyj bezpiecznie nawet 
najtrwalszy makijaż oczu jednym 
pociągnięciem wacika bez tarcia 

i wysuszenia.

BEZTŁUSZCZOWY PŁYN DO 
DEMAKIJAŻU OCZU, 79 ZŁ

58 LAT 
NA 

RYNKU!
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4

5

5

6 7

Dodaj odrobinę nostalgii do swojej rutyny 
pielęgnacyjnej dzięki bestsellerom Mary Kay®.  
Chociaż niektóre rzeczy nieco się zmieniły przez lata, 
na przykład opakowania, te podstawowe produkty  
do pielęgnacji są dowodem na to, że zdrowa skóra 
jest zawsze w modzie!

kultowymi
niezbędnikami

Z A P R Z Y J A Ź N I J 
S I Ę  Z 

ukojenie  
i nawilżenie

O D  2 0 0 3

Zapomnij o suchej skórze 
dzięki luksusowemu 

kosmetykowi, który sprawi, 
że skóra będzie promienna, 

gładka i miękka. 

INTENSYWNY KREM 
NAWILŻAJĄCY, 155 ZŁ

nawilżenie 
i schłodzenie

O D  2 0 0 3

Doładuj skórę mega 
dawką nawilżenia, które 

natychmiastowo ją schłodzi.

BEZTŁUSZCZOWY ŻEL 
NAWILŻAJĄCY, 155 ZŁ

Przewagą Mary Kay  
są produkty, czego dowodem 
są kultowe niezbędniki będące 

od wielu lat bestsellerami.  
To sprawdzone i bezpieczne 

produkty, w których zakochują 
się kolejne pokolenia!

innowacyjna 
technologia

O D  2 0 1 2

Nawilż głębokie warstwy skóry 
i odpieraj wszelkie oznaki starzenia.

UJĘDRNIAJĄCY KREM NA 
DZIEŃ VOLU-FIRM™ TIMEWISE 

REPAIR™ SPF 30, 199 ZŁ

KREM NA NOC Z RETINOLEM 
VOLU-FIRM™ TIMEWISE 

REPAIR™, 199 ZŁ

pielęgnacja 
w 3d

O D  2 0 1 8

Kontroluj odpowiednie nawilżenie  
oraz wzmocnij naturalny, młodzieńczy 

blask skóry.

REWITALIZUJĄCY KREM NA DZIEŃ 
Z SPF 30 AGE MINIMIZE 3D™ 

TIMEWISE®, 129 ZŁ

REGENERUJĄCY KREM NA NOC AGE 
MINIMIZE 3D™ TIMEWISE®, 129 ZŁ
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Jeśli jeszcze nie masz Przyjaciółki 
od Piękna i zastanawiasz się, 
czy warto nawiązać kontakt 
z Konsultantką Mary Kay, 
poniższe argumenty pozwolą Ci 
rozwiać wszelkie wątpliwości. 

JAK DOBRZE MIEĆ 
SWOJĄ  
PRZYJACIÓŁKĘ  
OD PIĘKNA!

•   Służy swoją poradą kosmetyczną zarówno 
pielęgnacyjną, jak i makijażową. Wiesz, że 
możesz jej zaufać, bo jej wygląd świadczy 
o tym, jak poważnie podchodzi do swojej misji.

•   Rozumie Twoje potrzeby jak koleżanka, 
przyjaciółka. Jeśli szukasz nowej ścieżki 
zawodowej, chętnie opowie Ci o tajnikach 
swojej pracy oraz o tym, jak Mary Kay 
wpłynęło na jej życie. 

•   Pamięta, kiedy 
potrzebujesz określonych 
kosmetyków i jest gotowa 
dostarczyć je, gdziekolwiek 
jesteś. Wybawi Cię z opresji, 
nawet gdy odłożysz zakup 
prezentów świątecznych na 
ostatnią chwilę. Zapytaj ją, co 
w tym roku ma dla Ciebie!

•   Zna potrzeby Twojej skóry, 
jak mało kto i potrafi dobrać 
kosmetyki skrojone na miarę. 
Możesz jej zaufać ponieważ zna 
produkty, na których pracuje i  jest 
ich prawdziwą ambasadorką. 
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A jeśli chcesz czegoś więcej niż tylko 
kosmetyków, Mary Kay ma dla Ciebie 
niezliczoną ilość możliwości, które otworzą 
się przed Tobą, gdy zostaniesz Przyjaciółką 
od Piękna! Dziel się wiedzą o kosmetykach 
z innymi kobietami, a sprzedaż przyjdzie 
wraz z budowaniem relacji z klientkami.

ELASTYCZNY CZAS PRACY
Interesuje Cię praca wtedy, gdy masz na to ochotę?  
Mary Kay oferuje takie możliwości! Tu nie ma stałych 
godzin pracy – to Ty jesteś swoim szefem i planujesz 
pracę tak, jak lubisz. Wreszcie możesz mieć czas dla 
bliskich, przyjaciół i na rozwijanie swoich pasji.

LUKSUS, O JAKIM ZAWSZE MARZYŁAŚ
Wspaniałe nagrody mogą należeć do Ciebie!  
W Twoim zasięgu jest luksusowa brylantowa biżuteria, 
podróże do najdalszych zakątków świata oraz wspaniałe, 
różowe Mercedesy! Ty sama wyznaczasz swój cel.  
Mary Kay to furtka, która otwiera przed Tobą niezliczoną 
ilość możliwości!

JAK DOBRZE BYĆ 
KONSULTANTKĄ  
MARY KAY!

ROSNĄCE ZAROBKI
Pracuj wtedy, kiedy chcesz, ile chcesz i patrz na stan 
swojego konta. Twoje zarobki zależą tylko od Ciebie, bo są 
odzwierciedleniem Twojego zaangażowania. W Mary Kay 
tak jak i innych firmach istnieją poszczególne szczeble 
kariery. Gdy pniesz się w górę, Twoje dochody rosną! 
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OTULONA SATYNĄ...
DAJ SIĘ ROZPIEŚCIĆ!

