Brasil

Transforme

um momento em
uma recordação
Conheça a nova Fragrância
Thinking of You e presenteie
alguém especial

Experimente
as novas
Bases Líquidas
TimeWise®
Suaviza a aparência de
linhas finas e rugas, além
de fixar a cor por horas
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BELEZA VAI ATÉ VOCÊ
Estar naturalmente bonita é o que toda mulher deseja…
mas às vezes a falta de conhecimento e a escolha de produtos errados podem atrapalhar.
Não se preocupe. Sua Consultora de Beleza Independente está sempre presente para o
que você precisar – dicas de cuidados com a pele, maquiagem, ideias de presente incríveis,
Sessões com suas amigas – ou apenas para escutar suas necessidades de beleza. Entre
em contato. Ela estará sempre por perto para ajudá-la a encontrar a Beleza do Seu Jeito™.

100%
100% DE SATISFAÇÃO

Se por algum motivo você não ficou completamente satisfeita com
algum produto Mary Kay, poderá substituí-lo sem custo algum. A
troca ou reembolso no valor total da compra poderão ser efetuados
mediante a devolução do produto à sua Consultora de Beleza
Independente autorizada. Teremos muito prazer em indicar uma
Nova Consultora.

Encontre mais On-line:
• Visite o site Beleza do seu Jeito™
É divertido e feito para você!
Encontre vídeos, enquetes, aplicativos e
participe do Concurso Antes e Depois.
www.marykay.com.br

2
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Deixe a pele do seu rosto
com acabamento perfeito

aproveite

Com diversas
opções de
tonalidades, as
novas Bases
Líquidas TimeWise®
amenizam a
aparência de linhas
finas e rugas. As
cores permanecem
durante horas.
Confira!

MA

NESTA EDIÇÃO

DO

MA

IS

V E N DI

DO

IS

VEND

I

PRODUTOS MAIS VENDIDOS
Fique atenta! Esse logo aparece
diversas vezes no The Look,
próximo aos produtos que
são sucesso entre nossas
consumidoras.

ENCONTRE A MARY KAY ONLINE
A Mary Kay Brasil agora está presente nas mídias
sociais, fornecendo dicas e novidades sobre beleza.
Siga-nos no Facebook e Twitter!

Presenteie alguém especial com
a nova fragrância Thinking of You
Essa deliciosa fragrância apresenta notas
frutais e florientais, além de uma embalagem
diferenciada e especial, que permite escrever
uma mensagem personalizada em seu interior.
Aproveite e presenteie uma pessoa querida!

CONHEÇA O SEGREDO DO LOOK DE NOSSAS MODELOS
NA CAPA: Fabienne utilizou o Iluminador
Facial Mary Kay® tom 2, as Sombras Minerais
Mary Kay® Spun Silk, Silver Satin e Espresso.
Ela também compôs esse make com o Lápis
Retrátil para os Olhos Mary Kay® Deep Brown,
a Máscara Alongadora para Cílios Mary Kay®
Preta, o Batom Cremoso Mary Kay® Dusty
Rose e o Brilho para os Lábios NouriShine
Mary Kay® Sugarberry.

• Maquiagem Virtual em
Beleza do seu Jeito™
Entre e divirta-se testando
diferentes looks.

Siga a Mary Kay
Brasil no Twitter

NA CONTRACAPA: Gabriela está usando
as Sombras Minerais Mary Kay® Spun Silk,
Chocolate Kiss, Espresso, Ivy Garden, o
Lápis Retrátil para os Olhos Mary Kay® Navy,
a Ultimate Mascara para Cílios Mary Kay®,
o Blush Mineral Golden Cooper Mary Kay, o
Batom Cremoso Mary Kay Gingerbread e o
Brilho para os Lábios NouriShine Mary Kay®
Bronze Bliss.

Encontre a Mary Kay
Brasil no Facebook

Faça compras do seu jeito!
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Pelo
Telefone

Assista a Mary Kay
no YouTube

Encontro
Individual

Encontro
Entre Amigas
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em
que

você está
pensando
hoje?

4
Todos os preços são sugestões para revenda
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Transforme um momento em uma recordação...

com a nova fragrância

thinking of you

Toda mulher sabe o
que a faz sentir
completa.
A alegria de uma amizade.
O poder do amor.
Dizer “Eu estou pensando
em você” em um
momento inesperado,
sem desejar nada em
troca.
Então diga para alguém
especial “Eu me preocupo
com você”. Celebre
um evento importante
e diga “obrigado por
tudo” para alguém que
merece, ou simplesmente
presenteie você mesma.
Aproveite e transforme

• Sinta-se bem com uma fragrância
frutal e floriental (combinação de notas
florais e orientais)
• Guarde com carinho o pingente
• A fragrância conta com uma embalagem
especial, e você pode escrever uma
mensagem personalizada em seu interior

um momento em uma
recordação.
R$ 88,00 NOVO! Mary Kay®
Thinking of You
Eau de Parfum

Perfumada

Mande uma
mensagem para
alguém especial
Crie sua própria
mensagem virtual e
compartilhe com seus
amigos online. Visite o
site marykay.com.br
5
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ENCONTRE A BASE

PERFEITA
Prepare-se para mais um produto anti-idade:
conheça as bases líquidas TimeWise ®

Formulada com vitaminas, minerais e uma mistura patenteada de
ingredientes, o resultado é uma pele com aspecto jovem e saudável.
A aparência de linhas finas e rugas são amenizadas.
As cores permanecem durante horas.

Base Líquida TimeWise®
acabamento Matte
• Fórmula leve que ajuda a
controlar o excesso de
oleosidade e brilho durante
todo o dia.

NOVO!

Base Líquida TimeWise®
acabamento Luminoso
• Um complexo hidratante
enriquecido com glicerina, que
proporciona conforto e hidratação
durante todo o dia.

• Proporciona uma pele com
acabamento matte, deixando
a aparência de imperfeições
visivelmente reduzidas.

• Proporciona uma pele com
luminosidade e visual radiante
com a melhora do aspecto da
textura da pele.

• É indicada para pele Mista a
Oleosa.

• É indicada para pele Normal a
Seca.

• 14 opções de tonalidade para
você escolher.

• 14 opções de tonalidade para você
escolher.

MATTE

LUMINOSO

6
Todos os preços são sugestões para revenda
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Lavender Fog

NOVO!

NOVO!

Primer Facial Fixador de
Maquiagem Mary Kay ®

Pincel para Base
Líquida Mary Kay ®

• Melhora o aspecto da pele,
realçando os benefícios da base
e amenizando imperfeições.

• Especialmente desenhado para
alcançar as áreas mais difíceis e
depositar a quantidade ideal da base na pele.

• De fácil aplicação. Ajuda na
fixação da maquiagem.

• Diferente da esponja, as cerdas do pincel não retém
a maquiagem e você usa apenas a quantidade
necessária do produto.

• Sua fórmula é leve e seca
rapidamente, contém um difusor
ótico que ajuda a pele a parecer
mais macia.
• Use com qualquer Base Mary
Kay ®.

• Diferente das pontas dos dedos, o pincel não deixa
excesso de óleo na pele.
• O resultado final é um acabamento mais suave e
impecável.
• Pode ser usado com qualquer Base Líquida Mary Kay ®.

