ЗИМА-ВЕСНА 2022

ОБРАЗ

КРАСА
У ДОГЛЯНУТОСТІ:

НОВА ЯСКРАВА ПОМАДА,
ЩО ПІКЛУЄТЬСЯ
ПРО ТВОЇ ГУБИ

ЗБАГАЧУВАТИ ЖИТТЯ ЖІНОК ТА ДОТРИМУВАТИСЯ
ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Вже близько 60 років «Мері Кей» щоденно дотримується своєї місії — Збагачувати життя жінок
та водночас змінює світові бізнес-вектори і підтримує локальні спільноти. Як компанія з великою
ціннісною спадщиною ми фокусуємося на дотриманні найвищих стандартів у галузі бізнесу, екологічної
відповідальності та соціального впливу. Збагачення життя сьогодні заради стабільного завтра —
це стратегія цілісного підходу, який базується на рівноцінному поєднанні трьох основних векторів
розвитку — економічного, екологічного та соціального — та охоплює 5 ініціатив, що містять в собі
15 зобов’язань, покликаних сформувати десятиліття стабільних та послідовних дій.
Наш вектор роботи на найближчі 30 років:

ДОСКОНАЛІСТЬ
У БІЗНЕСІ

Команда – головний фактор, що відрізняє компанії одна
від одної. Ми щодня надихаємо та надихаємося нашою
командою, забезпечуючи атмосферу креативності,
професійності та інноваційності.

БІЗНЕС, ЩО НАДИХАЄ
Команда: відданість своїй команді, що
підтверджується залученістю співробітників,
які повністю підтримують та поділяють цінності
компанії
Різноманітність, справедливість та
інклюзивність: розуміння через знання,
заклик до дії, забезпечення стабільності,
зміни з тривалим ефектом
Прозорість та законність: ведення
прозорого бізнесу відповідно до закону

КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ

Ми постійно вдосконалюємо нашу продукцію, дизайн
паковання та дотримуємося політики відповідального
споживання.

ПРОДУКЦІЯ, ЩО ЗАХОПЛЮЄ
Упаковка та пластик: зменшення
використання пластику на 30%
Переробка та економіка замкненого циклу:
виготовлення 90% паперового паковання
з перероблених матеріалів
Сталі ресурсні джерела: мінімізація впливу
на довкілля, підтримка малого бізнесу
та використання принципів ком’юніті

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
ВИРОБНИЦТВО

Кожен з нас залишає свій слід на планеті, а світові бренди
несуть максимальну відповідальність за трансляцію та
слідування екологічно відповідальним концепціям.
«Мері Кей» з року в рік зосереджує свою увагу на
зменшенні впливу своєї діяльності на довкілля та
оптимізації ресурсів.

КОМПАНІЯ, ЩО УСВІДОМЛЮЄ
Вуглець: зменшення викидів вуглецю на 30%
Вода: зменшення використання води на 30%
Експлуатаційні відходи: відвантаження 60%
експлуатаційних відходів зі звалища

ЗБАГАЧЕННЯ
ЖИТТЯ ЖІНОК

Ми шануємо жінок та дівчат у всьому світі: надаємо їм
можливості, підтримуємо їхні спільноти та протидіємо
гендерній нерівності. Красуні з непоборною внутрішньою
силою – це ключ до майбутнього.

МІСІЯ, ЩО ОКРИЛЯЄ
Рівність: розробка 10-річного плану дій для
вирішення наріжних питань щодо прав жінок
Економічний достаток: надання фінансових
можливостей понад 5 мільйонам жінок
у всьому світі
Освіта: доступ до здобуття освіти
для 250 000 дівчат та жінок у світі

СОЦІАЛЬНИЙ
ВПЛИВ

Світові бренди – лідери думок. Ми співпрацюємо
з міжнародними організаціями для вирішення
глобальних проблем та надання дієвих рішень.

РУХ, ЩО ОБ'ЄДНУЄ
Дослідження раку: спонсорування понад
400 000 дослідницьких годин
Насилля за статевою ознакою та насилля
у родині: забезпечення понад 10 мільйонів
жінок у всьому світі можливістю отримати
допомогу від служб підтримки
Глобальний соціальний вплив та
підтримка ком’юніті: співпраця з більш як
500 організаціями для впровадження змін
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ОБЕРИ СВІЙ КОЛІР

СУПЕРЗВОЛОЖЕННЯ

Через друковане відтворення відтінки можуть видозмінитися.

Бальзам для миттєвого зволоження чи помада, яка відмінно пасує до твого образу?
З новинкою від Mary Kay® тобі більше не доведеться обирати!
Суперзволожувальна помада – повний спектр найприємніших емоцій для твоїх губ та аж
8 нових трендових відтінків для тебе. Вишукане поєднання комфорту, стійкості, догляду та
феєричності у маленькому тюбику, який завжди можна мати поряд із собою.

Новинка!
У продажу з 1 січня!
Суперзволожувальна помада
для губ, 3,2 г, ціна 570 грн

П Р И С Т РА С Н А
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ЖВАВА

ЗАПАЛЬНА

Макіяж

РОЗКІШНА

А
НК

Сливовий Шик, Boho Plum 155231

Зухвалий Червоний, Rockstar Red 155228

Коралове Конфеті, Coral Confetti 155226

Який

ВІДТІНОК
ОБРАТИ?

РОБИТЬ ЇЇ
ТАКОЮ?
• Неймовірна тактильна
формула з додаванням
соняшникової олії,
карнаубського воску та
вітаміну Е, яка забезпечує
миттєве зволоження та
живлення губ

В

*Відповідно до
незалежного
дослідження серед
споживачів, під час
якого 150 учасниць
погодилися з цим
твердженнями.

Що

НО

«Відтепер це моя
помада на щодень!»*

А
НК

ВОНА ЧУДОВА?

ВИ

Дивовижний Нюд, Better Than Bare 155209

НО

Наскільки

Кожен відтінок
личитиме до будь-якого
тону шкіри. Тому просто
обирай улюблений!
Або ж забирай усі

• Сяючий фініш, що робить
губи більш об'ємними та
«соковитими»

Рожеве Свято, Festive Pink 155227

Улюблена Троянда, Casual Rose 155223

Ніжна Фуксія, Fuchsia Dream 155229

Звабливий Рожевий, Poetic Pink 155225

• Ніжно-ванільний аромат

Макіяж
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У фантазійному

ЛІСІ

ТВІЙ ОБРАЗ

1 Рум'яна Chromafusion® «Соковитий Персик»
(нанеси на «яблучка» щік)
2 Пудра-хайлайтер Chromafusion® «Глазур» (підсвіти
верхню частину вилицевої кістки)

Основа під тіні
Тіні для повік Chromafusion®:
3 «Сяйво» (нанось Пензлем для нанесення тіней,
добре притискаючи його пласкою стороною
до повіки. Промалюй внутрішній кут та зону до
середини повіки)
4 «Темний Смарагд» (нанось прямо над лінією
складки широкою смужкою та розтушуй.
Використовуй Пензель для розтушовування тіней)
5 Гель-підводка для повік, Чорна (промалюй стрілку
середньої товщини вздовж лінії росту верхніх
вій та загостри кінчик. Заповни усі порожнини у
міжвійному просторі)
Туш для вій «Сенсація», Чорна (профарбуй верхні та
нижні вії)
Гель-тінт для брів, твій відтінок (добре очисть щіточку
та промалюй форму брів, вкриваючи фарбою лише
волоски)

6 Механічний олівець для губ з ковпачкомстругачкою, Кораловий (надай губам бажаної
форми)
7 Гелева помада для губ «Сонячний Персик»
(заповни губи кольором)

Вирвись з обіймів місцевої метушні
та біганини, створивши образ
справжньої лісової мавки.

2

5

3

Зелений не личить до твого образу? Використовуй для акценту Тіні
для повік Chromafusion® у відтінках «Зоряне Небо» або «Морозний
Ірис», щоб змінити кольорову гаму мейкапу. Новостворений лук
чудово доповнить яскрава новинка – Суперзволожувальна помада
для губ у відтінках «Коралове Конфеті» або «Сливовий Шик».
4

2
1

1

6, 7

ЯСКРАВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

4

«Пролог»
ТВОЄЇ

КРАСИ
ТВІЙ ОБРАЗ

1 Рум'яна Chromafusion® «Соковитий Персик»
(нанеси на «яблучка» щік)
2 Пудра-контуринг Chromafusion® «Лате» (нанеси
під вилицеву кістку до лінії, перпендикулярної до
зовнішнього кута ока, та розтушуй догори)

Основа під тіні
Рум'яна Chromafusion® «Соковитий Персик»
(нанеси на всю повіку)
3 «Прозорий» (нанеси Пензлем для нанесення
тіней на внутрішній кутик ока та підбровну
кістку)
4 «Еспресо» (нанось вбиваючими рухами на лінію
вій, набираючи тіні на скошену частину Пензля
для брів/Підводки для очей. Трішки розтушуй
догори верхню межу лінії за допомогою Пензля
для розтушовування тіней)
5 Механічний олівець для очей з ковпачкомстругачкою, Темно-коричневий (добре
профарбуй простір між віями)
Туш для вій «Ідеальний об’єм» Lash Love®
(вкрий верхні вії одним шаром, а нижні – двома)
Гель-тінт для брів, твій відтінок (добре очисть
щіточку та промалюй форму брів, вкриваючи
фарбою лише волоски)

6 Гелева матова помада для губ «Фірмовий
Рожевий» (заповни губи кольором)

Бежева палітра тіней та ефект
«зацілованих губ» – саме те
для щоденного макіяжу, який
гармоніюватиме із будь-яким одягом
та аксесуарами.

3
5

1
1

4
1

2

2
6

«ЗАЦІЛОВАНІ ГУБИ»
1 Нанеси помаду на губи, стисни їх разом та зроби кілька
притискаючих рухів матуючими серветками.
2 Нанеси помаду ще раз, але лише на середину губ, розтушуй.
3 Зроби межі кольору ще розмитішими, використовуючи
чистий Пензель для кремових тіней або ватну паличку.
Макіяж
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Beautyінтенсив:
СИРОВАТКИ

Що робить сироватки Mary Kay® настільки ефективними?
Поринемо у науку краси разом із головним науковим
співробітником Компанії – доктором Люсі Гілдеа. Адже
краса пронизує «Мері Кей» від найпершого етапу
створення продукції.