6. PŁYN DO OCZYSZCZANIA 
DŁONI SATIN HANDS®, 45 ZŁ 
Zawiera poczwórną 
mieszankę składników 
zapewniających kojące 
nawilżenie: masło shea, 
ekstrakt z liści aloesu, 
glicerynę i betainę. Nie 
wymaga spłukiwania 
i szybko się wchłania, nie 
pozostawiając uczucia lepkich 
dłoni. Nie zawiera sztucznych 
substancji zapachowych. 
Możesz mieć go zawsze przy 
sobie!

1. ZESTAW SATIN LIPS™ WHITE TEA & CITRUS, 118 ZŁ 

Wyjątkowa pielęgnacja, która gwarantuje gładką 
i aksamitną skórę ust. Nałóż delikatny peeling, a następnie 
ciesz się miękkością, dzięki balsamowi. 

Produkty dostępne także oddzielnie, 69 zł każdy.

2. ZESTAW DO PIELĘGNACJI DŁONI SATIN HANDS® – WHITE TEA & CITRUS, 169 ZŁ 
Ochronny Krem Zmiękczający Satin Hands® o bezzapachowej formule nawilża i chroni 
skórę. Peeling Wygładzający Satin Hands® z Masłem Shea delikatnie lecz niezwykle 
efektywnie złuszcza, usuwając suchy i martwy naskórek. Odżywczy Krem do Rąk Satin 
Hands® z Masłem Shea sprawia, że skóra dłoni nie traci nawilżenia nawet po umyciu.

3. ZESTAW SATIN BODY® – WHITE TEA & CITRUS, 193 ZŁ 
Rewitalizujuący Scrub z Masłem Shea White Tea & Citrus idealnie złuszcza skórę 
i usuwa martwy naskórek, sprawiając, że jest odświeżona i pobudzona. Tak delikatny, 
że można stosować go codziennie. Aksamitny Żel do Mycia Ciała z Masłem Shea 
White Tea & Citrus natychmiast odświeża i nawilża ciało. Delikatnie oczyszcza 
skórę, jednocześnie cudownie ją kojąc. Otulający Balsam do Ciała z Masłem Shea 
White Tea & Citrus nawilża przez ponad 24 godziny, pozwalając skórze zapomnieć 
o nieprzyjemnym uczuciu przesuszenia. Natychmiast się wchłania, odżywia 
i wygładza skórę. Produkty dostępne także oddzielnie, 79 zł każdy.

4. ODŻYWCZY 
KREM DO RĄK 
SATIN HANDS® 
Z MASŁEM SHEA – 
BEZZAPACHOWY, 
45 ZŁ
Otacza skórę dłoni 
kojącą warstwą oraz 
nawilża dłonie przez 
ponad 24 godziny. 
Pożegnaj na zawsze 
nieprzyjemne uczucie 
przesuszenia i ciesz się 
miękką, nawilżoną skórą, 
nawet po umyciu dłoni.

5. MYDŁO 
W PŁYNIE 
SATIN HANDS® – 
BEZZAPACHOWE, 
65 ZŁ 
Pozostawia 
dokładnie umyte 
i oczyszczone 
dłonie, nie 
wysuszając ich. 
Zawiera odżywcze 
masło shea. Otacza 
dłonie miękką, 
kojącą pianą.
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Zakochaj się 
w nowym 
zapachu 
Zestawu do 
Pielęgnacji 
Dłoni Satin 
Hands®!
Cytrusowa róża to 
kompozycja, która 
jednocześnie pobudza  
zmysły i przenosi do 
aromatycznego ogrodu, 
pełnego zachwycających 
kwiatów. 

3 PROSTE  
KROKI  
ABY POCZUĆ:
Nawilżenie
Gładkość
Miękkość 
Ochronę

ZESTAW  
DO PIELĘGNACJI  
DŁONI SATIN HANDS®  
– CITRUS ROSE, 175 ZŁ
NOWOŚĆ!
edycja limitowana

NUTY ZAPACHOWE:
Róża Liczi
Biała Brzoskwinia
Cytryna
Drzewo Kaszmirowe

krok  3
Nałóż Odżywczy Krem do Rąk 
Satin Hands® , który nawilży Twoją 
skórę przez ponad 24 godziny.

Możesz kupić osobno: Odżywczy 
Krem do Rąk Satin Hands® z Masłem 
Shea – Citrus Rose, 48 ZŁ

krok  2
Delikatnie wmasuj 
peeling, a następnie 
zmyj ciepłą wodą.

krok 1
Delikatnie wmasuj krem 
w skórę, zanim użyjesz 
Peelingu Wygładzającego.

Zapytaj o dostępność 
swoją Doradczynię Piękna.



W KAŻDYM 
CALU!

IDEALNA 

PUDER ROZŚWIETLAJĄCY 
CHROMAFUSION™ DO 
KONTUROWANIA – GLAZED, 55 ZŁ 

Dzięki długotrwałej formule kolor jest 
wyrazisty i czysty i taki pozostaje przez 
cały dzień. Łatwy w aplikacji – jego 
intensywność można budować.

PUDER BRĄZUJĄCY 
CHROMAFUSION™ DO 
KONTUROWANIA – LATTE, 55 ZŁ 

Łatwa aplikacja i proste konturowanie. 
Długotrwała formuła dostarcza 
czystego wyrazistego koloru, który nie 
blaknie i pozostaje przez cały dzień 
taki, jak zaraz po nałożeniu. 

Rosy N
ude*

S
hy B

lush 

H
int of Pink*

D
arling Pink

RÓŻ DO POLICZKÓW 
CHROMAFUSION™, 55 ZŁ 

Zaawansowana hybrydowa 
technologia otula drobne 
pigmenty jedwabistą warstwą, 
co sprawia, że kolor jest 
niezwykle głęboki. Następnie 
pigmenty łączone są w delikatny 
pył, który tworzy gładką 
i aksamitną teksturę. 