7
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ESCOLHA A BASE

IDEAL PARA O SEU TIPO DE PELE
Para deixar seu look impecável, você precisa primeiro entender
suas preferências e contar com a ajuda de sua Consultora de
Beleza Independente Mary Kay ®

Primeiro, responda
às perguntas
abaixo:
1. Qual efeito eu quero
que a base tenha
em minha pele?
2. Qual o meu tipo de
pele?

Novidades!
Base Líquida acabamento Matte
TimeWise ®, R$ 49,00
• Fórmula especial anti-idade

Sua Consultora
de Beleza
Independente
pode ajudá-la a
obter a resposta
que você precisa
com um guia
exclusivo para a
escolha da base.

• Fórmula leve, que ajuda a controlar a
oleosidade da pele ao longo do dia
• É indicada para pele mista a oleosa
• Proporciona um acabamento matte ao seu look
• 14 opções de tonalidade

Base Líquida acabamento Luminoso
TimeWise ®, R$ 49,00
• Fórmula especial anti-idade
• Proporciona hidratação especial para a
pele ao longo do dia
• É indicada para pele normal a seca
• Proporciona acabamento luminoso
• 14 opções de tonalidade

8
Todos os preços são sugestões para revenda
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Base em Pó Mineral Mary Kay®,
R$ 49,00
• Ajuda a disfarçar rugas
e linhas de expressão
• Com textura leve,
controla
o brilho da pele
• É indicada para
todos os
tipos de pele
• Proporciona
acabamento
natural ou matte

Beleza Vai
até Você™
Com muitas opções de
produtos para você escolher,
sua Consultora de Beleza
Independente consegue
ajudá-la a encontrar o tom
ideal para o seu tipo de pele.
A Mary Kay conta ainda
com a política de 100%
de Satisfação, ou seja, se
você não ficou satisfeita
com o produto escolhido, é

Hidratante Tonalizante
com FPS 20 Mary Kay®,
R$ 46,00

possível trocá-lo ou obter o
dinheiro de volta.

• Proteção contra os raios
UVA/UVB
• Cobertura translúcida
• Hidratação livre de óleo
• É indicado para todos os tipos
de pele

Não sabe qual a base ideal
para seu tom de pele?*
Você não está sozinha
• 91% das mulheres adorariam que alguém
a ajudasse a escolher o tom de base ideal
para o seu tom de pele
• 68% das mulheres têm dificuldades para
achar a base ideal para o seu tom/tipo de
pele
• 58% das mulheres não têm certeza se
estão usando a base perfeita para sua pele
* Pesquisa realizada com consumidoras

Comece a produzir
seu look com
um acabamento
perfeito
Desenvolvido para
ser aplicado antes da
maquiagem, o Primer forma
uma película leve e invisível
sobre a pele, disfarçando
a oleosidade, minimizando
as imperfeições e a
aparência de linhas finas.
Ele proporciona ainda maior
fixação ao make.
9
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dos Maquiadores
Profissionais

Frescor Neutro

Sunny Spice, R$ 32,00

Crystalline, R$ 21,00

Delineador Líquido para
os Olhos, R$ 34,00

• Aplique a Máscara Alongadora para Cílios
Preta ou Marrom para um toque final nos
olhos.

• Finalize com o Batom Hidratante com FPS
15 Rose.

Máscara Alongadora para
Cílios, R$ 41,00

Cherry Blossom, R$ 32,00

• Aplique o Delineador Líquido para os Olhos
Preto em toda linha dos cílios, estendendo
um pouco além do canto exterior dos olhos.
• Aplique o Blush Mineral Cherry Blossom nas
maçãs do rosto.
• Finalize com o Batom Cremoso Rich Cocoa.

Dica de Tendência

10

Rich Cocoa, R$ 32,00

Para um acabamento diferenciado
nos lábios, aplique o Bálsamo para
os Lábios Satin Lips® e então aplique
o Batom Hidratante. Tire o brilho
com um lenço e reaplique o Batom
Hidratante.
Todos os preços são sugestões para revenda
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IS

IS

IS

MA

• Espalhe o Blush Mineral Sunny Spice nas
maçãs do rosto.

• Aplique a Sombra Mineral Blue Metal nas
pálpebras, concentrando uma aplicação
maior ao longo da linha dos cílios e uma
aplicação mais leve abaixo da sobrancelha.
Aplique a Sombra Mineral Crystalline abaixo
da sobrancelha e no canto interior do olho.

MA

Rose, R$ 32,00

• Aplique a Sombra Mineral Silver Satin em
toda pálpebra, concentrando uma aplicação
maior ao longo da linha dos cílios e uma
aplicação mais leve abaixo da sobrancelha.

Com poucos produtos, você pode causar um
grande impacto com esse look.

MA

Máscara Alongadora para
Cílios, R$ 41,00

Apenas quatro produtos criam um look neutro
e natural.

Simplesmente Vibrante
Blue Metal, R$ 21,00

MA

Granite, R$ 21,00

IS

VE

VE

VE

VE

Beleza Impactante

V E N DI

DO

VEND

I

Ultimate Máscara para
Cílios, R$ 51,00

MA

IS

VEND

IS

V E N DI

I

Black, R$ 30,00

MA

MA

IS

DO

MA

Black, R$ 30,00

DO

DO

IS

I

V E N DI

IS

DO

VEND

Crystalline (3), R$ 21,00
IS

MA

MA

IS

Denim Frost (2), R$ 21,00

DO

DO

MA

Precious Pink (3), R$ 21,00
V E N DI
IS

Toque de Sedução
Navy Blue (1), R$ 21,00

MA

Sweet Plum (2), R$ 21,00

Cores quentes e frutais dão um toque dramático
nos olhos, enquanto tons de cereja dão mais brilho
e luminosidade aos lábios.
• Aplique a Sombra Mineral Granite (1) nas
pálpebras, esfumando para o canto interno dos
olhos. Aplique a Sombra Mineral Sweet Plum na
dobra e bem abaixo dos olhos. Pincele a Sombra
Mineral Precious Pink abaixo das sobrancelhas.
• Aplique o Lápis Retrátil para Olhos Preto e uma
pequena camada de Máscara para Cílios.
• Aplique o Blush Mineral Cherry Blossom nas
maçãs do rosto.
• Defina os lábios com o Lápis Retrátil Capuccino
• Aplique o Batom Cremoso Berry Kiss
• Finalize com o Brilho para os Lábios Nourishine
Berry Sparkle

DO

Granite (1), R$ 21,00

VEND

I

Ultimate Máscara para
Cílios, R$ 51,00

3

• Defina os lábios com o Lápis Retrátil Raspberry
• Aplique o Batom Cremoso Pink Melon
• Finalize com o Brilho para os Lábios Nourishine
Starry
3
1

2
1

Capuccino, R$ 30,00

Raspberry, R$ 30,00

2

Berry Sparkle, R$ 31,00

• Aplique o Blush Mineral Golden Copper nas
maçãs do rosto.