ВДОСКОНАЛЕННЯ
02 ФОРМУЛИ

01 ЗАРОДЖЕННЯ ІДЕЇ
Процес створення сироватки починається
з визначення її майбутніх ключових переваг.
«Коли з'являється ідея щодо створення
сироватки, ми насамперед обдумуємо,
яку користь вона має принести клієнту. У
«Мері Кей» для впровадження чергових
вражаючих інновацій працює група вчених,
які весь свій робочий час присвячують
нескінченним дослідженням та розробкам
новітніх формул».

Вибір якісних інгредієнтів, які
забезпечують заявлені переваги та їхні
візуальні підтвердження.
«Серед тисяч інгредієнтів, що відібрані
токсикологами, мікробіологами та
іншими висококласними спеціалістами
відділу розробок та досліджень ми
обираємо для подальшого використання
лише найнадійніші та найефективніші».

BEAUTY
6

Догляд за шкірою обличчя

СПІВТВОРЧІСТЬ –
КЛЮЧ ДО ІННОВАЦІЙ
«Найбільша магія процесу створення
продукції – це постійна робота «на одній
хвилі» та безумовне взаєморозуміння між
усіма ланками процесу: від науковців до
бізнес- та маркетингових партнерів. А
враховуючи, що ми постійно проводимо
різноманітні дослідження, залучаючи
наших любих клієнтів та Консультанток, то
до нашої співтворчості долучаєтесь і ви».

Люсі Гілдеа, головний науковий
співробітник «Мері Кей»

03 ВИПРОБУВАННЯ

04 ЗАПУСК НОВИНКИ

Переконуємося в ефективності та
стабільній дієвості сироватки впродовж
всього процесу тестувань та випробувань.

Запуск новинки на ринок.

«Команда фахівців перевіряє сироватку
у різних критичних умовах, щоб
переконатися в її ефективності та дієвості
протягом усього терміну придатності».

«Щойно ми отримуємо вивірену формулу,
яка відповідає загальним та внутрішнім
стандартам якості, безпеки та ефективності,
робота переходить до маркетингового
відділу. Тут спеціалісти роблять усе
можливе, щоб нова сироватка потрапила
до клієнта із детальною інструкцією щодо
переваг, складу, способу використання та
іншою необхідною інформацією».

АКАДЕМІЯ
Догляд за шкірою обличчя
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ВПУСТИ ВОЛОГУ – ЗАРЯДИСЬ
БАДЬОРІСТЮ

МІНІФОРМАТ –

максінасолода
Очищення та зволоження – потужний
тандем давно знайомих бестселерів для
твоєї шкіри. А завдяки мініформату б’ютіпроцедури зможуть забезпечити тобі
домашній затишок навіть у відрядженні
або на відпочинку. Тепер тюбики легко
помістяться у найменшій кишені валізи
чи дорожньої сумки. А ошатна яскрава
упаковка робить Набір ідеальним
варіантом подарунку у цей насичений
святковий період.

Новинка!
У продажу з 16 січня!
Кількість обмежена!
Набір1 масок у тревелформаті, ціна 490 грн

Доки ти релаксуєш – шкіра працює!
Дивовижно, скільки всього встигає
зробити наша шкіра за 10 хвилин.
Головне, їй не заважати. Заплющ
очі та дозволь кожній клітиночці
поглинути життєдайну вологу та
насолодитися усіма перевагами
рослинних інгредієнтів.

ПРОЩАННЯ БЕЗ ЗІТХАННЯ
Активоване вугілля – справжній
магніт для забруднення та шкірного
жиру. Інгредієнту достатньо 10-15
хвилин, щоб прибрати усе зайве
з поверхні шкіри, подарувавши їй
чистоту та легку приємну прохолоду.
Змий теплою водою та дозволь
шкірі дихати на повну!

ПЕРЕВАГИ ДО ОСТАННЬОЇ
КРАПЛІ
Отримуй максимум від своїх
мініпомічників, додавши до
Набору силіконовий аплікатор.
Інструмент дозволяє рівномірно
розподілити маску по обличчю
(навіть у важкодоступних місцях),
залишаючи руки чистими.
Аплікатор для маски,
ціна 330 грн 135951
Кількість обмежена!

179761
До складу Набору входить
Зволожувальна маска-гель (34 г)
та Маска на основі вугілля для глибокого очищення шкіри (34 г).

1
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Догляд за шкірою обличчя
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м'якості

АРОМАТ

ТА ТУРБОТИ

Користь та задоволення у витонченому
мініформаті. Три креми для рук, що водночас
зволожують, живлять, протидіють появі
тріщин і лущення та… запалюють настрій!
Поринай у тонкощі парфумованого розмаїття
та лови вайб задоволення від кожної хвилини
життя. І не важливо, де ти зараз: мінірозмір
тюбиків дозволяє завжди мати під рукою цю
ароматно-зволожувальну колекцію!
Новинка!
У продажу з 16 січня!
Кількість обмежена!
Тревел-набір2 кремів для
рук, ціна 420 грн 179976

РОЖЕВА ФРЕЗІЯ
Квітково-деревний,
східний аромат
Верхні ноти: цедра
грейпфрута, рожева фрезія,
відлуння червоних ягід
Середні ноти: жимолость,
магнолія техаська, кедр
білий, кокосова вода
Нижні ноти: бурштин, мох,
сандал, боби тонка

ЦИТРУСОВИЙ САД
Цитрусово-деревний аромат
Верхні ноти: цитрусовий
букет (лайм, лимон,
бразильський апельсин),
лаванда
Середні ноти: дипетрикс
пахучий, жасмин, вологе
дерево
Нижні ноти: бурштин,
кашмеран, мускус

ГАРДЕНІЯ ТА ПЕРСИК
Ідеальний подарунок!
Креми пропонуються у
святковій рожевій упаковці з
імітацією кольорових стрічок.
До складу Набору входить 1 Крем для
рук «Рожева Фрезія» (28 г), 1 Крем для рук
«Гарденія та Персик» (28 г) та 1 Крем для рук
«Цитрусовий Сад» (28 г).

2

Догляд за тілом

Квітково-мускусний аромат
Верхні ноти: бергамот,
мандарин, чорна смородина,
персик, рожевий перець
Середні ноти: арабський
жасмин, конвалія, гарденія,
фрезія
Нижні ноти: сандалове
дерево, червоний кедр,
амбровий мускус

www.marykay.ua
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ДОГЛЯД ЗА МОЛОДОЮ ШКІРОЮ

ДОГЛЯД У ТРЕНДІ:

долучайся!
У моді легкість та природність! Підтримуй тренд та водночас піклуйся про шкіру. Легкі
текстури, простота нанесення та солодкий фруктовий аромат. А привабливий ніжно-рожевий
колір тюбиків стане прекрасним доповненням для чергового Tik-Tok або Reels.
І будь певна: драгон фрукт та алое вера забезпечать твоєму обличчю неперевершений
вигляд у кадрі!
Набір1 для догляду за шкірою обличчя Botanical Effects®,
спеціальна ціна 1820 грн
Підходить для чутливої шкіри.
1

10

До складу Набору входить 4 засоби (на вибір пропонується Зволожувальний лосьйон SPF 30 або Зволожувальний гель).

Догляд за шкірою обличчя

СПЕЦІАЛЬНЕ РІШЕННЯ

ЩО ВСЕРЕДИНІ?

ЕКСТРАКТ ДРАГОН
ФРУКТА
Цей фрукт, відомий також як пітахая,
сповнений поживними речовинами, зокрема
жирними кислотами та вітамінами групи В.
Екстракт плодів дракон фрукта міститься
у кожному засобі Системи та багатий
антиоксидантами, які допомагають боротися
з вільними радикалами.

НІЖНЕ ВІДЛУЩЕННЯ
Додаткова порція любові до шкіри у вигляді
м’якого Тонізуючого скрабу для видалення
з поверхні відмерлих клітин, надання шкірі
сяйва та більш здорового вигляду.

525 грн

Догляд за шкірою обличчя

www.marykay.ua
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ДОГЛЯД ЗА МОЛОДОЮ ШКІРОЮ

СИСТЕМА
BOTANICAL EFFECTS
Відмінне рішення для молодої шкіри! це простий
щоденний догляд, що дарує усю силу рослин,
необхідних для кожного типу шкіри. Повноцінний
догляд, який підійде навіть для дуже чутливої шкіри.

Очищувальний
гель, 127 мл

Зволожувальний
гель, 85 мл

12

Тонізуючий
скраб, 88 мл

Освіжаючий
тонік, 147 мл

Догляд за шкірою обличчя

Зволожувальний
лосьйон SPF 30,
85 мл

ДОГЛЯД ЗА МОЛОДОЮ ШКІРОЮ

ДИВИСЬ ВІДЕО ПРО СИСТЕМУ
BOTANICAL EFFECTS НА НАШОМУ
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ОЧИЩЕННЯ

ВІДЛУЩЕННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ

ТОНІЗАЦІЯ

Глибоко проникаючи
у шкіру, гель розчиняє
надлишок жиру,
ефективно очищує
її від залишків
декоративної
косметики та бруду.
Очищувальний
гель, 127 мл

Відлущує ороговілі
клітини епідермісу
та очищує
закупорені пори.
Рекомендовано до
використання 2-3
рази на тиждень.
Тонізуючий скраб,
88 мл

Зволожує шкіру до
12 годин, роблячи її
м’якою та ніжною.
Легко поглинається
та не залишає масної
плівки.
Зволожувальний
гель, 85 г

Видаляє залишки
макіяжу та шкірного
жиру, звужує пори,
залишає відчуття
свіжості та
зволоженості.
Освіжаючий тонік,
147 мл

Догляд за шкірою обличчя

ЗАХИСТ
Зволожує та
захищає шкіру
від УФ-променів
спектра А та В,
попереджаючи її
передчасне старіння.
Зволожувальний
лосьйон SPF 30,
50 мл

www.marykay.ua
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СПЕЦІАЛЬНЕ РІШЕННЯ

БЕЗКОМПРОМІСНА

впевненість

Твоя шкіра – твої правила! Не дозволяй висипу та акне впливати на твою
впевненість у собі. Кілька послідовних кроків, щоденні приємні ритуали – і ти
побачиш результат, як і всі навколо
Набір для догляду за проблемною шкірою Clear Proof®,
спеціальна ціна 1520 грн

14

Догляд за шкірою обличчя

СПЕЦІАЛЬНЕ РІШЕННЯ

ЩО ВСЕРЕДИНІ?

САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
Засоби Системи Clear Proof® містять 2%
саліцилової кислоти, високоефективного
інгредієнта, який допомагає усунути існуючі
почервоніння та запобігти появі нових вугрів
та висипу.

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ З СИЛОЮ

АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ
Лише 20 хвилин відділяє тебе від чистих пор
та сатинової, гладенької шкіри. Активоване
вугілля, каолін та бентоніт – потужний
фундамент для абсорбуючих здатностей
Маски на основі вугілля для глибокого
очищення шкіри обличчя.

630 грн

Догляд за шкірою обличчя

www.marykay.ua
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СПЕЦІАЛЬНЕ РІШЕННЯ

СИСТЕМА
CLEAR PROOF ®
Соромитися своєї шкіри? Більше НІКОЛИ! Твоя
шкіра – твоя гордість. Система, що допомагає
боротися з усіма проявами акне, подолати інуючий
висип та попередити появу нового.

16

Очищувальний засіб
для проблемної
шкіри, 127 г

Знежирений
зволожувальний
крем, 88 мл

Крем проти вугрів
спрямованої дії,
29 г

Сироватка для
проблемної шкіри, 50 г

Догляд за шкірою обличчя

СПЕЦІАЛЬНЕ РІШЕННЯ

ДИВИСЬ ВІДЕО ПРО СИСТЕМУ
CLEAR PROOF® НА НАШОМУ
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ОЧИЩЕННЯ
Ефективно видаляє відмерлі
клітини з поверхні шкіри,
готуючи її до наступних
етапів догляду. Засіб має
заспокійливу та антисептичну
дію, завдяки чому помітно
зменшує почервоніння.
Очищувальний засіб для
проблемної шкіри, 127 г

ПІДСУШЕННЯ
Підсушує існуючі вугрі,
знижує активність
сальних залоз та
допомагає боротися
з бактеріями,
які спричиняють
висипання.
Сироватка для
проблемної шкіри*, 50 г

СПРЯМОВАНА ДІЯ
Засіб місцевої дії, який
впливає на осередок
запалення, очищує пори
та знімає подразнення.
Крем проти вугрів
спрямованої дії, 29 г

Догляд за шкірою обличчя

ЗВОЛОЖЕННЯ
Зволожує шкіру, надаючи
їй сяяння та посилюючи
захисний бар’єр.
Знежирений
зволожувальний крем для
проблемної шкіри, 88 мл

www.marykay.ua
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ПРОТИ ПЕРШИХ ОЗНАК СТАРІННЯ

ТРИВИМІРНИЙ ПІДХІД ДО

захисту
молодості

Попередити завжди простіше, ніж усунути. Тому вже за появи перших зморшок варто
підключати 3D-підхід до боротьби з ознаками старіння. Проста та ефективна Система, яка
включає ранковий та нічний догляд, а також піклується про найвразливішу частину нашого
обличчя – зону навколо очей.
«Чарівний набір» TimeWise® Age Minimize 3D™1,
спеціальна ціна 3120 грн

1
Набір представлено у двох формулах: для сухої та нормальної шкіри; для комбінованої та жирної шкіри. До складу Набору входить
Денний крем з SPF 30 TimeWise® Age Minimize 3D™ або Денний крем TimeWise® Age Minimize 3D™.

18

Догляд за шкірою обличчя

СПЕЦІАЛЬНЕ РІШЕННЯ

ЩО ВСЕРЕДИНІ?

АНТИОКСИДАНТИ
Формула засобу сповнена антиоксидантами,
які захищають шкіру від згубного впливу
вільних радикалів. Саме ці молекули можуть
слугувати причиною появи тонких зморшок,
нерівномірного тону та втрати пружності
шкіри.

СИЛА ПАРИ:

ВІТАМІНИ С ТА Е
Надкорисні для нашої шкіри вітаміни,
які стають тільки ефективнішими разом!
Десятиліття наукових досліджень
втілилися у Живильній Сироватці С+Е для
неперевершеного вигляду твоєї шкіри.

1540 грн

Догляд за шкірою обличчя

www.marykay.ua
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ПРОТИ ПЕРШИХ ОЗНАК СТАРІННЯ

«ЧАРІВНИЙ НАБІР»
TIMEWISE AGE
MINIMIZE 3D ™

Інкапсульований
ресвератрол

20

Вітамін В3

Антивікові пептиди

Крем для шкіри
навколо очей,
14 г

Очищувальний
засіб «4 в 1»,
127 г

Денний крем з
SPF 30, 48 г

Нічний крем,
48 г

Догляд за шкірою обличчя

ПРОТИ ПЕРШИХ ОЗНАК СТАРІННЯ

ДИВИСЬ ВІДЕО ПРО СИСТЕМУ
TIME WISE НА НАШОМУ
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КРОК 1

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

ОЧИЩЕННЯ

ЗАХИСТ

ПІДТЯГНЕННЯ

ОНОВЛЕННЯ

Очищує шкіру від
ороговілих клітин, даруючи
їй сяючий вигляд. Засіб для
сухої та нормальної шкіри
заспокоює її, для жирної та
комбінованої – прибирає
надлишковий жир.
Очищувальний засіб
«4 в 1» TimeWise® Age
Minimize 3D™, 127 г

Захищає шкіру від
шкідливого впливу
ультрафіолетового
випромінювання та
зневоднення. Живить
шкіру та надає їй м’якості.
Денний крем з SPF 30
TimeWise®
Age Minimize 3D™, 48 г

Засіб глибоко проникає
у шкіру, тонізує її та
відновлює зруйновані
клітинні мембрани. Як
результат – підтягнена та
пружна шкіра, менш помітні
зморшки, вікові лінії та
темні кола під очима.
Крем для шкіри навколо
очей TimeWise® Age
Minimize 3D™, 14 г

Підтримує природний
рівень колагену у
шкірі, допомагаючи їй
відновлюватися
в той період, коли організм
має на це найбільше
ресурсів – під час сну.
Нічний крем TimeWise®
Age Minimize 3D™, 48 г

Догляд за шкірою обличчя

www.marykay.ua
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СПЕЦІАЛЬНЕ
РІШЕННЯДОГЛЯД
ІНТЕНСИВНИЙ
АНТИВІКОВИЙ

ПРИЗУПИНИ ПРОЦЕС
БЕЗКОМПРОМІСНА
СТАРІННЯ
ВЖЕ

впевненість
сьогодні

Твоя шкіра – твої правила! Не дозволяй висипу та акне впливати на твою
впевненість у собі. Кілька послідовних кроків, щоденні приємні ритуали – і ти
побачиш
результат,
як і всі
навколо.
Змінюйся
всередині,
та не зовні.
Доки
сторінки календаря невпинно перегортатимуться,
твоя Набір
шкіра залишатиметься
пружною та
привабливою.
І жодного дива: лише
для догляду молодою,
за проблемною
шкірою
Clear Proof®,
наука, вивірені формули + твоя постійність та режим. Годі зволікати!

спеціальна ціна 1520 грн

Набір TimeWise Repair® Volu-Firm®, спеціальна ціна 5950 грн
Детальніше про антивікові засоби читайте у каталозі на сайті www.marykay.ua.
1
Набір представлено у двох формулах: для сухої та нормальної шкіри; для комбінованої та жирної шкіри. До складу Набору входить
Денний крем з SPF 30 TimeWise® Age Minimize 3D™ або Денний крем TimeWise® Age Minimize 3D™.
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Догляд за шкірою обличчя

СПЕЦІАЛЬНЕ РІШЕННЯ

ЩО ВСЕРЕДИНІ?

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
Життєво-важливий компонент, що відіграє
надважливу роль у підтримці пружності
шкіри та слугує справжнім «магнітом»
для вологи. Завдяки таким властивостям
кислота сприяє розгладженню зморшок та
занальному здоровому вигляду шкіри.

ПОМІТНЕ ЗМЕНШЕННЯ

ГЛИБОКИХ ЗМОРШОК
100% жінок* підтвердили покращенню стану
шкіри та розгладження глибоких зморшок в
результаті використання Крему-філеру для
глибоких зморшок TimeWise Repair® Volu-Fill®.

1170 грн

*
Під час 8-тижневого незалежного клінічного дослідження шкіри 45 жінок
використовували Крем-філер для глибоких зморшок TimeWise Repair® Volu-Fill®
вранці та ввечері. Після застосування засобу 100% жінок підтвердили
візуальне зменшення зморшок.

Догляд за шкірою обличчя

www.marykay.ua
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ІНТЕНСИВНИЙ АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД

СИСТЕМА
TIMEWISE REPAIR ®
VOLU-FIRM ®
TimeWise Repair® Volu-Firm® – інноваційна система
для догляду за зрілою шкірою, що зменшує прояви
виражених вікових змін, діючи на причину їхньої
появи. Засоби цієї системи за умови комплексного
застосування посилюють дію один одного, гарантуючи
максимальний результат.