Marzysz o pięknej cerze, która zachwyca zdrowym 
blaskiem i sprawia, że czujesz się pewniejsza 
siebie? Wypróbuj korektory, podkłady i pudry 
Mary Kay®! Dopasuj do potrzeb swojej cery 
odpowiednie produkty, a momentalnie będziesz 
cieszyć się promienną i gładką cerą. 

26 TWARZ

light to 
medium

4

6

3

8



marykay.pl 27Wszystkie ceny w katalogu są sugerowanymi cenami detalicznymi.

DELIKATNE KRYCIE WZBOGACONE  
FILTREM SPF
1. KREM CC SPF 15, 119 ZŁ
Nawilża, wyrównuje koloryt skóry i chroni 
przed promieniowaniem UVA/UVB. Zmniejsza 
zaczerwienienia oraz chroni skórę przed 
działaniem wolnych rodników.

TUSZOWANIE NIEDOSKONAŁOŚCI
2. PERFEKCYJNY KOREKTOR DO TWARZY, 
78 ZŁ
Korektory nie tylko poprawiają skórę 
z zewnątrz, ale mają także właściwości 
pielęgnujące – w ich formule są 
przeciwutleniacze, które pomagają w walce ze 
szkodliwym działaniem wolnych rodników.

ŻEGNAJCIE CIENIE I NIEDOSKONAŁOŚCI!

3. PERFEKCYJNY KOREKTOR POD OCZY,  
78 ZŁ
Jego specjalne opracowany brzoskwiniowy 
odcień idealnie zakrywa niebieskofioletowe 
cienie pod oczami. Pomaga skórze odzyskać 
świeży i wypoczęty wygląd. Dodatkowo, 
pięknie łączy się z Perfekcyjnymi Korektorami 
do Twarzy, dając naturalne wykończenie 
makijażu. 

4. PĘDZEL DO SZMINKI / KOREKTORA,  
55 ZŁ

UTRWALENIE
5. BAZA POD PODKŁAD Z FILTREM SPF 15, 
85 ZŁ
Łatwo się rozprowadza i szybko schnie, dając 
matowe wykończenie.

6. CHUSTECZKI ABSORBUJĄCE NADMIAR 
SEBUM BEAUTY BLOTTERS®, 33 ZŁ / 75 SZT.
Chusteczki pochłaniają nadmiar sebum 
i nie niszcząc makijażu, pozostawiają skórę 
zmatowioną i miękką w dotyku.

ZMATOWIENIE
7. MINERALNY PUDER PRASOWANY, 69 ZŁ
Kontroluje świecenie się skóry. Zapewnia 
naturalne, matowe wykończenie. 
Zmniejsza widoczność zmarszczek, kryje 
niedoskonałości cery.

8. TRANSPARENTNY PUDER SYPKI, 69 ZŁ 
Uniwersalny odcień zapewnie transparentne 
wykończenie, które kontroluje błyszczenie 
się skóry i posiada właściwości rozpraszające 
światło.

*odcień matowy

medium  
to deep

very 
light

ivory 2

beige 1

Light 
Beige 

Deep 
Ivory

Light 
Ivory

7

5

1

2

PĘDZEL  
DO PUDRU,  
79 ZŁ

SPF
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MATUJĄCY PODKŁAD 
INTELLIMATCH™ 3D™ 
TIMEWISE® , 95 ZŁ
Naturalnie wyglądające, idealnie 
matowe wykończenie:
•  Zapewnia 12-godzinną 

kontrolę wydzielanego sebum.
•  Specjalnie opracowane 

mikrosfery działają niczym 
gąbka, która absorbuje nadmiar 
wydzielanego sebum.

•  Nie pozostawia 
nieprzyjemnego, tłustego 
krycia i nie osadza się w liniach 
i zmarszczkach.

I NATURALNIE
PIĘKNIE 

Zakochaj się w efekcie jaki zapewniają 
Podkłady IntelliMatch™ 3D™ TimeWise®. 

Wybierz odpowiednią formułę i odcień, a efekt 
będzie zachwycający.

ROZŚWIETLAJĄCY PODKŁAD 
INTELLIMATCH™ 3D™ 
TIMEWISE®, 95 ZŁ 
Naturalne, piękne, świetliste 
wykończenie: 
•  Zapewnia 12-godzinne 

nawilżenie. 
•  Skóra natychmiast staje się 

rozjaśniona i wygląda świeżo 
przez cały dzień. 

•  Zawiera lekkie minerały 
odbijające światło i olejek 
jojoba, zapewniający 
długotrwały komfort dla skóry. 

•  Formuła odporna na wilgoć 
i pot idealnie się aplikuje i nie 
osadza się w liniach 
i zmarszczkach.

Ivory C 
110

Ivory N 
140

Ivory N 
160

Ivory 
W 130

Beige C 
110

Beige C 
120

Beige C 
130

Beige N 
150

Beige N 
190

Beige 
W 100

Beige 
W 160

Beige 
W 180
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SEKUND DO 
IDEALNEJ 

CZYSTOŚCI!