Golden Copper, R$ 32,00

Cherry Blossom, R$ 32,00

Berry Kiss, R$ 32,00

• Aplique a Sombra Mineral Navy Blue (1)
próxima à linha dos cílios até o canto externo
do olho e na dobra. Suavemente, aplique a
Sombra Mineral Denim Frost (2) no centro das
pálpebras. Finalize os olhos com a Sombra
Mineral Crystalline (3) abaixo das sobrancelhas
e no canto interior dos olhos.

Monte esse look usando o Estojo Compacto
Mary Kay® (vazio), R$ 58,00; Pincel Compacto
para Blush, R$ 7,00; e Aplicadores para Sombra,
R$ 7,00.
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Pink Melon, R$ 32,00

1
2
3

Monte esse look usando o Estojo Compacto
Mary Kay® (vazio), R$ 58,00; Pincel Compacto
para Blush, R$ 7,00; e Aplicadores para Sombra,
R$ 7,00.

Starry, R$ 31,00
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Você perguntou...

e nós respondemos algumas perguntas
frequentes sobre cuidados com a pele.

“Minha pele está
seca e desidratada.”
Não se preocupe – hidratação é o que você
precisa! Fatores ambientais, alimentação e
até a idade podem causar uma pele seca.
Experimente esses excelentes produtos
para hidratar a pele e sinta a diferença.

Hidratante Noturno
Extra Emoliente,

R$ 47,00

Creme Hidratante Intensivo (Pele Seca), Gel
Hidratante sem Óleo (Pele Normal/Oleosa),

R$ 77,00 cada

Revitalizante para a Área dos Olhos
Targeted-Action™ TimeWise®,

R$ 79,00

“A pele ao redor dos
meus olhos parece
cansada e inchada.”
Relaxe e experimente esse solucionador de
problemas. Um poderoso revitalizante que
contém uma mistura exclusiva de ingredientes
formulados para reduzir olheira e acabar com o
inchaço na região abaixo dos olhos.
12
Todos os preços são sugestões para revenda
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“O tom da minha pele
é opaco e desigual.
Ajude-me!”
Aqui estão dois produtos incríveis que
deixarão sua pele mais radiante.
Loção Even
Complexion
TimeWise®,

R$ 91,00

Creme Firmador
para a Área dos
Olhos TimeWise®,

Máscara Even
Complexion TimeWise®,

R$ 72,00

R$ 63,00

“Tem algo
que eu possa
fazer para as
linhas finas
ao redor dos
meus olhos?”
“Estou começando
a notar rugas
em minha testa.
Alguma sugestão?”

Sim, e os resultados
com certeza farão
você sorrir. Apenas
um pouco desse
creme para os olhos
proporciona firmeza,
brilho, hidratação
intensa, além de
minimizar as linhas
finas e rugas ao redor
dos olhos.

É claro, e uma que funciona em poucos minutos! Esse anti-idade
ajuda a reduzir o aparecimento de linhas de expressão, incluindo
rugas na testa e pés de galinha.
Creme Redutor de Linhas de
Expressão Targeted-Action™
TimeWise®,

R$ 79,00
13
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Coleção experimente e

apaixone-se

A melhor maneira de conhecer é experimentar.
A cada Coleção Experimente e Apaixone-se, encontre diferentes produtos
Mary Kay®, experimente e confira os benefícios que os tornam tão queridos.

Conheça
A Máscara que esfolia suavemente seus lábios
e depois hidrate-os com o Bálsamo para
mantê-los macios e suaves.

Experimente e
Apaixone-se

pelo Mini Estojo de Cuidados para a Sobrancelha, composto por uma pinça
e um Gel Suavizante para a área dos olhos. Ideal para ser usado após a
remoção dos pelos da sobrancelha, o Gel Suavizante contém extratos
botânicos que ajudam a reduzir o inchaço na área dos olhos.

Ao adquirir a coleção por R$ 67,00 você poderá experimentar:
u 1 Kit Lábios de Seda com uma Máscara e um Bálsamo para os
lábios
u 1 Mini Estojo de Cuidados para a Sobrancelha composto por uma
pinça e uma amostra do Gel Suavizante para a área dos olhos

Imagem meramente ilustrativa. A Coleção Experimente e Apaixone-se acompanha 1 Mini Estojo de Cuidados para a
Sobrancelha composto com uma pinça e uma amostra do Gel Suavizante para a área dos olhos.
Promoção válida de 1º de abril a 30 de junho ou enquanto durarem os estoques.

14
A impressão pode alterar a cor real do produto.
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Cuide de
você mesma

MA

IS

V E N DI

DO

IS

NOVO! Kit Mãos de
Seda® Pêssego

DO

MA

Agora você pode receber um cuidado especial sem sair de
casa. Essa coleção proporciona mãos instantaneamente
mais macias e suaves a qualquer momento.

VEND

I

Um cuidado diário para deixar suas
mãos mais macias e suaves. Agora você
tem duas incríveis versões para usar –
Pêssego e Livre de Fragrância.
Creme Extra Emoliente: A nova fórmula
do Creme Extra Emoliente Satin Hands®,
agora livre de fragrância, ajuda a manter
a hidratação natural da pele e suaviza as
áreas mais ressecadas.
Esfoliante: Limpe e esfolie com o
Esfoliante para Mãos Satin Smoothie Satin
Hands® Pêssego, massageando as mãos
e entre os dedos.
Hidratante: A nova fórmula do Creme
para as Mãos Satin Hands® Pêssego
proporciona hidratação instantânea que
dura até 24 horas, com um suave aroma
de pêssego, mesmo após lavar as mãos
diversas vezes.

R$124,00 NOVO! Kit Mãos de
Seda Satin Hands®
Pêssego

Também disponível.
Experimente a nova versão de um dos produtos mais vendidos da Mary Kay: o Kit Mãos de Seda Livre
de Fragrância. Ele inclui os mesmos produtos incríveis com novas fórmulas e com o mesmo preço.

124,00
Creme para as Mãos Livre de Fragrância , R$ 32,00
Kit Mãos de Seda Livre de Fragrância , R$

15
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Você quer. Você precisa.
Guia
de compras Encontre tudo aqui – cuidados com
a pele, maquiagens e muito mais.

Programa de Cuidados com a Pele Anti-idade TimeWise®
Experimente o que há de mais novo em cuidados com a pele e revele uma aparência radiante.

AI

DI

M

DO

MAIS

O

VENDID

Sistema Anti-idade de Cuidados com a Pele TimeWise®, a partir de R$ 269,00*

EN

S V
Clinicamente testado para reduzir linhas finas, além de firmar e tonificar a pele. O Sistema inclui o Creme
de Limpeza 3 em 1 TimeWise®, o Hidratante Redutor de Linhas de Expressão TimeWise®, a Solução
Diurna com FPS 25 TimeWise® e a Solução Noturna TimeWise®. Produtos disponíveis em duas fórmulas: para pele
normal a seca ou mista a oleosa.

Dica: Inclua uma Base Mary Kay® da sua preferência para obter o acabamento perfeito.
*Este valor não inclui a base.

Kit Introdutório ao Sistema Anti-idade de Cuidados
com a Pele TimeWise®, R$ 129,00

Sérum Facial Renovador TimeWise®, R$ 185,00
Possui 4 unidades de 7,5 ml cada.