Біоміметичні
пептиди

Трипептиди

Рослинні
стовбурові клітини

Денний крем SPF 30
Нічний
з високим рівнем
оновлювальний крем
захисту, 48 г
із ретинолом, 48 г

Активна ліфтингсироватка, 29 г

Очищувальний
засіб, 127 г

Оновлювальний
крем для шкіри
навколо очей,
14 г

24

Догляд за шкірою обличчя

ІНТЕНСИВНИЙ АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД

ДИВИСЬ ВІДЕО ПРО СИСТЕМУ
TIMEWISE® REPAIR® НА НАШОМУ
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КРОК 1
ОЧИЩЕННЯ

КРОК 2
ПІДТЯГНЕННЯ

Засіб легко
розмилюється у піну,
делікатно видаляючи
забруднення. Після
використання
шкіра залишається
зволоженою та має
свіжий вигляд.
Очищувальний
засіб TimeWise
Repair® Volu-Firm®,
127 г

Повертає шкірі
пружність, робить
лінію трикутника
молодості чіткою
та підтягненою.
Прибирає провисання
у зоні щік, шиї та
підборіддя1.
Активна ліфтингсироватка
TimeWise Repair®
Volu-Firm®, 29 г

1
2

КРОК 3
ЗВОЛОЖЕННЯ
ТА SPF-ЗАХИСТ
Сповільнює
внутрішні процеси,
які є причиною
старіння шкіри, та
підтримує необхідний
рівень вологи2.
Надійно захищає від
УФ-випромінювання.
Денний крем
SPF 30 з високим
рівнем захисту
TimeWise Repair®
Volu-Firm®, 48 г

ВІДНОВЛЕННЯ
Активує регенеративні
властивості шкіри,
підтримує рівень
колагену та еластину,
за рахунок чого шкіра
стає пружнішою.
Активне зволоження
протягом 12 годин
сприяє розгладженню
навіть глибоких
зморшок.
Нічний
оновлювальний
крем із ретинолом
TimeWise Repair®
Volu-Firm®, 48 г

КРОК 4
ПРОБУДЖЕННЯ
Оновлює шкіру, знімає
втому, прибирає темні
кола, набряклість
та провисання
шкіри навколо очей.
Забезпечує інтенсивне
зволоження протягом
12 годин.
Оновлювальний
крем для шкіри
навколо очей
TimeWise Repair®
Volu-Firm®, 14 г

Відповідно до дослідження, під час якого 195 жінок використовували Сироватку двічі на день.
Згідно з дослідженням ключових інгредієнтів на клітинному рівні.
Догляд за шкірою обличчя

www.marykay.ua
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ТУРБОТА ПРИРОДИ

Сила природи
ДЛЯ ПРИРОДНОЇ КРАСИ
Кожен засіб Лінійки виготовлено з використанням інгредієнтів природного походження*.
Догляд легко інтегрується до щоденної рутини, даруючи шкірі максимум переваг:
від зволоження до живлення та позбавлення сухості й лущення!

Інгредієнти отримано з природних джерел, зовнішнє втручання у життєдіяльність яких повністю відповідає стандартам COSMOS.
Поняття природних джерел містить у собі воду, мінерали, інгредієнти мінерального походження та сільськогосподарські культури.

*

26

ЩО ВСЕРЕДИНІ?

ОЛИВКОВА ТА
КУНЖУТНА ОЛІЇ
Оливкова олія, що входить до складу
Живильнох олії Mary Kay Naturally™,
багата на речовини, що сприяють
природному пом’якшенню та
зволоженню шкіри. Окрім того, олія
містить антиоксиданти для захисту від
шкідливого впливу вільних радикалів.

0% ПАРАБЕНІВ,
ФТАЛАТІВ,СИНТЕТИЧНИХ
АРОМАТИЗАТОРІВ, БАРВНИКІВ,
SLS / SLES

www.marykay.ua
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ТУРБОТА ПРИРОДИ

ЛІНІЙКА MARY KAY
NATURALLY ™
Mary Kay Naturally™ поєднує у собі інгредієнти природного*
походження, які діють м’яко та дозволяють шкірі напряму, «без
посередників» вбирати все найкорисніше, подароване природою.
Кожен продукт містить у своєму складі унікальні інгредієнти
та має захоплюючий універсальний формат. Ніжна формула засобів
підходить навіть для чутливої шкіри та може застосовуватися як
окремо, так і інтегруватись до щоденного б’юті-догляду.

99,4%*

Очищувальний
засіб, 127 г:
Квіткова вода на
основі екстракту
волошки

100%*

Живильна олія, 29 мл:

Зволожувальна
олія солодкого
мигдалю

Оливкова олія

100%*

Пудра-ексфоліант, 74 г:
Гідрогенізована
касторова олія
*
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Абсорбуючий
рисовий крохмаль

Відсоток інгредієнтів натурального походження.

Олія мигдалю

Кунжутна олія

100%*

Зволожувальний стік, 10,8 г:
Карнаубський віск

Бджолиний віск

Канделільний віск

ТУРБОТА ПРИРОДИ

ДИВИСЬ ВІДЕО ПРО ЛІНІЙКУ
MARY KAY NATURALLY ™ НА НАШОМУ
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ОЧИЩЕННЯ

ВІДЛУЩЕННЯ

ЖИВЛЕННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ

Заспокійлива квіткова вода
волошки та олія солодкого
мигдалю допомагають
м’яко видалити
забруднення зі шкіри без
відчуття стягненості та
сухості. Для нанесення
найкраще використовувати
ватний спонж.
Очищувальний засіб
Mary Kay Naturally™,
127 г

Завдяки гідрогенізованій
касторовій олії та лимонній
кислоті засіб делікатно
відлущує ороговілі
клітини та очищує пори.
М’яка текстура запобігає
появі подразнень та
дискомфорту.
Пудра-ексфоліант
Mary Kay Naturally™, 74 г

Поєднання кунжутної,
оливкової олій та олії
солодкого мигдалю
ефективно живить шкіру
і надає їй природного
сяяння. Шкіра стає помітно
м’якшою та зволоженішою.
Засіб швидко вбирається,
не залишає масного блиску
чи відчуття плівки.
Живильна олія Mary Kay
Naturally™, 29 мл

Засіб з поєднанням
канделільного та
бджолиного воску
допомагає миттєво
усунути відчуття сухості на
найпроблемніших ділянках
тіла: на обличчі, ліктях,
колінах. Завдяки зручному
формату on-go він завжди
буде під рукою.
Зволожувальний стік
Mary Kay Naturally™,
10,8 г

www.marykay.ua
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ПРИМНОЖУЙ ЕФЕКТ
ДОГЛЯДУ

із ретинолом
Чистий, високонцентрований ретинол для протидії зморшкам, провисанню, в’ялості та іншим
неприємним наслідкам старіння. Дерматокосметика – це перетин звичної межі догляду та
переведення його на новий щабель. Вплив на шкіру здійснюється на клітинному рівні, завдяки чому
результат вражає навіть більше!
Набір Mary Кау Clinical Solutions™ Ретинол 0.5, спеціальна ціна 3300 грн 10202125
До складу Набору* входять:
Mary Кау Clinical Solutions™ Сироватка Ретинол 0.5, 29 мл, ціна 2200 грн 164014
Mary Кау Clinical Solutions™ Відновлювальне молочко для обличчя
із заспокійливим ефектом, 75 мл, ціна 1400 грн 163888
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Догляд за шкірою обличчя

ЩО ВСЕРЕДИНІ?

ЧИСТИЙ РЕТИНОЛ
Ретинол підтримує вироблення
природного колагену та еластину,
покращуючи зовнішній вигляд шкіри.
Колаген – це білок, також відомий як
«будівельний матеріал шкіри», кількість
якого може зменшуватися з віком, а
також під впливом сонця. Поповнення
цього білка має вирішальне значення для
збереження молодого вигляду шкіри.
Крім того, ретинол стимулює відновлення
поверхневих клітин шкіри, тому вона
може мати більш пружний вигляд, аніж це
було б без використання ретинолу.

Догляд за шкірою обличчя

www.marykay.ua
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8 тижнів
ДЛЯ АДАПТАЦІЇ
ТВОЄЇ ШКІРИ
ПАМ’ЯТАЙ: якщо чистий ретинол – новий для тебе інгредієнт, вводь
його до догляду поступово, дотримуючись протоколу ретинізації, який
описаний на цій сторінці.
Дозволено до використання з 20 років.
Підходить для чутливої шкіри.
Ефективний і для неї, і для нього!
Ще більше інформації про інгредієнт «золотого стандарту», ретинол,
та нову лінійку догляду у каталозі на сайті www.marykay.ua

1+2

ТИЖДЕНЬ

1 раз на тиждень

Використовувати, змішавши з
Відновлювальним молочком для обличчя
із заспокійливим ефектом.
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3+4

ТИЖДЕНЬ

1 раз на тиждень

Після використання наносити
Відновлювальне молочко для
обличчя із заспокійливим ефектом.

7+8

ТИЖДЕНЬ

3-5 разів на тиждень

И
ГА
М

ЕН

О

АЛ

Після використання наносити
Відновлювальне молочко для
обличчя із заспокійливим ефектом.

ЛЕНО MAR
Y
ОБ

СХВ

2 рази на тиждень

РО
ЗР

ТИЖДЕНЬ

Y
KA

5+6

Після використання наносити
Відновлювальне молочко для
обличчя із заспокійливим ефектом
за потреби.

Л
ОД
Е Р М АТ О

Печатка Ради дерматологів США
Розробляючи нову лінію засобів Clinical Solutions™, «Мері Кей» перевершила
звичайний процес перевірки безпеки та претензій, та задіяла зовнішню
консультаційну Раду сертифікованих дерматологів США, які допомогли перевірити
формулу та інгредієнти засобів. Рада включає дерматологів, обраних за критерієм
їхніх широких знань та професійної практики у сфері догляду за шкірою.

*T imeWise Repair® products do not contain pure retinol. TimeWise Repair® products contain an encapsulated, controlle
If TimeWise Repair®
products are your only source for retinol, Mary Kay recommends following the retinization process to help skin adjust
the high-concentration
www.marykay.ua
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ЧОЛОВІЧИЙ ДОГЛЯД

Простий догляд,
ЩО ЛИШЕ ПРИКРАШАЄ
Щоденні б'юті ритуали зовсім не пасують суворим чоловікам? Ця істина вже давно
хибна, адже доглянута шкіра обличчя має не лише естетичну функцію. Вона є запорукою
комфорту та впевненості, які неодмінну знайдуть втілення у всіх його буденних справах.
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ЩО ВСЕРЕДИНІ?

РОСЛИННІ
ЕКСТРАКТИ
Рослинні компоненти у складі засобів
здатні пом’якшити шкіру, усунути
запалення, тонізувати її та зробити
більш пружною.

СКРАБУВАННЯ,

ЯКЕ ВІН ОЦІНИТЬ
Поліпшена система оновлення шкіри
залишає її довершено гладенькою, а пори –
вузькими та непомітними. Різниця, яку
помітно одразу.

1180 грн

www.marykay.ua
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ЧОЛОВІЧИЙ ДОГЛЯД

НАБІР MKMEN ®
Набір закриває усі потреби чоловіка у догляді за шкірою:
м’яко очищує, забезпечує комфортні відчуття після гоління,
захищає від шкідливого впливу ультрафіолетових променів
та турбується про шкіру навколо очей. Набір чудово
доповнить Піна для гоління* та Дезодорант-спрей* з колекції
засобів для чоловіків від Mary Kay®.