60 

Pożegnaj zanieczyszczenia, łącząc 
moc szczoteczki z produktem 
oczyszczającym:

•  Oczyszczające Mleczko lub Oczyszczający 
Żel 4-w-1 Age Minimize 3D™ TimeWise, 88 
zł (str.13 )

•  Oczyszczająca Pianka Volu-Firm™ TimeWise 
Repair™, 98 zł (str. 16)

•  Żel Oczyszczający Botanical Effects®, 72 zł 
(str. 18)

•  Kremowa Emulsja Oczyszczająca Naturally®, 
99 zł (str. 11)

•  Żel do Mycia Twarzy MK Men®, 88 zł (str. 43)

SYSTEM 
PIELĘGNACYJNY 
SKINVIGORATE 
SONIC™  
– WYMIENNE 
GŁÓWKI, 69 ZŁ

SYSTEM PIELĘGNACYJNY 
SKINVIGORATE SONIC™ – MASAŻER 
DO TWARZY, 95 ZŁ (NAKŁADKA)

Używając masażera, 
wmasuj ulubiony 
produkt pielęgnacyjny:

•  Rewitalizujące Serum 
C+E™ Timewise®, 249 zł 
(str. 14)

•  Zaawansowane 
Liftingujące Serum Volu-
Firm™ TimeWise Repair™, 
249 zł (str. 16)

•  Serum Wyrównujące 
Koloryt Skóry TimeWise®, 
169 zł (str. 14)

•  Regenerujący Krem na 
Noc Age Minimize 3D™ 
TimeWise®, 129 zł (str. 13)

•  Odżywczy Olejek 
Naturally®, 179 zł (str. 11)

Pokochaj Szczoteczkę do 
Twarzy Skinvigorate Sonic™, 

która usuwa zanieczyszczenia 
i makijaż aż 4 razy lepiej niż 
standardowe mycie twarzy 

dłońmi i to w zaledwie 60 sekund! 
Użyj masażera, aby zaaplikować 
ulubione serum lub krem. Twoja 
skóra pozostanie perfekcyjnie 

oczyszczona i odżywiona. Na tak 
wypielęgnowanej cerze makijaż 

będzie wyglądać jeszcze piękniej! 

SYSTEM 
PIELĘGNACYJNY
SKINVIGORATE 
SONIC™ – Szczoteczka 
Soniczna do Twarzy, 
359 ZŁ
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Usta 
marzeń

Idealnie wypielęgnowane 

i nawilżone usta 

w soczystym kolorze 

sprawią, że poczujesz się 

jeszcze piękniej! Zaszalej 

z kolorem tej wiosny! 

Odważ się na odcienie, po 

które jeszcze nie sięgałaś. 

Może znajdziesz swój 

kolejny ulubiony kolor?

Pamiętaj o odpowiedniej 

pielęgnacji ust. Dzięki temu 

usta będą wyglądały piękniej, 

a makijaż dłużej się utrzyma. 

Wypróbuj także Zestaw Satin 

Lips™. Szczegóły na str. 24

PRZECIWZMARSZCZKOWY 
SZTYFT DO UST TIMEWISE®, 
85 ZŁ 

Zapobiega powstawaniu 
linii i zmarszczek. Usta są 
wygładzone, przez co twarz 
wygląda młodziej. Przedłuża 
trwałość makijażu.

Makijaż modelki:
Tusz do Rzęs Lash 

Love Fanorama™, 77 zł, 
Cienie do Powiek 

ChromaFusion™ 
– Golden Muave, 

Candlelight, 
Crystaline, 36 zł 

(każdy), Puder 
Brązujący do 

Konturowania 
ChromaFusion™ 

– Latte, 55 zł, Puder 
Rozświetlający do 

Konturowania 
ChromaFusion™ 

– Glazed, 55 zł, Żelowa 
Szminka Semi-Matte 

– Mauve Moment, 
85 zł
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Berry 
Famous

Blush 
Velvet

Coral 
Captivate

Red 
Stiletto

Trademark 
Pink

Crushed 
Berry

Always 
Apricot

Powerful 
Pink

Mauve 
Moment

Bashful 
You

ŻELOWA SZMINKA SEMI-MATTE, 85 ZŁ

Mocno napigmentowane odcienie zapewniają trwałość 
koloru, a specjalne składniki rozpraszające światło 
optycznie powiększają usta.

ŻELOWA SZMINKA SEMI-SHINE, 85 ZŁ

Zawarte w szmince składniki rozpraszają światło, 
zapewniając optyczne powiększenie ust i ukrywając 
ewentualne niedoskonałości. Łatwa w aplikacji, sprawia,  
że usta stają się miękkie i kuszące.

Naturally Buff

Scarlet Red

Raspberry Ice Mod PinkApple Berry*Red Smolder Luminous Lilac*

Rosewood Romantic Pink*Love Me Pink Sunset PeachTranquil Toffee

Berry

Coral

Red

Light Nude

Rose

Medium Nude

KONTURÓWKA DO UST, 55 ZŁ

Podkreśl usta i zachowaj trwałość szminki. 
Zawiera wbudowaną temperówkę.

z drobinkamiperłowekremowe

Iconic  
Red

Pink 
Fusion

Unique 
Mauve

Pink 
Ballerina 

Evening 
Berry 

Berry 
Delight 

Soft 
Nude 

Sheer 
Illusion 

Fancy 
Nancy 

Nude 
Blush 

NAWILŻAJĄCY 
ULTRABŁYSZCZYK 
UNLIMITED™, 75 ZŁ

Nowoczesne odcienie 
pasujące na każdą 
okazję i odpowiednie 
dla każdego odcienia 
karnacji. Trzy rodzaje 
wykończenia – 
kremowe, perłowe 
i błyszczące oraz 
subtelny waniliowy 
zapach. W swojej 
wyjątkowej formule 
posiada witaminy C i E.