Experimente este avançado sistema de cuidados com a
pele durante um mês** com o Kit Introdutório
ao Sistema Anti-idade de Cuidados com a Pele
TimeWise®. Escolha entre as opções normal a seca ou
mista a oleosa.

Formulado com ingredientes que são conhecidos
por atuarem na elastina e no colágeno, dois dos
componentes mais importantes da derme,
responsáveis por garantir a sustentação e a
elasticidade da pele. Oferece uma ação lifting
e deixa a pele do rosto com aparência mais firme.

** Tempo aproximado de uso.
VENDID

Sérum Facial Renovador
TimeWise®, 7,5 ml
(Individual), R$ 55,00

DI

AIS VEN

Sabonete 3 em 1 de Limpeza Facial TimeWise®,
141g, R$ 55,00
Opção em barra que limpa,
esfolia e tonifica. Para pele
normal a oleosa.

Solução Diurna com FPS 25 TimeWise®, 29ml, R$ 84,00
Bloqueia os raios UVA e UVB enquanto os peptídeos calmantes
ajudam a relaxar as linhas de expressão.
Solução Noturna TimeWise®, 29ml, R$ 84,00
Vitaminas, antioxidantes e peptídeos intensificadores de colágeno
nutrem, suavizam e firmam a pele.
Kit Solução Diurna e Noturna TimeWise®, R$ 151,00

DO

MAIS

Kit Microdermoabrasão TimeWise®, R$ 154,00
Combata as linhas finas. Refine os poros.
Obtenha uma pele suave e radiante – imediatamente.
Inclui:
Passo 1: Refinar, 70g, R$ 88,00
Passo 2: Restaurar, 29ml, R$ 84,00

DO

M

AIS VEN

DI

MAIS

VENDID

O

Hidratante Redutor de Linhas de Expressão com FPS 15
TimeWise®, 88 ml, R$ 65,00
Os benefícios do Hidratante Redutor de Linhas de Expressão
TimeWise®, aliados ao fator de proteção solar. Para pele normal
a oleosa.

M

O

Hidratante Redutor de Linhas de Expressão TimeWise®,
88ml, R$ 60,00
Uma fórmula especial, que hidrata por até 10 horas e acelera o
processo natural de renovação cutânea. Escolha entre as opções
mista a oleosa ou normal a seca.

VENDID

DI

M

DO

MAIS

O

Creme de Limpeza 3 em 1 TimeWise®, 127g, R$ 58,00
Limpa, esfolia e tonifica em apenas um passo.
Escolha entre as opções normal a seca ou mista a oleosa.

AIS VEN

Máscara Even Complexion
TimeWise®, 85g, R$ 63,00
Deixa a pele radiante, hidratada
e com sensação de maciez
em um único passo.
Loção Even Complexion
TimeWise®, 29ml, R$ 91,00
Clinicamente testada para restaurar
o tom natural da pele, ajudando
a reduzir manchas visíveis.
Creme Redutor de Linhas de
Expressão Targeted-Action™
TimeWise®, 6ml, R$ 79,00
Firma e preenche linhas e rugas. Perceba
resultados em minutos. O uso contínuo
proporciona benefícios duradouros.
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Cuidados Personalizados

Hidratação extra
Hidratante Noturno Extra Emoliente
(pele muito seca), 60g, R$ 47,00
Ajuda a manter a hidratação natural da pele.

Eleve a sua rotina de cuidados com a pele a um patamar ainda
maior com esses produtos de ação específica.

Creme Hidratante Intensivo
(pele seca), 51g, R$ 77,00
Deixa a sua pele com sensação de hidratação por até 10
horas, enquanto extratos marinhos, vitamina E e minerais
como cobre, magnésio e zinco nutrem a pele do rosto.

Lenços de Limpeza Facial Mary Kay® - Edição Limitada!
Pacote com 30 unidades, R$ 35,00
Sua fórmula exclusiva, enriquecida com extratos botânicos, limpa,
esfolia e tonifica em um só passo, removendo delicadamente
as impurezas, a oleosidade e a maquiagem do rosto. Basta
acrescentar um pouco de água e pronto!

Gel Hidratante sem Óleo
(pele normal, mista e oleosa), 51g, R$ 77,00
É absorvido rapidamente, restaura a hidratação normal e
balanceia a umidade da pele por até 10 horas.

Para os olhos
Demaquilante para a Área dos Olhos, 110ml, R$ 49,00
Remove delicadamente a maquiagem dos olhos, sem repuxar.
Gel Suavizante para a Área dos Olhos, 11g, R$ 53,00
Contém extratos botânicos que ajudam a
reduzir a aparência de inchaço na região dos olhos.

Cuidados Anti-idade para os Olhos
Creme Firmador para a Área dos Olhos TimeWise®,
14g, R$ 72,00
Firma, ilumina, provê hidratação intensa e ainda
minimiza as linhas finas e rugas.

Eye Primer Fixador de Sombras, 8,5g, R$ 41,00
Fórmula à prova d’água que cria uma base
transparente que prolonga e intensifica a cor da sombra.

Para os lábios

Creme Anti-idade para Contorno dos
Olhos TimeWise®, 18g, R$ 70,00
Formulado para minimizar a aparência de
linhas finas e rugas.

Kit Lábios de Seda Satin Lips®, R$ 67,00
Esfolia suavemente os lábios e depois os hidrata, para mantê-los macios. Inclui:
Máscara para os Lábios Satin Lips®, 8g, R$ 37,00
Bálsamo para os Lábios Satin Lips®, 8g, R$ 39,00

Revitalizante para a Área dos Olhos Targeted-Action™
TimeWise®, 10ml, R$ 79,00
Reduz olheiras e acaba com o inchaço na região abaixo
dos olhos. Descubra resultados reais.

Para o rosto

Controle da acne
Sistema de Cuidados da Pele com Tendência à
Acne Mary Kay®, R$ 163,00
Previne contra a obstrução dos poros, ajuda a reduzir o
excesso de oleosidade e a reduzir a irritação. É formulado
com ácido salicílico e ingredientes botânicos. Inclui o
Gel de Limpeza, a Loção e o Creme Secativo.

Cuidados Anti-idade para os Lábios
Complexo Anti-idade para os Lábios TimeWise®, 1,6g,
R$ 66,00
Seus lábios com uma aparência incrível! Combate linhas finas
e rugas e ainda prolonga a duração do batom.

Gel de Limpeza para Pele com
Tendência à Acne Mary Kay®, 127g, R$ 50,00
Rapidamente se converte em uma espuma macia,
que ajuda a remover o excesso de oleosidade.

Linha Masculina

Loção para Pele com Tendência à Acne Mary Kay®, 50g, R$ 68,00
Sua fórmula é rapidamente absorvida, ajudando a minimizar
a aparência dos poros e a reduzir o brilho.

Benefícios anti-idade e produtos pensados exclusivamente na rotina
masculina. Tudo isso com uma fragrância que eles vão amar.

Creme Secativo para Pele com Tendência à Acne Mary Kay®, 29g, R$ 45,00
Atua diretamente sobre a acne existente, ajudando a
eliminá-la e prevenindo o surgimento de novos pontos de acne.