Очищувальний
гель, 133 мл

Поліпшений крем для шкіри
навколо очей, 18 г

*

Не входить до складу Набору.
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Охолоджувальний гель після
гоління, 73 мл

Поліпшений
зволожувальний крем
для обличчя SPF 30, 88 мл

ЧОЛОВІЧИЙ ДОГЛЯД

ДИВИСЬ ВІДЕО ПРО ЗАСОБИ
MKMEN ® НА НАШОМУ
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КРОК 1
ОЧИЩЕННЯ
Делікатно очищує шкіру
від бруду та зайвого жиру
без відчуття стягнутості.
Очищувальний гель
MKMen®, 133 мл

КРОК 2
ГОЛІННЯ ТА
ОХОЛОДЖЕННЯ
Створює комфортну зону
між брит-вою і шкірою та
забезпечує чисте гоління без
порізів та подразнень.
Піна для гоління
MKMen®*, 187 мл
Охолоджує та заспокоює
шкіру. Усуває відчуття
сухості, поліпшує колір
обличчя.
Охолоджувальний гель
після гоління, 73 мл

*

КРОК 3
ЗВОЛОЖЕННЯ

КРОК 4
ОНОВЛЕННЯ

Зволожує шкіру та
захи-щає від згубного
впливу ультрафіолетових
променів спектра А та В.
Містить антиоксиданти
для бороть-би з вільними
радикалами.
Поліпшений
зволожувальний крем
для обличчя SPF 30
MKMen®, 88 мл

Миттєво зволожує шкіру
та дарує більш підтягнутий
її вигляд у зоні під очима.
Зменшує видимість
зморщок та вікових ліній.
Поліпшений крем для
шкіри навколо очей
MKMen®, 18 г

Не входить до складу Набору.
www.marykay.ua
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Свято
MUST GO ON!

Міцелярна вода, 495 грн
160887

Зняття макіяжу без тертя
та змивання.

Після новорічних свят твоє подарункове натхнення вичерпане?
Час відновити ресурс, адже попереду ще так багато приводів
святкувати. Що подарувати другій половинці на День Валентина?
Що обрати до Дня жінок? Подарунки від Mary Kay® вигідно поєднують
у собі практичність, користь та красу, роблячи їх ідеальним варіантом
приємного сюрпризу як для неї, так і для нього.
Живильна олія
Mary Kay Naturally™,
1230 грн 110065

Тонізуючий лосьйон для
тіла TimeWise Body™
Targeted-Action®, 720 грн

Легко поглинається,
живить та зволожує
шкіру.

150072

Робить шкіру більш
гладенькою і пружною та
забезпечує зволоження
до 24 годин.

Гідрогелеві патчі під очі
Mary Kay®, 1070 грн 139839

Оновлювальний крем
для шкіри навколо очей
TimeWise Repair®
Volu-Firm®, 1300 грн

Жодних набряків чи темних
кіл під очима навіть після
безсонної ночі.

047417

Крем для шкіри
навколо очей
TimeWise® Age
Minimize 3D®,
980 грн 089032
Зона навколо
очей більше не
видаватиме твого
віку чи втоми,
залишаючись
пружною та
підтягненою.

Водостійка підводка-олівець для очей, 480 грн 085704
Універсальний засіб як для денного, так і для
вечірнього макіяжу. Адже очі мають виділятися!

Для неї
38
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Догляд за шкірою обличчя

Очищувальний гель
MKMen®, 420 грн
086905

Навіть якщо він не з
тих, хто витрачає час
на догляд, вмивання –
обов’язковий ранковий
ритуал. Зроби його
помітно ефективнішим,
додавши маленьку
деталь у вигляді гелю

Маска на основі вугілля
для глибокого очищення
шкіри обличчя, 630 грн
094150

Відсутність чорних цяток та
масного блиску зробить його
ще привабливішим.
20 хвилин – невелика плата за
такі переваги навіть у рамках
наджорсткого графіку.

Олія для бороди, 590 грн
174573

Хто сказав, що приборкати
бороду важко? Кілька
крапель олії – і вона
слухняна, як ніколи.

Зволожувальний стік
Mary Kay Naturally®,
880 грн 110067
Чоловічі губи тріскаються
та пересихають не рідше за
жіночі. Якщо він соромиться
користуватися бальзамом,
запропонуй йому «більш
мужню» альтернативу у
вигляді стіку.

Щітка для глибокого
очищення обличчя
Skinvigorate Sonic™,
1955 грн 128064
Насадка-масажер для
обличчя Skinvigorate
Sonic™, 490 грн 176002
Якщо після 30 його все
ще турбує висип, час
задуматися про більш
ретельний догляд. Щітка
допомагає зробити
очищення до 4 разів
ефективнішим, а насадкамасажер подарує
швидкий релакс-сеанс
після напруженого дня.
Поради та лайфхаки

Для нього
www.marykay.ua
www.marykay.ua

39
39

В
НО
НК
А
ВИ
НО

НК
А

Аромат,
ЩО ПІДКРЕСЛЮЄ СУТЬ

ЖІНОЧІ ПРИМХИ
Аромати, натхненні найсильнішими
сторонами нашої засновниці – Мері Кей Еш.
Впевненість, відвага та уява, позбавлена
стереотипів, – якості, які будуть яскраво
підкреслені лише кількома краплями цих
неперевершених парфумів.
Новинка!
У продажу з 16 січня!
Кількість обмежена!
Набір парфумованих вод для жінок
(3 аромати по 7,5 мл), ціна 890 грн 175234:

Парфумована вода Dream Fearlessly®
Травнева троянда • нічний жасмин • квітка пачулі
Парфумована вода Live Fearlessly®
Італійський бергамот • троянда • смажені боби тонка
Парфумована вода Love Fearlessly®
Рожевий перець• жасмин самбак • індонезійський пачулі

АРОМАТНИЙ ПОДАРУНОК!
Три флакони в елегантній коробочці
стриманого та розкішного дизайну.
Надай своєму подарунку особливого
аромату любові та захоплення.

40
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Аромати
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ЧОЛОВІЧА
ВПЕВНЕНІСТЬ

В

Аромати здатні пробудити низку
емоцій. Елегантність, енергійність
та шалена жага до пригод.
Ненав'язливий шлейф, що змусить
поглянути на нього зовсім інакше.
Новинка!
У продажу з 16 січня!
Кількість обмежена!
Набір парфумованих вод для чоловіків
(3 аромати по 7,5 мл), ціна 890 грн 175232
Туалетна вода-спрей Cityscape® (для нього)
Італійський бергамот • витримане віскі
• кедр
Туалетна вода-спрей High Intensity®
чорний фенхель • пелюстки фіалки •
королівська дальбергія
Туалетна вода-спрей High Intensity™ Sport
Ялівець • кардамон • бурштин

ЗРУЧНО ТА ПРАКТИЧНО!
Мініформат чудово підійде як
пробник для подальшого вибору
повноформатного флакону або ж
як незамінна річ у подорожах!

Аромати

www.marykay.ua
www.marykay.ua
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Ароматів
ЗАБАГАТО НЕ БУВАЄ
1

Для неї

5

3

2

6

5 Парфумована вода Cityscape®,

1 Парфуми Illuminea™,

50 мл, ціна 2100 грн 141780
Cхідно-квітковий аромат з деревними нотками.
2 Парфумована вода Forever Diamonds™,

60 мл, ціна 1070 грн 088621
Квітково-фруктові парфуми із нотами
унікальної діамантової орхідеї.
3 Парфумована вода Elige®,

50 мл, ціна 1160 грн 109663
Вишуканий східний аромат, композиція
якого налічує понад 100 інгредієнтів.
4 Парфумована вода Belara®,

50 мл, ціна 990 грн 109674
Витончений квітково-мускусний аромат.
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50 мл, ціна 1390 грн 078705
Східний амброво-квітковий аромат із нотами
бергамота, флорентійського ірису та ангеліки.
6 Туалетна вода Enchanted Wish™,

60 мл, ціна 1070 грн 091848
Парфуми полонять ароматами апельсинового
дерева, ананаса, троянди та маракуї.
7 Парфумована вода Journey®,

50 мл, ціна 1070 грн 166716
Легкий освіжаючий аромат із переважанням
свіжих квітково-прозорих нот.
Аромати

«Базовий гардероб» – фраза, що цілком придатна і
для парфумів! На повсякдень, на роботу, на свято:
обирай окремий аромат до кожного приводу.

13

4

12

10

9

11

8

7

11 Парфумована вода Love Fearlessly®,

8 Парфумована вода Thinking of You®,

29 мл, ціна 910 грн 109685
Квітково-фруктові парфуми із
мандариново-персиковими акордами.

50 мл, ціна 1280 грн 125774
Квітковий аромат із верхніми нотами
кардамону, рожевого перцю та мандарина,
що м’яко прокладають шлях до базових
деревних та мускусних акордів.

9 Парфумована вода Thinking of Love®,

29 мл, ціна 910 грн 075080
Квітковий аромат, у серці якого –
турецька троянда, фіалка та жимолость.

12 Парфумована вода Live Fearlessly®, 10 мл,

ціна 390 грн 149097
13 Новинка! Кількість обмежена!

10 Парфумована вода Live Fearlessly®, 50 мл,

ціна 1280 грн 094306
Квітково-деревний аромат зі свіжими акордами
бергамота, імбиру та розкішним букетом
квіткових нот троянди, конвалії, орхідеї.

Набір парфумованих вод для жінок
(3 аромати по 7,5 мл), ціна 890 грн 175234:
Парфумована вода Dream Fearlessly®
Парфумована вода Live Fearlessly®
Парфумована вода Love Fearlessly®

Аромати

www.marykay.ua
www.marykay.ua
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Для нього

1
2

4

5

6
7

8
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Аромати

Приваблює,
ЗАХОПЛЮЄ ТА
манить

Аромат здатен попередньо познайомити нас з людиною ще
до моменту бесіди. Формуй найкраще перше враження із
колекцією парфумів для чоловіків від «Мері Кей».