*z drobinkami
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POETIC PINKBETTER THAN BARECASUAL ROSEFUCHSIA DREAM

CORAL CONFETTIROCKSTAR RED FESTIVE PINKBOHO PLUM

WYJĄTKOWO 
NAWILŻAJĄCA 

SZMINKA  
SUPREME, 85 ZŁ 

Odcienie Wyjątkowo 
Nawilżających Szminek 

Supreme zostały 
zaprojektowane tak, 

by pasowały do jak 
najszerszej palety 

odcieni skóry. W gamie 
stworzonych przez 

nas kolorów każda 
kobieta znajdzie ten 

pasujący do jej karnacji 
czy typu urody.
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PALETĘ MARZEŃ! 
STWÓRZ 

Wypełniaj paletki produktami do makijażu oraz aplikatorami, dowolnie jak tego 
potrzebujesz. Magnetyczne dno paletek i zamknięcie to gwarancja, że zawsze będzie 
w nich porządek. Trzy paletki w różnych rozmiarach sprawią, że ulubione kosmetyki 

możesz mieć zawsze przy sobie. 

idealna do toaletki
PALETA PRO (PUSTA), 89 ZŁ 
Wyjątkowa paleta, którą wypełnisz 
swoimi ulubionymi produktami do 
makijażu. Dzięki niej utrzymasz porządek, 
a dodatkowo wszystkie cienie do powiek, 
róże do policzków, bronzer i rozświetlacz 
będziesz miała zawsze pod ręką. perfekcyjna  

do torebki
PALETA PERFECT™ 
(PUSTA), 85 ZŁ
Wypełniaj ją ulubionymi 
kosmetykami i aplikatorami. 
Wbudowane lusterko 
ułatwia wykonywanie 
poprawek w każdym 
momencie. Zmieści się 
nawet w małej torebce.

doskonała  
do kopertówki
PALETKA PETITE™ (PUSTA), 
36 ZŁ
Ta elegancka, smukła paletka 
skryje Twoje ulubione cienie 
ChromaFusion™ abyś mogła 
zabrać je wszędzie gdzie tylko 
zechcesz. 



34 APLIKATORY

WYMALUJ 
PIĘKNO

ZESTAW 
PROFESJONALNYCH  
PĘDZLI DO MAKIJAŻU,  
245 ZŁ
Zestaw zawiera 5 wysokiej jakości 
pędzli, dzięki którym stworzysz 
prawdziwe, makijażowe dzieło 
sztuki.

Pędzel do Modelowania Oczu**
Pędzel do Nakładania Cieni
Pędzel do Rozcierania Cieni
Pędzel do Różu
Pędzel do Pudru

Profesjonalne narzędzia do 
makijażu to połowa sukcesu. 

Niezależnie od tego na jaki makijaż 
się zdecydujesz, z pędzlami Mary 

Kay® będzie to czysta przyjemność! 

1

5

2

6

3

7

9

4

8
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KOMPAKTOWY  
PĘDZEL DO RÓŻU,  
12 ZŁ
Kształt włosia pędzla 
umożliwia 
równomierne 
nałożenie kosmetyku. 

KOMPAKTOWY 
PĘDZEL  
DO PUDRU, 20 ZŁ
Wygodny w użyciu 
i odpowiedni do 
szybkich poprawek 
makijażu w ciągu dnia. 

GĄBKI KOSMETYCZNE,  
12 ZŁ / 2 SZT.
Pozwalają na 
równomierną i precyzyjną 
aplikację, szczególnie 
w trudno dostępnych 
partiach twarzy. 

APLIKATORY  
DO POWIEK, 12 ZŁ
Są idealne do 
nakładania cieni 
rozświetlających 
i nadających ton.

BLENDER DO MAKIJAŻU, 50 ZŁ
Obydwa końce pozwalają na 
aplikację podkładów w płynie 
oraz korektorów. Zaostrzony 
koniec idealnie dotrze do mniej 
dostępnych miejsc, jak np. kąciki 
oczu i nosa.

*dostępne w Zestawie Profesjonalnych Pędzli do Makijażu **dostępny wyłącznie w Zestawie Profesjonalnych Pędzli do Makijażu

NAŁÓŻ I ROZETRZYJ
1. PĘDZEL DO ROZCIERANIA CIENI, 55 zł*
Precyzyjnie rozciera cień wzdłuż linii rzęs, sprawdzi 
się również przy trudno dostępnych miejscach, 
takich jak wewnętrzne kąciki oka.

APLIKACJA + DOKŁADNOŚĆ
2. PĘDZEL DO NAKŁADANIA CIENI, 55 zł *
Pozwala na wyjątkowo dokładną aplikację.  
Świetny do cieni w płynie, kremie i kamieniu.

MODELOWANIE 
3. PĘDZEL DO MODELOWANIA OCZU**
Pozwala na precyzyjną aplikację cieni  
wzdłuż załamania powieki.

IDEALNE WYKOŃCZENIE
4. PĘDZEL DO PUDRU, 79 zł*
Pełne, puszyste włosie pędzla zaprojektowane tak, 
by aplikować idealną ilość pudru.

KONTUROWANIE + RÓŻ  
+ ROZŚWIETLENIE
5. PĘDZEL DO RÓŻU, 59 zł*
To wielozadaniowy pędzel, który dzięki 
swemu kształtowi „3-w-1” jest idealny do różu, 
rozświetlacza i bronzera.

PRECYZJA
6. PĘDZEL DO SZMINKI/ KOREKTORA, 55 zł
Bardzo miękkie włosie i idealny kształt sprawią, że 
nakładanie ulubionej szminki lub korektora stanie się 
dziecinnie proste.

KSZTAŁT + DOKŁADNOŚĆ
7. PĘDZEL / SZCZOTECZKA DO BRWI, 55 zł
Umożliwia dokładne rozczesywanie włosków 
i nadanie brwiom wymarzonego kształtu.

RÓWNOMIERNA APLIKACJA
8. PĘDZEL DO PODKŁADU MINERALNEGO, 59 zł
Gęste, zaokrąglone włosie zapewnia równomierną 
i bardzo wygodną aplikację Mineralnego Podkładu 
Pudrowego.

GŁADKIE WYKOŃCZENIE
9. PĘDZEL DO PODKŁADU W PŁYNIE, 59 zł
Wykonany z włókien syntetycznych, które nie 
wchłaniają podkładu. Owalny kształt pozwala 
profilować kontur twarzy, w tym również wąski 
obszar wokół nosa, ust, oczu i linii włosów.