Fragrância Corporal em Spray
MKMen, 113g, R$ 41,00
Essa fragrância corporal versátil,
leve e refrescante é ideal para
ser usada diariamente e pode
ser aplicada ao longo do dia.

Kit Introdutório ao Sistema de Cuidados da Pele com
Tendência à Acne Mary Kay®, R$ 95,00
Contém os três produtos da linha em tamanho ideal para
ser utilizado por 30 dias e comprovar os resultados.
Kay®,

118ml, R$ 55,00
Spray Corporal para Pele com Tendência à Acne Mary
Especialmente desenvolvido para ajudar a combater a acne na pele do corpo. Pode ser
aplicado nos ombros, costas e pernas. Sua embalagem conta com um aplicador especial
que ajuda a alcançar as áreas mais difíceis de aplicar, como as costas.

Controle da oleosidade
Loção Antibrilho e Oleosidade, 17ml, R$ 41,00
Absorve a oleosidade e ajuda a controlar o brilho por até oito horas.
Lenços de Papel Antibrilho da Pele, 75 lenços, R$ 25,00
Removem o brilho e ajudam a manter a maquiagem impecável.

Sabonete Facial MKMen,
113g, R$ 38,00
Limpa e esfolia a pele, iniciando
o processo de redução dos sinais
visíveis do envelhecimento.

Gel Refrescante Pós Barba
MKMen, 73ml, R$ 31,00
Completa o barbear, suavizando a
pele e ajudando a protegê-la contra a
irritação causada pela lâmina.
Loção Hidratante com FPS 25
MKMen, 88ml, R$ 51,00
Hidrata e provê proteção contra os
raios UVA/UVB, que podem causar o
envelhecimento precoce da pele.

Espuma para Barbear
MKMen, 184g, R$ 37,00
Amacia a pele e a barba,
envolvendo cada pelo para
ajudar a reduzir a irritação
causada pela lâmina de barbear.
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Fragrâncias
Fragrâncias Femininas
Affection® Eau de Parfum, 40ml, R$ 122,00
Uma fragrância moderna, da categoria Oriental Chypre que desperta os sentidos
com o aroma exótico da Pimenta Rosa em grão.
Belara® Eau de Parfum, 50ml, R$ 78,00
Uma restauradora mistura de notas florais, luminosas e cremosas.
Bella Belara™ Eau de Parfum, 50ml, R$ 82,00
Uma sofisticada e exuberante fragrância floral frutal, que captura os sentidos
imediatamente.
Elige® Eau de Parfum, 50ml, R$ 98,00
Uma combinação oriental glamourosa com exóticas essências de madeira.
Journey® Eau de Parfum, 50ml, R$ 89,00
Uma fragrância leve que combina aromas de flores brancas.

Programa Básico
de Cuidados com a
Pele Mary Kay
Fórmulas livres de
fragrância e nãocomedogênicas, que
permitem customizar
um programa de
cuidados com a pele
perfeito para você.

Velocity® Eau de Parfum, 50ml, R$ 91,00
Uma combinação eufórica de flores e frutas exóticas.

Limpar
Creme Suave de Limpeza, 113g, R$ 47,00, pele seca
Loção Cremosa de Limpeza, 192ml, R$ 47,00, pele normal e mista
Espuma de Limpeza, 192ml, R$ 47,00,pele oleosa

Revitalizar
Máscara Hidratante Enriquecida, 113g, R$ 52,00, pele normal e seca
Nova Fragrância Thinking of You,
R$ 88,00

Máscara Revitalizante, 113g, R$ 52,00, pele mista e oleosa

Essa deliciosa fragrância apresenta
notas frutais e florientais, além de
uma embalagem diferenciada e
especial, que permite escrever uma
mensagem personalizada em seu
interior.

Tonificar

Máscara Purificante, 113g, R$ 52,00, pele oleosa

Tônico Refrescante e Hidratante, 192ml, R$ 49,00, pele seca
Tônico Purificante, 192ml, R$ 49,00, pele normal, mista e oleosa
Tônico Controlador da Oleosidade, 192ml, R$ 49,00, pele oleosa

Hidratar
Águas de Colônia Mary Kay®

Creme Hidratante Enriquecido, 118ml, R$ 56,00, pele seca

Forever Orchid Água de Colônia Mary Kay®, 50ml, R$ 61,00
Simples e ao mesmo tempo sofisticada.

Creme Hidratante Balanceado, 118ml, R$ 56,00, pele normal e mista

Warm Amber Água de Colônia Mary Kay®, 50ml, R$ 61,00
Quente e aconchegante.
Sparkling Honeysuckle Água de Colônia Mary Kay®, 50ml, R$ 61,00
Como um passeio por um jardim ensolarado.
Simply Cotton Água de Colônia Mary Kay®, 50ml, R$ 61,00
Pura refrescância.
Exotic Passionfruit Água de Colônia Mary Kay®, 50ml, R$ 61,00
Tão delicioso que você quase consegue sentir o sabor da fruta.

Fluido Hidratante para Controle da Oleosidade, 118ml, R$ 56,00, pele oleosa

Para Peles Jovens
Produtos com benefícios específicos para as peles mais jovens.
Gel de Limpeza para o Rosto Velocity®, 147ml, R$ 43,00
Limpa profundamente a pele, tonifica e esfolia.
Contém um leve aroma da fragrância Velocity®.
Hidratante para o Rosto Velocity®, 118ml, R$ 49,00
Suaviza a pele e possui ingredientes que absorvem
a oleosidade, por isso é indicado para peles mais
jovens, com tendência à acne. Contém um
leve aroma da fragrância Velocity®.
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Bases
MI

NOVA! Base Líquida TimeWise ® acabamento Matte, R$ 49,00
Fórmula leve, que ajuda a controlar o excesso de oleosidade e o
brilho durante todo o dia. Diminui a aparência de rugas e linhas finas.

NER

Base em Pó Mineral Mary Kay®, 8g, R$ 49,00
Um pó leve que se espalha facilmente para um visual impecável.

DO

Pincel para Base em Pó Mineral Mary Kay®, R$ 25,00
Para uma aplicação perfeita.

DI

MAIS

Você prefere uma base líquida e tem a pele normal a seca?

M

O

VENDID

Você quer a sensação de um pó
com a cobertura de uma base?

AL

MAQ

U IA GE
M

Você prefere uma base líquida e tem a pele mista a
oleosa?

AIS VEN

NOVA! Base Líquida TimeWise ® acabamento Luminoso, R$ 49,00
Proporciona uma pele com luminosidade e visual radiante com a melhora
do aspecto da textura da pele.

ivory 5

beige 5

ivory 6

beige 6

ivory 7

beige 1

bronze 1

bronze 2

beige 2

bronze 4

beige 3

bronze 5

ivory 1

ivory 2

beige 1

beige 2

bronze 1

bronze 2

beige 4

bronze 7

Segredos
Indispensáveis

Base de Cobertura Média Mary Kay®, 29ml, R$ 43,00
Proporciona uma cor verdadeira e duradoura e ajuda a
controlar o excesso de oleosidade por até 8 horas.
Base de Cobertura Total Mary Kay®, 29ml, R$ 43,00
Proporciona uma cor verdadeira e duradoura e hidrata a pele
imediatamente, por até 6 horas.