3

1 Туалетна вода-спрей High Intensity Ocean™,

73 мл, ціна 1070 грн 091570
Цитрусовий аромат із легким морським акордом,
нотами мускатного горіха та соковитих фруктів.
2 Туалетна вода-спрей Domain®, 75 мл, ціна 980 грн 028785

Композиція з деревних нот, лаванди і мускусу.
3 Туалетна вода для чоловіків Velocity®,

60 мл, ціна 880 грн 068391
Освіжаючий аромат із нижніми деревними нотами.
4 Туалетна вода-спрей High Intensity™ Sport,

73 мл, ціна 1070 грн 075686
Фужерні парфуми із чорним фенхелем
та сріблястою шавлією.
5 Туалетна вода-спрей Cityscape®,

59 мл, ціна 1390 грн 078744
Деревно-пряний аромат, в основі якого –
квіти апельсина та витриманий віскі.
6 Туалетна вода-спрей True Original®,

59 мл, ціна 1070 грн 068387
Чуттєвий аромат із цитрусовими
й трав’янистими нотами.
7 Туалетна вода-спрей High Intensity®,

73 мл, ціна 1070 грн 109681
Східний амброво-деревний аромат.
Витончений та особливий!
8 Новинка! Кількість обмежена!

Набір парфумованих вод для чоловіків
(3 аромати по 7,5 мл), ціна 890 грн 175232
Туалетна вода-спрей Cityscape® (для нього)
Туалетна вода-спрей High Intensity®
Туалетна вода-спрей High Intensity™ Sport

Хочеш дізнатися більше про аромати Mary Kay®?
Переходь до нашого спеціалізованого детального
каталогу ароматного світу Бренда, який
розміщено на www.marykay.ua

Аромати

www.marykay.ua
www.marykay.ua
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Системний догляд
Система для догляду за шкірою
TimeWise® Age Minimize 3D™

«Чарівний набір» TimeWise® Age Minimize 3D™
для комбінованої/жирної шкіри,
спеціальна ціна 3120 грн
Очищувальний засіб «4 в 1» TimeWise® Age
Minimize 3D™ для сухої/нормальної шкіри,
127 г, ціна 690 грн 173102
Очищувальний засіб «4 в 1» TimeWise® Age
Minimize 3D™ для комбінованої/жирної шкіри,
127 г, ціна 690 грн 089026
Денний крем з SPF 30 TimeWise® Age Minimize 3D™
для сухої/нормальної шкіри, 48 г, ціна 910 грн 173124
Денний крем з SPF 30 TimeWise® Age Minimize 3D™
для комбінованої/жирної шкіри, 48 г, ціна 910 грн
173096

Нічний крем TimeWise® Age Minimize 3D™ для сухої/
нормальної шкіри, 48 г, ціна 910 грн 173099
«Чарівний набір» TimeWise® Age Minimize 3D™
для сухої/нормальної шкіри з SPF 30,
спеціальна ціна 3120 грн
«Чарівний набір» TimeWise® Age Minimize 3D™
для комбінованої/жирної шкіри з SPF 30,
спеціальна ціна 3120 грн
«Чарівний набір» TimeWise® Age Minimize 3D™
для сухої/нормальної шкіри,
спеціальна ціна 3120 грн

Нічний крем TimeWise® Age Minimize 3D™ для
комбінованої/жирної шкіри, 48 г, ціна 910 грн 173104
Денний крем TimeWise® Age Minimize 3D™ для сухої/
нормальної шкіри, 48 г, ціна 910 грн 173107
Денний крем TimeWise® Age Minimize 3D™ для
комбінованої/жирної шкіри, 48 г, ціна 910 грн 173109
Крем для шкіри навколо очей TimeWise®
Age Minimize 3D™, 14 г, ціна 980 грн 089032

Догляд за проблемною шкірою Clear Proof®

Очищувальний засіб для проблемної шкіри, 127 г,
ціна 420 грн 105438
Маска на основі вугілля для глибокого очищення шкіри
обличчя, 114 г, ціна 630 грн 094150
Підходить для всіх типів шкіри.

Сироватка для проблемної шкіри, 50 г, ціна 480 грн 105440
Крем проти вугрів спрямованої дії, 29 г, ціна 335 грн 105439
Знежирений зволожувальний крем для проблемної
шкіри, 88 мл, ціна 490 грн 105441
Набір* для догляду за проблемною шкірою
Clear Proof®, спеціальна ціна 1520 грн
* Маска не входить до складу Набору.
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Набір Mary Kay Clinical Solutions™
Ретинол 0.5, спеціальна ціна 3300 грн
10202725

Mary Kay Clinical Solutions™3 Сироватка
Ретинол 0.5, 29 мл, ціна 2200 грн 164014
Mary Kay Clinical Solutions™
Відновлювальне молочко для обличчя
із заспокійливим ефектом, 75 мл,
ціна 1400 грн 163888

Системний догляд
Система Botanical Effects®

Система TimeWise Repair® Volu-Firm®

1 Очищувальний гель, 127 г, ціна 420 грн

1 	Очищувальний засіб TimeWise Repair®
Volu-Firm®, 127 г, ціна 710 грн 053078
2 	Оновлювальний крем для шкіри навколо очей
TimeWise Repair® Volu-Firm®,
14 г, ціна 1300 грн 047417
3 	Активна ліфтинг-сироватка TimeWise Repair®
Volu-Firm®, 29 г, ціна 2100 грн 108840
4 	Денний крем SPF 30 з високим рівнем
захисту TimeWise Repair® Volu-Firm®,
48 г, ціна 1400 грн 120563
5 	Нічний оновлювальний крем із
ретинолом TimeWise Repair® Volu-Firm®,
48 г, ціна 1400 грн 052889
Набір3 TimeWise Repair® Volu-Firm®,
спеціальна ціна 5950 грн
6 Крем-філер для глибоких зморщок TimeWise
Repair® Volu-Fill®, 14 г, ціна 1170 грн 071891
7 Пілінг для обличчя TimeWise Repair® Revealing
Radiance®, 48 г, ціна 1750 грн 088906
8 Біоцелюлозна ліфтинг-маска
TimeWise Repair®, 24 г х 4, ціна 2280 грн 107548

135752

2 Тонізуючий скраб, 88 мл, ціна 525 грн 084856
3 Освіжаючий тонік, 147 мл, ціна 450 грн
084854

4 Зволожувальний гель, 85 г, ціна 570 грн
132975

5 Зволожувальний лосьйон SPF 30,
50 мл, ціна 570 грн 084850
Набір1 Botanical Effects®,
спеціальна ціна 1820 грн
Набір2 Botanical Effects® з SPF 30,
спеціальна ціна 1820 грн
1
2

До складу Набору не входить Зволожувальний лосьйон SPF 30.
До складу Набору не входить Зволожувальний гель.

3

1

Крем-філер, Маска та Пілінг для обличчя
не входять до складу Набору.

3

4
2

1

5
4

5

2

7
6
3

Mary Kay Naturally™
1 Очищувальний засіб
Mary Kay Naturally™,
127 г, ціна 760 грн 110061
2 Пудра-ексфоліант
Mary Kay Naturally™,
74 г, ціна 940 грн 123971

8

1

2

4

3

3 Живильна олія
Mary Kay Naturally™,
29 мл, ціна 1230 грн 110065
4 Зволожувальний стік
Mary Kay Naturally™,
10,8 г, ціна 880 грн 110067

www.marykay.ua
www.marykay.ua
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Додаткові засоби

Маски
Маска на основі вугілля для
глибокого очищення шкіри
обличчя, 114 г, ціна 630 грн 094150
Підходить для всіх типів шкіри.
«Розблоковує» пори, глибоко очищує
шкіру, позбавляючи її масного блиску.
Має тонізуючий ефект та стимулює
відновлення клітин шкіри.

Оновлювальна маска з рожевою
глиною, 85 г, ціна 580 грн 155885
Кількість обмежена!
Маска захищає шкіру від дії вільних
радикалів, пом’якшує та очищує її,
повертає природне сяйво.

Зволожувальна маска-гель
TimeWise®, 85 г, ціна 630 грн 151325
Запобігає втраті шкірою вологи,
пом’якшує, містить вітаміни Е та В3.
Екстракти ромашки та трояндового
дерева допомагають зняти стрес, а
екстракт каштана зміцнює захисний
бар’єр шкіри.

Маска TimeWise®, яка поліпшує
колір обличчя, 85 г, ціна 630 грн

Біоцелюлозна ліфтингмаска TimeWise Repair®,
24 г х 4, ціна 2280 грн 107548
Маска робить зморшки
менш помітними, підтягує
контур обличчя, додає шкірі
пружності, еластичності
та сяйва, ефективно
зволожуючи її.

075267

Зменшує кількість пігментних плям,
містить комплекс MelaCEP™,
який освіжає шкіру та робить її
тон рівнішим. Містить потужні
антиоксиданти.

Новинка!
Кількість обмежена!
Набір1 масок у тревелформаті, ціна 490 грн 179761

До складу Набору входить
Зволожувальна маска-гель (34 г)
та Маска на основі вугілля для
глибокого очищення шкіри (34 г).

1

Аплікатор для маски, ціна 330 грн 135951
Кількість обмежена!
Обов’язкове доповнення до улюбленої маски. Завдяки
аплікатору засоби наносяться рівномірно та легко.
Швидко миється, ідеальний для мультимаскінгу.

Сироватки
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Активна ліфтинг-сироватка TimeWise
Repair® Volu-Firm®, 29 г, ціна 2100 грн 108840
Підтримує природний рівень колагену, еластину
та гіалуронової кислоти, попереджає в'ялість
та провисання шкіри, допомагає зберегти
цілісність структури шкіри та її щільність.

Сироватка TimeWise®, яка звужує
пори, 29 мл, ціна 650 грн 152829
Помітно зменшує пори, чинить
заспокійливу дію на шкіру, сприяє
її живленню завдяки рослинним
екстрактам.

Сироватка для корекції тону шкіри,
29 мл, ціна 775 грн 150155
Містить комплекс Perfectly Bright™,
який ефективно бореться з пігментними
плямами, веснянками та іншими
проявами підвищеного синтезу
меланіну.

Живильна сироватка С+E TimeWise®,
44 мл, ціна 1650 грн 171887
Містить 3 види вітаміну С та вітамін Е.
Засіб зменшує видимість існуючих та
попереджає появу нових зморшок і
вікових ліній, вирівнює тон шкіри та має
потужний антиоксидантний ефект.

Додаткові засоби

Очищення та зволоження
Поліпшена Система
оновлення шкіри
TimeWise®, спеціальна
ціна 1180 грн 151791
Засоби можна придбати
як Системою, так і
окремо!

Поліпшений зволожувальний і
оновлювальний поживний крем,
70 г, ціна 470 грн 057381
Містить ліпосоми та олію сафлору
красильного, які поліпшують
здатність шкіри утримувати вологу,
роблять шкіру гладенькою та
еластичною.

