
POCZUJ PRAWDZIWIE ZŁOTĄ JESIEŃ NA SWOJEJ 
SKÓRZE, DZIĘKI NOWOŚCIOM MARY KAY®.

KOLORYZUJĄCY BALSAM DOPASOWUJĄCY  
KOLOR DO PH UST, 75 ZŁ / 2,92 G
Ponownie w ofercie!
10-1562-65 Pink 
10-1562-66 Berry

To niezwykły balsam do ust, który dzięki inteligentnemu składnikowi 
zmienia kolor pod wpływem pH oraz temperatury ust. Odcień u każdej 
kobiety będzie inny ze względu na inne pH ust. Produkt silnie nawilża 
i pielęgnuje usta, a subtelne kolory dodają im kobiecego wdzięku.
•  Kremowa konsystencja.
•  Zapewnia lekkie, naturalne krycie i doskonałe nawilżenie.
•  Kompaktowe i poręczne opakowanie

ZESTAW OLEJEK  
I MATOWA SZMINKA 
W PŁYNIE, 119 ZŁ / 6,5 G / 9,5 G
edycja limitowana 
Kod: 
10-1758-89 Cinnamon 
10-1758-88 Rosy Pink 

To wyjątkowy zestaw, składający 
się z płynnej matowej pomadki oraz 
olejku do ust. Jednocześnie pielęgnuje 
i nabłyszcza usta. Każdy z produktów 
zawiera witaminę E. Można ich 
używać oddzielnie, aby uzyskać dwa 
zupełnie różne efekty. Jeśli nałożysz 
je oba, olejek odżywi Twoje usta, 
a wyrazisty kolor szminki doda Ci 
pewności siebie. Zestaw z  pewnością 
zachwyci miłośniczki kolorowych ust.

OLEJEK DO UST 

•  Bezbarwny.
•  Superbłyszczące 

wykończenie.
•  Nieklejąca formuła.
•  Formuła z witaminą E.
•  Zawiera składniki, które 

zapewniają nawilżenie 
i odżywienie ust.

MATOWA  
SZMINKA W PŁYNIE

•  Lekka formuła.
•  Łatwa aplikacja.
•  Intensywny kolor.
•  Formuła z witaminą E.
•  Supergładkie matowe 

wykończenie.
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WYGŁADZAJĄCA METALICZNA 
MASECZKA PEEL-OFF, 79 ZŁ / 30 ML
edycja limitowana
Kod: 10-1748-88

Oto Metaliczna Maseczka Peel-off o żelowej, 
chłodzącej formule. Maska świetnie przygotuje 
naszą skórę przed aplikacją makijażu, nawilży, 
ukoi, wygładzi i schłodzi! Już teraz możesz 
cieszyć się popularną formą maseczki peel-off 
w zaciszu własnego domu. 

KORZYŚCI:
•  Nawilża
•  Chroni
•  Koi
•  Chłodzi
•  Idealne przygotowanie do makijażu!

KLUCZOWE SKŁADNIKI:
•  Kwas hialuronowy zapewnia zdrowy  

wygląd skóry.
•  Woda z piwonii i biała herbata pomagają 

zmiękczyć, ukoić i nawilżyć skórę.
•  Prowitamina B5 nadaje skórze aksamitne 

i gładkie wykończenie.

PIELĘGNACYJNY OLEJEK DO BRODY MK MEN®, 
89 ZŁ / 30 ML
edycja limitowana
Kod: 10-1745-73

Olejek do Brody MK Men® jest rodzajem odżywki bez 
spłukiwania. Ten olejek do brody chłodzi, orzeźwia i odżywia. 
Mięta pieprzowa w doskonałym połączeniu z delikatnym 
zapachem szałwii muszkatołowej sprawia, że ta formuła jest 
idealna dla osób poszukujących wyjątkowo orzeźwiającego 
olejku do brody. Nasycony olejkami eterycznymi będzie przez 
cały dzień uwalniał subtelny, zapewniający orzeźwienie zapach.
Oto niektóre z wielu korzyści płynących z włączenia olejku do 
brody do Twojej codziennej pielęgnacji:
•  Łatwa aplikacja, zajmuje tylko kilka sekund.
•  Zapewnia łatwe i naturalne odżywianie.
•  Zmiękcza i wzmacnia zarost na twarzy.
•  Odżywia i nawilża zarówno brodę, jak i skórę twarzy.
•  Zapewnia zdrowy połysk.
•  Może minimalizować uczucie suchości, swędzenie i łuszczenie.

Wszystkie ceny w katalogu są sugerowanymi cenami detalicznymi. JESIENNE NOWOŚCI
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