NOVO! Primer Facial Fixador de Maquiagem, R$ 52,00
Melhora o aspecto da pele, realçando os benefícios da base e
amenizando imperfeições.

ivory 200

ivory 204

beige 300

beige 302

beige 304

beige 402

beige 404

bronze 500

bronze 504

bronze 607

NOVO! Pincel para Base Líquida Mary Kay ®, R$ 32,00
Especialmente desenvolvido para alcançar as áreas mais
difíceis e depositar a quantidade ideal de base na pele.
beige 400

Corretivo Mary Kay®, 8,5g, R$ 30,00
Descubra corretivos cremosos e de longa duração que disfarçam
pequenas imperfeições em sete tonalidades que complementam
sua base Mary Kay® favorita.

yellow

ivory 1

ivory 2

beige 1

beige 2

bronze 1

Você prefere uma base com acabamento em pó?*
Base Protetora Creme a Pó Mary Kay®- Refil, 10g, R$ 40,00
Desliza como um creme para esconder as imperfeições e, depois de
seco, proporciona um acabamento em pó. Adquira também o Estojo
Compacto Mary Kay® e os Aplicadores.

bronze 2

beige 1

beige 2

bronze 1

bronze 2

beige 1

beige 2

beige 3

beige 4

bronze 1

U IA GE

AL

MI

M

ivory 2

MAQ

ivory 2

Pó Mineral Compacto Mary Kay® - Refil, 9g, R$ 39,00
Um pó leve que proporciona uma camada translúcida de cobertura
para controlar a oleosidade. Adquira também o Estojo Compacto
Mary Kay® e os Aplicadores.

NER

Você quer um hidratante tonalizante que ofereça
proteção solar e cobertura translúcida?
Hidratante Tonalizante com FPS 20 Mary Kay®, 43ml, R$ 46,00
Três benefícios em um – cobertura translúcida, hidratação livre
de óleo e proteção contra os raios UVA e UVB.

Iluminador Facial Mary Kay®, 1,3ml, R$ 40,00
Sua fórmula contém partículas esféricas que refletem e difundem
a luz em várias direções, “levantando” as áreas sombreadas.
ivory 2

tom 2

tom 3

beige 1

beige 2

bronze 1

bronze 2

*A Base Protetora Creme a Pó está saindo de linha
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Especialmente
para os seus olhos

Guia de compras
U IA GE

AL

MI

M

Todos os tons e produtos que você precisa para destacar o olhar.

MAQ

Olhos

NER

Sombra Mineral Mary Kay® - Refil, 1,4g, R$ 21,00
São tonalidades vibrantes e de longa duração em fórmula mineral. Proporcionam cores
intensas, que não acumulam nas pálpebras e são ideais para qualquer tom de pele.

sweet cream*

spun silk

precious pink

hazelnut*

granite

chocolate
kiss

sienna*

cinnabar*

espresso*

lemongrass

ivy garden

blue metal

denim frost

navy blue**

sweet plum

Os olhos castanhos tornam-se
intensos com as sombras Silky
Caramel, Amber Blaze e Denim Frost
e o acabamento do lápis Navy.

coal*

dusty lilac**

raisin*

Os olhos azuis realçam ainda mais com
as Sombras Minerais Mary Kay® nas
cores Sweet Plum, Espresso e Coal,
sendo finalizados com o lápis Black.

honey spice silky caramel* amber blaze

crystalline

*Tonalidades matte.
** Itens saindo de linha

(A) Tom Iluminador – O tom mais luminoso usado em um look para os
olhos. Aplique abaixo da sobrancelha e na pálpebra.

A

(B) Tom Médio – O tom mais intermediário usado em um look para os
olhos. Em um look para o dia, esse tom é geralmente neutro. Aplique no
côncavo, começando pelo canto externo do olho.

C

A

B

(C) Tom de Destaque – O tom mais escuro usado em um look para
os olhos. Promove o toque final de cor. Aplique e misture rente aos cílios
superiores até a metade externa do côncavo.

C

A

Experimente novos looks
com a ferramenta
Maquiagem Virtual Mary
Kay®, no site da Mary Kay.

Sombra Creme a Pó Eyesicles® Mary Kay®, 5ml, R$ 27,00
Fórmula em creme a pó suave, de longa duração e à prova d’água.

Apontador Duplo Mary Kay®, R$ 13,00
Super versátil, esse apontador possui duas entradas.

vanilla

VENDID

DI

DO

MAIS

DO
DI

M

preta

AIS VEN

Ultimate Máscara para Cílios Mary Kay , 8g, R$ 51,00
Fórmula exclusiva, para cílios com até cinco vezes mais volume.
®

O

M

MAIS

Lápis Retrátil para os Olhos Mary Kay , 0,28g, R$ 30,00
Lápis de mecanismo retrátil com fórmula suave e resistente à água.

O

VENDID
®

AIS VEN

black

deep brown

navy

olive

Delineador Líquido para Olhos Mary Kay®, 3ml, R$ 34,00
Cor intensa e duradoura. E mais! O aplicador especial de
feltro torna a aplicação super fácil.
preto

preta e marrom

Lápis Delineador para Sobrancelhas Mary Kay®, 1,13g, R$ 29,00
Fórmula cremosa, de longa duração e à prova d’água, para um visual bem
definido.
brunette

classic blonde

blonde**

Máscara Alongadora para Cílios Mary Kay , 9g, R$ 41,00
Fortificada com vitamina B, para cílios com uma aparência
impactante, mas ao mesmo tempo leve.
®

** Edição limitada
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Guia de compras
NER

desert sun
(com brilho)

AL

MAQ

Pó Mineral Iluminador Mary Kay®- Refil, 4,5g, R$ 35,00
Deixe sua pele ainda mais iluminada e radiante.

NER

INER
Blush Mineral Mary Kay®- Refil, 5g, R$ 32,00
Fórmula mineral e cores versáteis e resistentes, que ficam bem em qualquer tom de pele.

cherry blossom

cinnamon stick

bronze diva
(matte)

AL

MAQ

MI

U IA GE

M

U IA GE

canyon gold
(com brilho)

M

Presenteie seu rosto com as cores perfeitas

sandstone
(matte)

M

Rosto

Pó Mineral Bronzeador Mary Kay®- Refil, 4,5g, R$ 35,00
As tonalidades com brilho trazem uma luminosidade natural
ao rosto, ao passo que as tonalidades matte
aquecem o visual.

golden copper

pink petals*

pink stardust
(com brilho)

Aplicadores

strawberry cream

sunny spice

MAIS

Pincel Compacto para Blush,
R$ 8,00

M

DO

sparkling cider

DI

shy blush

O

VENDID

AIS VEN

* item saindo de linha

Esponjas Cosméticas
(2 unidades),
R$ 9,00

Estojos
Estojo Compacto Mary Kay (vazio), R$ 61,00
®

Permite que você customize infinitas combinações, obtendo looks com sombras,
blushes, pós compactos ou pós bronzeadores variados. Tudo isso em um
revolucionário sistema de refil magnético. Você ainda pode completá-lo com
aplicadores e com o Batom Cremoso Mary Kay® ou com o Brilho para os Lábios
NouriShine™.

