
WYDANIE SPECJALNE -  RED LIPS MONTH

Nasza coroczna inicjatywa  
RED LIPS MONTH powraca! W Mary Kay Dzień 
Kobiet trwa cały miesiąc, a marzec niezmiennie 

pozostaje miesiącem WYRAZISTYCH UST. Ciesz 
się kolorem i baw się nim! 

RED LIPS MONTH 

RED 
LIPS 

LOVE!
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RED PINKS NUDESBERRIES SHIMMERS

Iconic  
Red

Pink  
Fusion

Unique  
Mauve

Pink  
Ballerina

Evening  
Berry 

Berry  
Delight 

 Nude  
Blush

Soft  
Nude

Sheer I 
llusion 

Fancy  
Nancy

NAWILŻAJĄCY 
ULTRABŁYSZCZYK 
UNLIMITED™, 75 ZŁ 
•  Nowoczesne odcienie pasujące 

na każdą okazję i odpowiednie 
do każdego typu karnacji. 

•  Trzy rodzaje wykończenia, 
kremowe, perłowe i błyszczące.

•  Subtelny waniliowy zapach.
•  Opracowany z wykorzystaniem 

witaminy C i E.
•  Mocno napigmentowany.
•  Lekka formuła- koniec 

z klejącymi się ustami.

POKOCHASZ GO!

Poczuj magię czerwonego koloru na swoich 
ustach. Być może nie znalazłaś jeszcze  
swojego ulubionego odcienia, dlatego 
eksperymentuj z różnymi jego wariantami!  
Gdy tylko go odnajdziesz, nie będziesz  
chciała się z nim rozstać  
i poczujesz się jak  
właścicielka najpiękniejszych 
ust na świecie! 

Najpiękniejsze 
usta należą do 
Ciebie!
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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.

Raspberry Ice Mod PinkApple Berry*Red Smolder Naturally BuffLuminous Lilac*

Rosewood Romantic Pink* Scarlet RedLove Me Pink Sunset PeachTranquil Toffee

*z drobinkami
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Czerwona szminka 
przyciąga uwagę

Podczas badania przeprowadzonego 
przez Uniwersytet w Manchesterze, 50 

mężczyzn patrzyło na zdjęcia kobiet, 
których usta były umalowane różnymi 

kolorami szminek. Okazało się, że dłużej 
zatrzymywali wzrok na kobietach 

z czerwonymi ustami – średnio aż 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.

Czerwona szminka 
odmładza

Z wiekiem nasza skóra ciemnieje, 
natomiast kontury ust zacierają się. 

Podkreślając je szminką w intensywnym 
kolorze, odzyskujemy kontur ust i dopa-

sowujemy ich kolor do naszej karnacji.

Czerwona szminka 
dodaje pewności siebie

Wyniki badań New York Times wskazują 
na to, iż kobiety noszące czerwoną 
szminkę są postrzegane przez oto-

czenie za pewniejsze siebie i silniejsze. 
Współpracownicy i klienci bardziej liczą 

się z ich zdaniem.

Czerwona szminka 
pozwala zarobić więcej

Na Uniwersytecie w Bretanii zbadano, 
że kelnerki z czerwonymi ustami otrzy-
mywały średnio 50% więcej napiwków 

niż inne kelnerki!

Jeśli nadal zastanawiasz się nad 
tym, czy sięgnąć po ten niezwykły 

kolor, zobacz jak wielka jest moc 
czerwonej szminki.

Postaw na
czerwień!

Wypielęgnuj swoje usta 
przed nałożeniem szminki, 
dzięki temu kolor utrzyma 
się dłużej. Z pomocą 
przyjdzie niezawodny 
ZESTAW SATIN LIPS™ 
WHITE TEA & CITRUS, 118 
ZŁ, który złuszczy naskórek 
i cudownie je nawilży. 
PRZECIWZMARSZCZKOWY 
SZTYFT DO UST 
TIMEWISE®, 85 ZŁ 
zapobiegnie powstawaniu 
linii i zmarszczek, skóra 
będzie wyglądać jeszcze 
piękniej i młodziej. 

ZESTAW SATIN 
LIPS™ WHITE TEA & 

CITRUS, 118 ZŁ 
PRZECIWZMARSZCZKOWY  
SZTYFT DO UST TIMEWISE®, 85 ZŁ 
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CORAL CONFETTI

ROCKSTAR RED

POETIC PINK

BETTER THAN BARE

CASUAL ROSE

FUCHSIA DREAM

FESTIVE PINK

BOHO PLUM

Tam, gdzie ultra nawilżenie 
łączy siły z pięknym, 
głębokim kolorem.
IDEALNY MAKIJAŻ UST? NIE MA NIC PROSTSZEGO!

• Doskonale/ultra/niebywale nawilżające. 
• Nadające intensywny, piękny kolor. 
• Gwarantujące piękne, błyszczące wykończenie.

WYJĄTKOWO 
NAWILŻAJĄCA 
SZMINKA SUPREME, 
85 ZŁ



Maluj usta i pokaż światu, jaki 
wspaniały i budujący pewność siebie 

potrafi być ten drobny gest. 

Ciesz się 
kolorem
baw się  

nim
i pokazuj  

to!

KONTURÓWKA DO UST, 55 ZŁ 

Podkreśl usta i zachowaj trwałość szminki. 
Zawiera wbudowaną temperówkę

Berry

Coral

Red

Light Nude

Rose

Medium Nude

Wszystkie ceny w katalogu są sugerowanymi cenami detalicznymi.



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