Do zestawu dołączona jest 
elegancka, czarna kosmetyczka.



36 BRWI

Zadbane i naturalnie podkreślone brwi to trend od wielu sezonów, 
który sprawia, że twarz nabiera wyrazu, a spojrzenie blasku.

KOLOR, 
ZAGĘSZCZENIE, IDEAŁ

Ściśle przylega do brwi, 
pozwalając na ich idealne 

wypełnienie. Dopracowana 
formuła oraz szczoteczka 

sprawiają, że Twoje brwi 
pozostaną w nienagannym 

stanie przez cały dzień.

TUSZ ZAGĘSZCZAJĄCY 
BRWI, 69 ZŁ

KSZTAŁT, PRECYZJA, 
WYPEŁNIENIE

Niewielkich rozmiarów końcówka pozwala 
na gładką aplikację i idealne podkreślenie 

każdego włoska. Niebywała trwałość 
sprawia, że brwi będą wyglądać jak po 

wyjściu od kosmetyczki.

PRECYZYJNA KREDKA DO BRWI, 62 ZŁ

OD BRWI 
WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ

Blonde 
Dark 
Blonde Brunette 

Dark 
Brunette

Blonde 
Dark 

Blonde Brunette 
Dark 

Brunette
Black 

Brown
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W KILKA SEKUND
PANORAMICZNA OBJĘTOŚĆ 

Malowanie, układanie i rozczesywanie rzęs nigdy nie było prostsze. Super delikatna 
silikonowa szczoteczka poradzi sobie doskonale z nawet najmniejszymi włoskami 

znajdującymi się w kącikach oczu, malując je, od nasady aż po same końce. 

3

3. TUSZ DO RZĘS 
ULTIMATE 
MASCARA™ 
– BROWN, BLACK, 
77 ZŁ 
Zwiększa objętość 
rzęs nawet 
pięciokrotnie.

2. WODOODPORNY 
TUSZ DO RZĘS 
LASH LOVE™ – 
BLACK, 77 ZŁ 
Naturalny efekt, 
ochrona i znaczne 
pogrubienie rzęs bez 
efektu ciężkości.

4. TUSZ DO RZĘS 
LASH LOVE 
FANORAMA™, 85 ZŁ
PONOWNIE 
W OFERCIE 

edycja limitowana
Kompleks Panthenol-
Pro™ i Witamina E 
zapewniają 
wzmocnienie, 
nawilżenie i poprawę 
kondycji rzęs chroniąc 
je przed łamaniem 
i kruszeniem się, 
dodając im super mocy 
jakiej nie znajdą 
w innych produktach.

6. TUSZ DO 
RZĘS LASH 
LOVE™ – BLACK, 
77 ZŁ 
Zapomnij 
o sklejonych 
rzęsach, bo ten 
produkt sprawi, 
że zawsze będą 
prezentować się 
w 100% 
perfekcyjnie.

1. TUSZ DO RZĘS 
LASH LOVE 
LENTHENENING™ 
– BLACK, 77 ZŁ 
Wydłuża, rozdziela 
i perfekcyjnie 
podkreśla rzęsy.

5. TUSZ DO RZĘS 
LASH INTENSITY™ 
– BLACK,  
79 ZŁ 
Specjalnie 
zaprojektowana 
szczoteczka Double 
Impact™ sprawia, że 
rzęsy stają się o 84% 
dłuższe i zwiększają 
swoją objętość 
o 200%.

Zapytaj o dostępność 
swoją Doradczynię Piękna.
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BAZA POD TUSZ  
DO RZĘS, 70 ZŁ
Przezroczysta formuła 
w połączeniu z dowolnym 
tuszem do rzęs Mary Kay® 
sprawia, że rzęsy stają się 
niesamowicie grube i długie. 
Może być używana 
samodzielnie jako odżywka 
lub jako bezbarwna maskara.

SWOJE SPOJRZENIE!
Rzęsy jak wachlarz, oko podkreślone kredką 

czy kolorowe cienie? A może wszystko na 
raz? Eksperymentuj ze swoim lookiem wedle 

upodobań i nastroju! Postaw na czarujące 
spojrzenie, to zawsze jest trendy! 

BAZA NA 
POWIEKI,  
59 ZŁ
Wodoodporna 
formuła Bazy na 
Powieki zapobiega 
rozmazywaniu się 
i zbijaniu cieni, 
znacznie przedłuża 
trwałość makijażu.

Steely

Black

Dark Denim

Deep Brown

KONTURÓWKA 
DO OCZU, 55 ZŁ
Precyzyjnie 
podkreśla oczy 
i sprawia, że 
rzęsy wydają 
się bardziej 
gęste. Zawiera 
wbudowaną 
temperówkę.

BEZTŁUSZCZOWY PŁYN 
DO DEMAKIJAŻU OCZU, 
79 ZŁ
Delikatnie bez pocierania 
i naciągania skóry usuwa 
makijaż oczu, w tym tusz 
wodoodporny. Bezpieczny 
dla osób o wrażliwych 
oczach i noszących szkła 
kontaktowe.

WODOODPORNY 
EYELINER WE 
FLAMASTRZE – BLACK, 
75 ZŁ
Nakłada się z lekkością, 
bez ciągnięcia i szarpania 
powieki. Prosta, przyjemna 
aplikacja – makijaż 
oka w jednym kroku. 
Ultramiękka końcówka.