Aplicadores para Sombra
(2 unidades), R$ 8,00

Pincel para Lábios (retrátil),
R$ 9,00

Pincel para Pó Compacto,
R$ 12,00

Coleção de Pincéis Mary Kay®, R$ 128,00

om
Imagem meramente ilustrativa

Pincéis de qualidade profissional, que incluem:
Pincel para Pó Facial, Pincel para Blush com
ângulo perfeito para facilitar a aplicação e
três Pincéis para os olhos: um para definir a
sombra, um para o côncavo do olho e um com
duas extremidades para pentear sobrancelhas
e para delinear a linha dos cílios. Tudo em um
estojo organizador.
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Lábios
Lábios perfeitos e cheios de cor.
Batom Cremoso Mary Kay®, 3g, R$ 32,00
Sua fórmula de longa duração desliza pelos lábios com uma textura leve e cremosa, para um resultado impactante e duradouro. Enriquecido com vitamina E e derivados de
vitamina C, ajuda a proteger contra a ação dos radicais livres.

Neutros

Chocolates

Rosados

Metálicos

Vinhos

Alaranjados

tanned

rich cocoa

hibiscus

copper star

berry kiss

icy peach

shell

amber glow

dusty rose

golden

apple berry

sweet nectar

toffee

gingerbread

pink satin

sheer blush

frosted rose

downtown brown

pink melon

apricot glaze

amber suede

pink passion

raisinberry

hot mocha*

* Edição limitada

Batom Hidratante com FPS 15 Mary Kay®,
1,75g, R$ 32,00
Fórmula enriquecida com extratos botânicos. São
três produtos em um só: hidrata, dá cor e protege
os lábios.

rose

natural

apricot

Red

Brilho para os Lábios NouriShine™ Mary Kay®, 7,75ml, R$ 31,00
Máximo conforto, máximo brilho. Repleto de hidratantes e
condicionantes.

beach bronze berry sparkle bronze bliss

coral rose

gold rush

melon sorbet pink diamonds

sugarberry

sweet raisin

starry

Lápis Retrátil para os Lábios Mary Kay®, 0,28g,
R$ 30,00
Uma fórmula leve, cremosa e à prova d’água, em
uma prática embalagem retrátil que nunca precisará
ser apontada. Desliza suavemente para uma aplicação
uniforme.
cappuccino

blush

fig

mango

raspberry

pink

poppy
chocolate

dusty pink

neutral
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Cuidados com o Corpo
Modele, nutra e cuide profundamente de si mesma da cabeça aos pés.

Cuidados anti-idade para o corpo

Loção Corporal Firmadora Targeted-Action™
TimeWise®, 236 ml, R$ 95,00
Combina os benefícios de vários produtos em uma
só fórmula. Ajuda a deixar a pele firme, tonificada e
hidratada por 24h.

Visibly FitTM Loção para o Corpo TimeWise®,
236ml, R$ 74,00
Hidrata a pele por até 10 horas, enquanto
melhora sua elasticidade e textura.

Creme para Mãos e Colo com
FPS 15 TimeWise®, 85g, R$ 65,00
Ajuda a deixar a pele das mãos e colo
mais firmes, minimiza os efeitos nocivos do sol e a
aparência de manchas escuras da pele.

Loção Energizante para os Pés e Pernas Mint Bliss, 88ml, R$ 42,00
Uma fórmula de menta refrescante que ajuda a aliviar o
cansaço dos pés e pernas.

Coleção Botânica
O Creme de Limpeza remove impurezas da superfície da pele por meio das
fibras de esponja vegetal.
A Loção Corporal hidrata e nutre. O Desodorante Corporal refresca e
perfuma a pele ao longo do dia. Disponível em:

Linha Solar Mary Kay®
Loção Corporal Autobronzeadora Mary Kay®, 118ml, R$ 44,00
Hidrata a pele e proporciona um bronzeado sutil,
que se desenvolve gradualmente para um visual totalmente
natural. Não possui fator de proteção solar.

CHÁ VERMELHO & FIGO

Creme Esfoliante de Limpeza, 226g, R$ 46,00

DO
DI

MAIS

M

LÓTUS & BAMBU

O

VENDID

AIS VEN

Protetor Solar com FPS 30 Mary Kay®, 118ml, R$ 54,00
Fórmula leve e livre de óleo, para o rosto e para o corpo,
que provê proteção contra os raios UVA/UVB. À prova d’água e
resistente ao suor por até 80 minutos.

Loção Corporal Nutritiva, 236ml, R$ 50,00
Desodorante Corporal, 147ml, R$ 48,00

Gel Restaurador Pós Sol Mary Kay®, 192ml, R$ 39,00
Formulado com extratos botânicos ricos em antioxidantes, este gel é
absorvido rapidamente, repondo a hidratação natural do corpo.

Sabonete em Gel 2 em 1 Mary Kay®, 192ml, R$ 33,00
Limpa a pele e facilita a depilação com lâmina.
Dois práticos benefícios em um só produto!

Protetor Solar para os Lábios com FPS 15 Mary Kay®, 4,5g, R$ 21,00
Ajuda a proteger os lábios dos efeitos nocivos da radiação solar.

Loção Hidratante Mary Kay®, 192ml, R$ 34,00
Perfeita para cuidar da pele exposta ao vento e a mudanças
bruscas de temperatura. Hidrata por até 10 horas.

Para Mãos

Fragrâncias Masculinas

Novo! Kit Mãos de Seda Satin Hands®
Livre de Fragrância, R$ 124,00
Sinta suas mãos completamente renovadas, suaves e macias.
O Kit inclui o Esfoliante para as Mãos Satin Smoothie™, o
Creme Extra Emoliente e o Creme para as Mãos em uma
prática sacola.

DO

M

DI

MAIS

VENDID

O

Kit Mãos de Seda Satin Hands® Pêssego, R$ 124,00
O Kit inclui o Esfoliante para as Mãos Satin Smoothie™, o
Hidratante Noturno Extra Emoliante e o Creme para as
Mãos em uma prática sacola na cor pêssego.

MK High Intensity Cologne
Spray, 73ml, R$ 113,00
Uma fragrância da categoria oriental âmbar com intrigantes
notas de topo de erva doce negra e sálvia prata.

AIS VEN

Esfoliante para as Mãos Satin Smoothie Satin Hands®, 220g, R$ 56,00
Creme para as Mãos Satin Hands® Livre de Fragrância, 85g, R$ 32,00
Creme para as Mãos Satin Hands® com Fragrância, 85g, R$ 32,00

Domain™ Cologne, 73ml, R$ 78,00
Uma refrescante combinação de lavanda,
musgo de carvalho e almíscar.

Velocity® for Him, 59ml, R$ 90,00
O ar fresco da montanha, a água refrescante e o maravilhoso
aroma de madeira das florestas capturados em
uma fragrância.
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TheLook_MARCO_v3.indd 23

3/9/11 6:20 PM

A NTE

S

DEPOIS

Com apenas 3 passos*, você transforma seu visual e
concorre a prêmios maravilhosos!!

entre em
contato

Com sua Consultora de
Beleza Independente
Mary Kay

transforme
o seu visual

cadastre-se
para participar e
concorrer a prêmios
incríveis!