Крок 1: Скраб для глибокого очищення шкіри,
70 г, ціна 650 грн 165922
Скраб відлущує ороговілі клітини,
сприяє збагаченню киснем клітин шкіри,
надаючи їй здорового та сяючого вигляду.
Гліцерин у складі забезпечує додаткове
пом’якшення шкіри.

Екстразволожувальний нічний
крем, 60 г, ціна 360 грн 072684
Відновлює природний рівень вологи
на сухих ділянках шкіри, забезпечує
додатковий захист від негативного
впливу довкілля. Містить бджолиний
віск, який пом’якшує шкіру.

Крок 2: Сироватка TimeWise®, яка звужує
пори, 29 мл, ціна 650 грн 152829
Інтенсивно зволожувальний крем
для сухої шкіри обличчя,
51 г, ціна 635 грн 031546
Підтримує баланс зволоженості
протягом 10 год., містить натуральні
олії, які підтримують пружність шкіри
та поліпшують синтез колагену.

Знежирений зволожувальний гель
для нормальної і жирної шкіри
обличчя, 51 г, ціна 635 грн 190956
Зволожує шкіру протягом 10 год.,
усуває масний блиск, містить
антиоксиданти та компоненти, що
сприяють регенерації клітин шкіри.

Зволожувальний і оновлювальний тонік
TimeWise®, 147 мл, ціна 585 грн 151337
Робить шкіру більш гладенькою, завершуючи
процес її очищення. Допомагає шкірі вбирати
вологу, містить антиоксиданти.

Міцелярна вода,
147 мл, ціна 495 грн 160887
Швидко та ефективно очищує шкіру
від бруду та макіяжу, не сушить її та
не залишає відчуття стягненості.

Догляд за шкірою навколо очей
Заспокійливий гель
для шкіри навколо
очей, 11 г,
ціна 420 грн 190661
На 130% підвищує
рівень зволоженості
шкіри, зменшує
набряки під очима,
приємно охолоджує та
пом’якшує шкіру.

Гідрогелеві патчі
під очі, 60 шт.,
ціна 1070 грн 139839
Інтенсивно зволожують,
охолоджують та
заспокоюють шкіру,
розгладжують дрібні
зморшки. Позбавляють
набряків та темних кіл.

Оновлювальний
крем для шкіри
навколо очей
TimeWise Repair®
Volu-Firm®, 14 г,
ціна 1300 грн 047417
Оновлює шкіру
навколо очей, містить
комплекс Volu-Firm®,
який забезпечує
антивікову дію
(підтримка
пружності шкіри,
зменшення
видимості зморшок
та вікових ліній).

Крем для шкіри
навколо очей
TimeWise® Age
Minimize 3D™, 14 г,
ціна 980 грн 089032
Сприяє підтримці
водного балансу в
шкірі, зменшує темні
кола та набряки,
стимулює
вироблення
колагену.

www.marykay.ua
www.marykay.ua
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Тональні засоби

Абсолютний Фаворит
(2019) та Фаворит
споживачів (2020)

Вирівнювальна основа SPF 15,
29 мл, ціна 530 грн 073120
Створює бездоганну базу для нанесення Основи
під макіяж. Захищає шкіру від шкідливого впливу
ультрафіолетового випромінювання. Засіб знежирено.
1 Матова тональна

основа TimeWise® 3D*,
30 мл, ціна 530 грн
Слонова
Кістка Х 100
Ivory C100
099983
100042

Слонова
Кістка Т 120
Ivory W120

Слонова
Кістка Х 110
Ivory C110
099984
100043

100044

Слонова
Кістка Т 130
Ivory W130
099985
100045

Слонова
Кістка Н 140
Ivory N140
099986
100046

2 Сяюча тональна основа

TimeWise® 3D**,
30 мл, ціна 530 грн
1

Слонова
Кістка Н 160
Ivory N160
099987
100047

Бежевий
Т 100
Beige W100
099989
100049

Бежевий
Х 110
Beige C110
099990
100050

Бежевий
Н 150
Beige N150
099994
100056

Бежевий Н 190
Beige N190
099999
100061

Бежевий Н 210
Beige N210
100002
100062

Бежевий Х 220
Beige C220
100003
100063

Бронзовий Х 160
Bronze C160
100067

Х/С = холодний відтінок
Н/N = нейтральний відтінок
Т/W = теплий відтінок

Бежевий
Т 180
Beige W180
099998
100058

І

Темний
Deep
072829
Кількість
обмежена!

ПРОДА

У

У

ХІ

Т

Ж

Помірно
Світлий
Light-to-Medium
072827

Х

ПРОДАЖ

Мінеральна розсипчаста пудра Mary Kay®*, 8 г, ціна 460 грн

50
50

Т

ПРОДА
У

* Знімається з виробництва.

Абсолютний
Фаворит (2019-2020)
064625
Бежевий 1

І

064624
Бежевий 0,5

Т

Ж

040992
Бронзовий 3
Кількість
обмежена!

У

064623
Слонова
Кістка 2

ХІ

064622
Слонова
Кістка 1

Х

Через друковане відтворення відтінки можуть видозмінитися.

Прозора розсипчаста пудра,
11 г, ціна 510 грн 060189

Т

Помірно
Темний
Medium-toDeep
072828

Фаворит
Споживачів
(2019) та Фаворит
Успішних Людей
(2019-2020)

Пензель для нанесення
основи під макіяж,
ціна 410 грн 122325

* Код зазначено над рискою.
** Код зазначено під рискою.

СС-Крем SPF 15,
29 мл, ціна 530 грн
Світлий
Very Light
072826

2

ПРОДАЖ

Пензель для
Мінеральної пудри,
ціна 440 грн 122327

Коригувальні засоби
Коректор для шкіри
навколо очей,
6 г, ціна 420 грн 092241

Маскувальний засіб Perfecting
Concealer™, 6 г, ціна 420 грн

Світлий
Light Ivory
092242

Помірно
Світлий
Deep Ivory
092243

Компактна мінеральна пудра
Mary Kay®, 9 г, ціна 320 грн

Слонова
Кістка 1
Ivory 1
016433

Слонова
Кістка 2
Ivory 2
016434

Бежевий 1
Beige 1
016435

Бежевий 2
Beige 2
016436 / 015138

Пензель для нанесення пудри,
ціна 505 грн 122320
Світлобежевий
Light Beige
092244

Рожевий
Блиск*
Hint of Pink
144012

Рожевий
Нюд*
Rosy Nude
144017

Пудра-контуринг Chromafusion™,
4,8 г, ціна 350 грн

Абсолютний
Фаворит (2019-2020)

Пелюстки
Троянди
Darling Pink
144018

Ніжний
Рум'янець
Shy Blush
144019

Какао**
Cocoa
144111

Лате**
Latte
144110

Пудра-хайлайтер Chromafusion™,
4,8 г, ціна 350 грн
Зухвала
Троянда
Rogue Rose
144020

Соковитий
Персик
Juicy Peach
144021

Троянда
Пустелі
Desert Rose
144023

Серветки з матуючим ефектом (75 шт.),
ціна 140 грн 041758
Поглинають надлишок шкірного жиру,
бруд та пил, накопичені протягом дня.
Роблять шкіру матовою, не псуючи макіяж.

Винна
Ягода
Wineberry
144109

Медове Сяйво
Honey Glow
144113 /129767

Глазур
Glazed
144112

Пензель для рум’ян,
ціна 435 грн 122321

Через друковане відтворення відтінки можуть видозмінитися.

Рум'яна Chromafusion™,
4,8 г, ціна 350 грн

** Матові відтінки.

www.marykay.ua
www.marykay.ua
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Макіяж очей
Тіні для повік Chromafusion™, 1,4 г, ціна 225 грн

Місячний Камінь
Moonstone
107679

Прозорий
Crystalline
107680

Бісквіт*
Biscotti
107681

Сяйво
Candlelight
107684

Лісовий Горіх*
Hazelnut
107685

Махагон*
Mahogany
107687

Золоте Дерево
Rustic
107688

Еспресо*
Espresso
107690

Золота Троянда
Rose Gold
107699

Кашемір*
Cashmere Haze
107692

Мерехтливий
Граніт
Granite
107693

Сутінки*
Shadow
107696

Чорний Оксамит*
Onyx
107697

Засушена
Троянда*
Dusty Rose
107721

Лілове Золото
Golden Mauve
107722

Ніжно-Ліловий*
Soft Heather
107723

Морозний Ірис
Frozen Iris
107724

Солодка Слива
Sweet Plum
107725

Абсолютний
Фаворит (2019-2020)
Мерло*
Merlot
107726

Зоряне Небо
Starry Night
107732

Лісовий Мох
Moss
107733

Темний Смарагд
Emerald Noir
107734

Матрична технологія Mary Kay Chromafusion™ – об'єднання максимально подрібнених, високоякісних
пігментів у шовковий шар крему для посилення правильної передачі та насиченості кольору. Результат?
Лінійка засобів, що захоплює стійким кольором та органічністю поєднання кольорів палітри.
Палітра мінеральних тіней для повік
Mary Kay®, 1,25 г, ціна 395 грн

Кількість обмежена!
Квартет тіней для повік, 2,8 г, ціна 560 грн

Піщаний Берег
Sandstorm
075236

Теплий Рожевий
171195

Холодний Рожевий
171194

Чай Латте
Chai Latte
075235

Основа під тіні, 8,5 г, ціна 230 грн 074681
Основа вирівнює тон повіки, забезпечує більш
гладеньке нанесення тіней, не дозволяючи їм
скочуватися та осипатися протягом дня.
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Макіяж очей
Гель-підводка для повік
із пензликом, Чорна,
4,5 г, ціна 485 грн 085704

Водостійка підводка-олівець для очей,
1,5 г, ціна 480 грн 141206

Фаворит
Експертів

Механічний олівець для очей, 0,28 г, ціна 245 грн

У

ХІ

Бірюзовий
Turquoise
104603

ПРОДА
У

І

Т

Сталевий
Steely
104604

Ж

Т

Х

Знежирений засіб для зняття
косметики з очей, 110 мл,
ціна 540 грн 064607
Легко змиває як водостійкий,
так і звичайний макіяж
без тертя та відчуття плівки і
жирності.

Темно-коричневий
Deep Brown
104599

Чорний
Black
104602

ПРОДАЖ

Темно-синій
Dark Denim
104601

Через друковане відтворення відтінки можуть видозмінитися.