PRZYGOTUJ OKOLICĘ OKA NA MAKIJAŻ  
Z KREMEM SOS NA OPUCHNIĘCIA  
POD OCZAMI, 135 ZŁ
NOWOŚĆ!
edycja limitowana
Sprawdź na stronie 6.

wyreTUSZUJ

Turquoise
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Makijaż modelki:
Tusz do Rzęs Lash Intensity™ – Black, 79 zł, 
Cienie do Powiek ChromaFusion™ – Smoky 
Quartz, Moonstone, Onyx, 36 zł (każdy), Róż 
do Policzków ChromaFusion™ – Darling Pink, 
55 zł, Rozświetlający Puder do Konturowania 
ChromaFusion™ – Glazed, 55 zł, Konturówka 
do Ust – Red, 55 zł, Żelowa Szminka 
Semi-Matte – Scarlet Red, 85 zł

CIENIE DO POWIEK CHROMAFUSION™,  
36 ZŁ (KAŻDY)
Dzięki zawartej w nich innowacyjnej technologii 
ChromaFusion™ Matrix są niezwykle mocno 
napigmentowane i nie blakną aż do 12 godzin!  
Pokochasz pewność siebie, jaką zapewnią  
Ci ich nieskończone makijażowe możliwości.

Pędzel do Nakładania Cieni, 55 zł
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WODA 
PERFUMOWANA 
THINKING OF LOVE™, 
165 ZŁ 
Mieszanka cytrusowej 
świeżości i kwiatowych 
nut. Zapach dla kobiety 
romantycznej, która 
często wraca pamięcią 
do ulubionych chwil 
i wspomnień. 

RAJU
ZAPACH

Pozwól otulić się 
zachwycającymi zapachami 

i poczuj się jak prawdziwa 
bogini! Wybierz zapach, który 
idealnie podkreśli osobowość 

lub obecny nastrój i oczaruj 
wszystkich wokół. Będziesz 

dziś niepoprawną romantyczką 
czy zawodową kusicielką? 

Niezależnie od tego co 
wybierzesz ściągniesz na siebie 

wszystkie spojrzenia. 

5

2

1

4

3

6

ESENCJA PERFUM ILLUMINEA™, 325 ZŁ
Zapach otwiera soczysta mandarynka, ostry różowy 
pieprz i poranna rosa. Następnie poczujesz kwitnące 
w ciepłym słońcu kwiaty pomarańczy, piwonii 
i wiciokrzewu. Na pożegnanie poczujesz nuty drewna 
kaszmirowego, głębokiej wanilii i białego mchu.  
To zapach zdecydowanej i pewnej siebie kobiety.
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1. WODA PERFUMOWANA CITYSCAPE™, 199 ZŁ 
Perfumy inspirowane wysublimowaną architekturą światowych 
metropolii z nutą egzotycznych kwiatów. To zapach 
eleganckiej i pewnej siebie kobiety. 

2. WODA PERFUMOWANA JOURNEY®, 185 ZŁ 
Lekka mieszanka nut kwiatowych, m.in. piwonii, mięty lodowej, 
przeplatających się z ciepłem piżma i drzewa bukowego. Dla 
zabawnej, beztroskiej, pełnej radości kobiety. 

3. WODA PERFUMOWANA FOREVER DIAMONDS™, 195 ZŁ 
Nuta brzoskwini, przepleciona z delikatnymi płatkami jaśminu, 
podkreśli wewnętrzny blask i promieniujące szczęście. Forever 
Diamonds™ to zapach kobiety, która chwyta każdy dzień 
i błyszczy w jego blasku. 

4. WODA PERFUMOWANA ELIGE®, 195 ZŁ 
Złożona z nut kwiatowych i orientalnych, m.in. jaśminu, paczuli 
i lilii amazońskiej. Dla kobiety niezależnej, która cieszy się 
z luksusów życia, ale docenia też drobne uciechy. 

5. WODA PERFUMOWANA BELARA®, 185 ZŁ 
Skomponowana m.in. z zapachów figi, moreli, czarnej porzeczki, 
płatków róży i drzewa sandałowego. Dla profesjonalistki, 
kobiety z pasją, emanującej pewnością siebie. 

6. WODA PERFUMOWANA THINKING OF YOU™, 165 ZŁ 
Nuty mandarynki i soczystej białej brzoskwini przekazują Ci 
pełną miłości wiadomość. Dla kobiety, która pragnie zamienić 
moment w niezapomniane wspomnienie. 

WODA 
PERFUMOWANA 
LOVE FEARLESSLY™, 
190 ZŁ 
Ziarna różowego 
pieprzu w towarzystwie 
kardamonu, rześkiej 
mandarynki oraz 
kompozycji kwiatowej, 
wszystko przeplecione 
głębokimi akordami 
drzewnymi oraz 
zmysłowym piżmem. To 
zapach kobiety pełniej 
miłości.

Zestaw 3 Mini Wód Perfumowanych 
dla Kobiet*, 159 ZŁ

Miniaturowe wersje ukochanych 
kobiecych zapachów Live Fearlessly™, 
Love Fearlessly™, Dream Fearlessly™.

*do wyczerpania zapasów
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ŚWIECIE 
W MĘSKIM 

Męskie zapachy od Mary Kay to wyjątkowe i niepowtarzalne kompozycje, 
które nie tylko pasują na każdą okazję, ale również podkreślają osobowość. 

Dopasuj perfumy do temperamentu swojego mężczyzny, niech zapach 
ulubionych perfum stanie się jego wizytówką i znakiem rozpoznawczym.

5. MĘSKA WODA KOLOŃSKA 
MK HIGH INTENSITY™ SPORT, 
185 ZŁ 

Nuty jałowca, kardamonu, liści 
mięty, brzozy i żywicy. Dla męż-
czyzny aktywnego, który spę-
dza dużo czasu poza domem 
i uwielbia nowe przygody. Ma 
dużo energii na co dzień i chce 
ją przekazać całemu światu.

6. MĘSKA WODA KOLOŃSKA 
MK HIGH INTENSITY™, 185 ZŁ 

Aromat m.in. ziaren kawy, szał-
wii, liści fiołka, drzewa cedrowe-
go. Dla mężczyzny silnego, fa-
scynującego, który chce 
osiągnąć wszystko i  ciężko 
pracuje, aby to mieć.