Acesse www.marykay.com.br para descobrir
todos os detalhes deste Concurso que vai
transformar você!

*Não é necessário efetuar nenhuma compra para participar do Concurso Antes e Depois.
© 2011

Mary Kay do Brasil Ltda. Somente para uso no Brasil. 256351. Abril/11
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PRESENTES ESPECIAIS
PARA O DIA DAS

MÃES
CELEBRE ESSA DATA TÃO ESPECIAL COM

PRODUTOS QUE FARÃO SUA MÃE SE SENTIR
AINDA MAIS BONITA E RADIANTE! ABAIXO
DICAS PARA VOCÊ RETRIBUIR TODO O SEU
CARINHO

Kit Mãos de Seda Satin Hands® Livre
de Fragrância, R$ 124,00
Base Líquida acabamento
matte ou luminoso
TimeWise®, R$ 49,00
Com diversas opções de
tonalidades, as novas Bases
Líquidas Time Wise® deixam a
pele com aparência firme, jovem e
saudável. Amenizam a aparência
de linhas finas e rugas. As cores
permanecem durante horas.

É possível sentir as mãos completamente
renovadas, suaves e macias. O Kit inclui o
Esfoliante para as Mãos Satin
Smoothie™, o Creme Extra
Emoliente e o Creme para
as Mãos em uma linda
sacola.

Sérum Facial Renovador TimeWise®
(Contém 4 unidades), R$ 185,00
Formulado com ingredientes que são conhecidos por atuarem na elastina
e no colágeno, dois dos componentes mais importantes da derme,
responsáveis por garantir a sustentação e a elasticidade da pele. Proporciona
uma ação lifting e deixa a pele do rosto com uma aparência mais firme.
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Presenteie sua mãe com uma fragrância
especial, R$ 88,00
Ideal para essa data tão importante, a fragrância
Thinking of You conta com uma embalagem
super especial para você personalizar uma linda
mensagem para sua mãe.
Com notas frutais e florientais,
essa fragrância proporciona
uma sensação envolvente.

Bella Belara®
Eau de Parfum
(50 ml),
R$ 82,00
Uma sofisticada
fragrância com notas
florais com frutas
frescas e doces

Elige® Eau de Parfum
(50 ml), R$ 98,00
Uma combinação oriental
glamorosa com essências
de madeira

Journey®
Belara® Eau de
Eau de Parfum
(50 ml), R$ 89,00 Parfum (50 ml),
R$ 78,00
Uma fragrância leve
que combina aromas
de flores brancas
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Combinação floral cremosa
e notas de almíscar

Velocity®
Eau de Parfum (50 ml),
R$ 91,00
Combinação entre flores
e frutas exóticas, que
proporcionam um leve frescor
para essa fragrância!
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COMPARTILHE TODO O SEU AMOR NO

DIA DOS NAMORADOS
PARA ELA
Estojo Compacto
Mary Kay® (vazio), R$ 61,00
É possível customizar esse lindo estojo
com diversas combinações de sombras,
blushes, pós e batons. Sua namorada
vai amar!

Coleção de Pincéis
Mary Kay®, R$ 128,00
Inclui pincel para pó facial, pincel para
blush e três pincéis para os olhos. Tudo
num maravilhoso estojo organizador!

Coleção Experimente e Apaixone-se,
composta por Kit Lábios de Seda + um Mini Estojo de
Cuidados para a Sobrancelha.

R$ 67,00
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Coleção Botânica Chá
Vermelho & Figo

Água de Colônia Forever
Orchid (50ml),
R$ 61,00
Simples e ao mesmo tempo
sofisticada, essa fragrância
proporciona um delicioso frescor

Loção Corporal
Nutritiva,

R$ 50,00
Creme Esfoliante
de Limpeza,

R$ 46,00

Desodorante
Corporal,

R$ 48,00

PARA ELES
Coleção MKMen

Loção Hidratante
com FPS 25
MKMen,

R$ 51,00
Sabonete Facial
MKMen,

R$ 38,00

MK High Intensity
Cologne Spray (73 ml),
R$ 113,00
Fragrância
Corporal em
Spray,

Espuma
para Barbear
MKMen,

Gel Refrescante
Pós-Barba
MKMen,

R$ 41,00

R$ 37,00

R$ 31,00
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Uma fragrância oriental âmbar
com notas de erva doce negra e
sálvia prata
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Última tendência para os
amantes de maquiagem
Edição Limitada Coleção Metro Chic
Inspirada na sofisticação das grandes metrópoles, essa coleção é versátil, fácil de usar e permite criar diferentes looks.

Skyline

Drama
Dynamic

Dawn

Attitude

Encarte01_TheLook_MAR_v2.indd 2
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Disco
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a tendência em dois looks
Brilho para os Lábios
Máxima Intensidade
a última tendência
Um brilho intenso e um acabamento de arrasar.
NOVO! R$

38,00

Blush Compacto
Efeito Radiante
chique e charmoso
Proporciona um acabamento matte aveludado,
com textura suave e um brilho sofisticado.
NOVO! R$

49,00

Sombra em Bastão
com Efeito Brilhante
toque moderno
Textura suave com sensação refrescante. Em
formato de bastão, é fácil de aplicar e perfeita
para ser usada a qualquer momento.
NOVO! R$

Como usar:
Aplique a Edição Limitada Blush
Compacto Efeito Radiante Dawn
em toda a maçã do rosto até as
têmporas. Para um look mais
dramático faça uma aplicação extra
reforçando a tonalidade do blush.

28,00

Delineador Líquido
para Olhos
olhar impactante
Cor púrpura intensa e duradoura. O aplicador
permite diferentes finalizações.
NOVO! R$

36,00

Brilho para os
Lábios Clip-on
brilhe em um clique
Sua fórmula suave e aveludada proporciona um
leve brilho. Ele vem com um espelho e em formato
de pingente, perfeito para levar na bolsa.
NOVO! R$

32,00

Acima à direita: Jessica está usando a Edição Limitada do Delineador Líquido para Olho
Skyline; Edição Limitada da Sombra em Bastão com Efeito Brilhante Dynamic com a Sombra
Mineral Spun Silk; Ultimate Máscara; Edição Limitada do Blush Compacto Efeito Radiante
Dawn; Edição Limitada Brilho para os Lábios Máxima Intensidade Audacious com o Brilho
para Lábios Clip-on.
Abaixo à direita: Alessandra está usando a Edição Limitada do Delineador Líquido para
Olho Skyline combinado com o Lápis Retrátil para Olhos Navy; Edição Limitada das Sombras
em Bastão com Efeito Brilhante Drama, Disco e Dynamic; Ultimate Máscara; Blush Mineral
Cinnamon Stick; Edição Limitada Brilho para os Lábios Máxima Intensidade Attitude.
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Como usar:
Aplique a Edição Limitada das
Sombras em Bastão com Efeito
Brilhante Drama, Disco e Dynamic
diretamente nas pálpebras.
Esfume com a ponta dos dedos
para um acabamento mais suave.
Se preferir, repita a aplicação para
uma cor mais intensa.
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