7. MĘSKA WODA KOLOŃSKA 
TRUE ORIGINAL™, 185 ZŁ 

Zawiera urzekające nuty cytry-
ny, ambry, paczuli. Dla mężczy-
zny, który podąża z  pasją za 
przygodami, lecz jednocześnie 
jest oddany rodzinie, przyjacio-
łom i najbliższemu otoczeniu.

1. MĘSKA WODA KOLOŃSKA 
CITYSCAPE™, 199 ZŁ 

Zawiera m.in. nuty francuskiej 
lawendy, pieprzu, olejku gera-
niowego, kwiatu pomarańczy, 
dojrzałej whisky oraz indonezyj-
skiego oleju z paczuli. Dla męż-
czyzny podróżnika, odwiedza-
jącego różne zakątki świata, 
kolekcjonującego niezapomnia-
ne wspomnienia.

2 MĘSKA WODA KOLOŃSKA 
VELOCITY®, 185 ZŁ 

Główne nuty zapachowe to 
paczula, liść kolendry, kora lipy. 
Dla mężczyzny dynamicznego, 
który lubi zapach górskiego po-
wietrza. Aktywny i zniewalający, 
podbija świat swym sercem i po-
czuciem humoru.

3. MĘSKA WODA KOLOŃSKA 
DOMAIN®, 185 ZŁ

 Kryje w sobie nuty mandarynki, 
skórki limonki, mięty lodowej, 
drzewa wiśniowego, ziaren wa-
nilii i piżma. Dla mężczyzny lu-
biącego klasykę i tradycję, spę-
dzającego wieczory przy 
kominku lub na łonie natury.

4. MĘSKA WODA KOLOŃSKA 
MK HIGH INTENSITY OCE-
AN™, 185 ZŁ 

Nuty włoskiej bergamotki, zielo-
nej mandarynki, akordy jałowca, 
imbiru, gałki muszkatołowej, 
geranium, paczuli, dębowego 
mchu i białej ambry. Doskonale 
oddaje entuzjazm i ducha ak-
tywnego mężczyzny, który ko-
cha morze.

1

2 3

4 5

6
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W KILKA CHWIL! 
ZADBANY MĘŻCZYZNA 

Idealna męska pielęgnacja musi być szybka, prosta i skuteczna.  
Wprowadź swojego mężczyznę w świat przyjemnej pielęgnacji z Mary Kay.

SPF

2

3
1

1. PRZECIWZMARSZCZKOWY 
KREM POD OCZY MK MEN®,  
119 ZŁ 
Jego zaawansowana formuła 
natychmiast nawilża i ujędrnia skórę 
wokół oczu oraz wyraźnie zmniejsza 
widoczność delikatnych linii 
i zmarszczek.

3. NAWILŻAJĄCA EMULSJA 
PRZEDŁUŻAJĄCA MŁODOŚĆ 
Z FILTREM SPF 30 MK MEN®, 95 ZŁ 
Ta szybko wchłaniająca się emulsja, 
nawilża skórę i chroni ją przed 
negatywnym działaniem promieniowania 
UVA/UVB, które przyśpiesza starzenie 
się skóry.

2. ŻEL DO MYCIA 
TWARZY MK MEN®, 88 ZŁ
Delikatny dla męskiej skóry, 
może być stosowany 
codziennie, bez ryzyka jej 
przesuszenia. Idealnie się pieni.
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Firma Mary Kay Cosmetics 
Poland jest członkiem 
Polskiego Stowarzyszenia
Sprzedaży Bezpośredniej.

Odkryj, co kochasz

Każdy zakup u Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej Mary Kay poparty jest Gwarancją 100% Satysfakcji, 
jakiej udziela na swoje produkty firma Mary Kay. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolona z pro-
duktu Mary Kay®, zostanie on przez Konsultantkę bezpłatnie wymieniony bądź zostanie Ci zwrócona 
jego równowartość. Jeśli zdarzyłoby się, że Twoja Konsultantka jest nieaktywna, zawsze możesz zwrócić 
produkt do biura Mary Kay, gdzie po okazaniu dowodu zakupu zwrócimy Ci pieniądze. Informujemy 
jednocześnie, że firma Mary Kay nie ponosi odpowiedzialności za produkty zakupione przez aukcje 
internetowe, w tym wypadku Gwarancja 100% Satysfakcji nie ma zastosowania.

Pamiętaj, tylko zakup dokonany u Niezależnej Konsultantki Kosmetycznej Mary Kay daje gwarancję 
otrzymania pełnowartościowego i oryginalnego produktu.

Wszystkie ceny w katalogu są sugerowanymi cenami detalicznymi. 

Czy wiesz, że…
…podczas badania przeprowadzonego 
przez Uniwersytet w Manchesterze 50 
mężczyzn patrzyło na zdjęcia kobiet, 

których usta były pomalowane różnymi 
kolorami szminek. Okazało się, że 

zdecydowanie dłużej zatrzymywali wzrok 
na kobietach z czerwonymi ustami – 

patrzyli na nie średnio przez 7,3 sekundy, 
podczas gdy na różowe usta zwracali 
uwagę przez 6,7 sekund, a kobiety bez 

pomalowanych ust były w stanie zatrzymać 
ich atencję jedynie przez 2,2 sekundy.

…według badań przeprowadzonych  
przez Dział Badawczo-Rozwojowy  

Chanel i naukowców z Gettysburg College 
w Pensylwanii wynika, że czerwona szminka 

odmładza nasz wygląd! Z wiekiem nasza 
skóra ciemnieje, a kontury ust zacierają się. 

Podkreślając je szminką w intensywnym  
kolorze, odzyskujemy kontur ust 

i dopasowujemy ich kolor do naszej karnacji.

… wyniki badań New York Times wskazują 
na to, iż kobiety noszące czerwoną szminkę 

są postrzegane przez otoczenie za 
pewniejsze siebie i silniejsze. 

czerwieni
M O C
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