Олівець-лайнер для брів, 0,9 г, ціна 315 грн
Гель-тінт для брів Mary Kay®,
4 г, ціна 400 грн
Блонд
Blonde
125036

Темний Блонд
Dark Blonde
125037

Брюнет
Brunette
125038

Темний Брюнет
Dark Brunette
125039

Блонд
Blonde
127732

Темний Блонд
Dark Blonde
127733

Брюнет
Brunette
127734

Темний Брюнет
Dark Brunette
127735

Чорно-коричневий
Black Brown
127736

www.marykay.ua
www.marykay.ua
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Макіяж очей
Туш для вій «Ідеальний об’єм»
Lash Love®, Чорна,
8 г, ціна 460 грн 068522

Туш для вій «Сенсація», Чорна,
8 г, ціна 440 грн 140599
Туш для вій «Сенсація»,
Чорно-коричнева,
8 г, ціна 440 грн 017658 / 140601
Кількість обмежена!

Водостійка туш для вій
Lash Love®, Чорна,
8 г, ціна 460 грн 044467
Кількість обмежена!

Туш для вій Lash Intensity™,
Чорна, 9 г, ціна 570 грн
092109

У

І

Т

ПРОДА

У

Т

ПРОДАЖ

1 Основа для вій, 8 г, ціна 275 грн
046177

2 Живильна сироватка для вій

та брів Lash & Brow Building
Serum®*, 4,5 мл, ціна 695 грн 046189
Наносити засіб щовечора на брови
та вздовж лінії росту вій.
* Знімається з виробництва.
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Через друковане відтворення відтінки можуть видозмінитися.

Туш для вій з ефектом
подовження Lash Love®, Чорна,
8 г, ціна 410 грн 068524

Макіяж губ

Гелева помада для губ Mary Kay®, 3,6 г, ціна 490 грн

094624

094617

094623

094618

Малинове
Морозиво
Raspberry Ice

Природна
Ніжність
Naturally Buff

Червоне
Полум'я
Red Smolder

Ніжна Іриска
Tranquil Toffee

094649

094648

094621
Модний
Рожевий
Mod Pink

Лілове Сяйво Соковита
Luminous Lilac Вишня
Scarlet Red

094619

Абсолютний
Фаворит (2019-2020)

Механічний олівець
для губ,
0,28 г, ціна 250 грн

094620

Рожеве
Дерево
Rosewood

Рожеве
Мереживо
Love Me Pink

094642

094650

094647

Романтичний
Рожевий
Romantic Pink

Соковите
Яблуко
Apple Berry

Сонячний
Персик
Sunset Peach

Гелева матова помада для губ Mary Kay®, 3,6 г, ціна 490 грн
Абсолютний
Фаворит (2019-2020)

089657
Ніжна Ти
Bashful You

089665

089661

089662

089663

089667

089658

Світлий
Нейтральний
Light Nude
093082

Ягідний
Berry
085806

Нейтральний
Medium Nude
085802

Рожевий
Rose
085804

Кораловий
Coral
085805

Червоний
Red
085807

Лілова Мить Стильний
Соковитий
Ягідний
Розкішний
Mauve
Рожевий
Абрикос
Коктейль
Трюфель*
Moment
Powerful Pink Always Apricot Crushed Berry Rich Truffle

146979

157981

Червоний
Чарівний
Червона
Сатин*
Корал
Туфелька
Midnight Red Coral Captivate Red Stiletto
*Знімається з виробництва.

146976

146978

Благородна
Фірмовий
Вишня
Рожевий
Berry Famous Trademark
Pink

157984
Ніжний
Оксамит
Blush Velvet

Новинка!
Суперзволожувальна помада для губ, 3,2 г, ціна 570 грн

155209
Дивовижний
Нюд,
Better Than
Bare

155223
Улюблена
Троянда,
Casual Rose

155227
Рожеве
Свято,
Festive Pink

155226
Коралове
Конфеті,
Coral Confetti

155225
Звабливий
Рожевий,
Poetic Pink

155229
Ніжна
Фуксія,
Fuchsia
Dream

155231

155228

Сливовий
Шик,
Boho Plum

Зухвалий
Червоний,
Rockstar
Red

www.marykay.ua
www.marykay.ua
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Макіяж губ

Блиск для губ Mary Kay Unlimited, 3,9 мл, ціна 420 грн

Класичний Червоний1
Iconic Red
153481

Рожевий Ф'южн1
Pink Fusion
153496

Оригінальний Ліловий1
Unique Mauve
153495

Рожевий Нюд1
Nude Blush
153502

Теплий Нюд1
Tawny Nude
153503

Стигла Черешня2
Evening Berry
153499

Ягідна Насолода2
Berry Delight
153497

Рожева Вуаль2
Pink Ballerina
153494

Ніжний Нюд2
Soft Nude
153501

Кількість обмежена!
Впевнений Рожевий1
Pink
169302

Персиковий Блиск3
Піщане Золото3
Сяюча Ілюзія3
Fancy Nancy
Beach Bronze
Sheer Illusion
153498
164570
153507
1
2
3
Кремовий фініш. Перламутровий фініш. Сяючий фініш.

Через друковане відтворення відтінки можуть видозмінитися.

Кількість обмежена!
1 Набір мініверсій Матової рідкої помади
At Play «Нюдовий Тауп», ціна 450 грн 169147
2 Набір мініверсій Матової рідкої помади
At Play «Солодка Ягода», ціна 450 грн 169148
3 «Інтелектуальний» бальзам для губ
Mary Kay®, Рожевий, 2,92 г, ціна 510 грн 156265
4 «Інтелектуальний» бальзам для губ
Mary Kay®, Ягідний, 2,92 г, ціна 510 грн 156266

Кількість обмежена!
Лілова Надія3
Lilac
169303

3

1

Кількість обмежена!
Набір* для губ
«Матовість та сяйво»,
Рожевий, ціна 740 грн 175888
Набір* для губ
«Матовість та сяйво»,
Кориця, ціна 740 грн 175889
* До складу Набору входить 1 Матова
рідка губна помада (6,5 г) та 1 Олія
для губ (9,5 г).
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Мідний Блиск3
Copper Aura
153506

2

Кількість обмежена!
Набір для макіяжу
губ, ціна 620 грн
Склад:
олівець,
помада.

* До складу Набору
входять: 1 помада для губ
(3,8 г) та 1 олівець-лайнер
для губ (0,28 г).

Набір Satin Lips®
Цукровий скраб для губ з маслом ши
«Білий чай та Цитрус», 8 г, ціна 290 грн
094713

Бальзам для губ з маслом ши
«Білий чай та Цитрус»,
8 г, ціна 290 грн 138755

4

Нейтральний
172053

Рожевий
172054

Олівець-стік для
контуру губ і пружності
шкіри TimeWise®, 1,6 г,
ціна 340 грн 070444

Пензлі та аксесуари
1 Пензель для нанесення тіней, ціна 330 грн 122323
9
2 Пензель для розтушовування тіней,
11
ціна 330 грн 122324
3 	Пензель для нанесення кремових тіней,
ціна 330 грн 122329
4 Пензель для нанесення основи під макіяж,
ціна 410 грн 122325
5 Пензель для Мінеральної пудри,
ціна 440 грн 122327
6 Пензель для нанесення пудри,
ціна 505 грн 122320
7 Пензель для рум’ян, ціна 435 грн 122321
8 Компактний пензель для рум’ян,
ціна 75 грн 134442
9 Косметичні спонжі, 2 шт., ціна 105 грн 134452
10 Аплікатори для тіней, 2 шт., ціна 75 грн 134451
11 Компактний пензель для пудри,
ціна 145 грн 134441
12 Спонж б’юті-блендер, ціна 310 грн 115769
13 Набір косметичних пензлів,
14
ціна 1600 грн 123649
Склад:
Пензель для нанесення пудри,
16
Пензель для рум’ян,
Пензель для нанесення тіней,
Пензель для надання очам акценту,
Пензель для розтушовування тіней,
15
Косметичка.
14 Пензель для брів/Підводка для очей, ціна 330 грн 122328
15 Очищувальний засіб для пензлів, 177 мл, ціна 430 грн 055910
Кількість обмежена!
16 Пензель для розтушовування,
Футляр для
ціна 460 грн 135948
декоративної
13
Кількість обмежена!
косметики
Petite Palette™**,
(8,5 х 4,3 х 1,3 см),
ціна 280 грн 114610

Органайзер для косметики**,
ціна 920 грн 143940
Розмір у розгорнутому
вигляді: 78 х 23 см,
у згорнутому –
23 х 18,5 х 15,5 см

Футляр для
декоративної
косметики
Perfect Palette®**,
(12 х 7 х 1,5 см),
ціна 510 грн 107064

8

10

12

1
2
3
4
5
6

7

Щітка для глибокого
очищення обличчя
Skinvigorate Sonic™*,
ціна 1955 грн 175352
Щітка-насадка для
глибокого очищення
обличчя Skinvigorate
Sonic™ (2 шт.),
ціна 490 грн 135589 / 176003
Насадка-масажер для
обличчя Skinvigorate
Sonic™ (1 шт.),
ціна 490 грн 135590 / 176002
* До складу входить одна
Щітка-насадка.

Футляр для декоративної
косметики Pro Palette®**,
(12 х 20,5 х 1,5 см),
ціна 670 грн 127861
Кількість обмежена!

Футляр для декоративної
косметики Perfect
Palette® «Віднайдена
краса»**, (12 х 7 х 1,5 см),
ціна 510 грн 154378
Кількість обмежена!

** Пропонується без наповнення.

www.marykay.ua
www.marykay.ua
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Догляд за тілом

Тонізуючий лосьйон для
тіла TimeWise Body™
Targeted-Action®,
236 мл, ціна 720 грн 150072
Містить комплекс
високоефективних
інгредієнтів, дію яких
посилено вмістом кофеїну.

Абсолютний
Фаворит (2019-2020)

3

1
2

4

Колекція Satin Body®
1 Оновлювальний скраб для тіла
з маслом ши Satin Body®,
185 г, ціна 515 грн 091505
2 Гель для душу з маслом ши Satin Body®,
192 мл, ціна 515 грн 091503
3 Пом’якшувальний лосьйон для тіла
з маслом ши Satin Body®,
192 мл, ціна 515 грн 091501

1 Набір Satin Hands®

«Білий чай та Цитрус», ціна 1050 грн 175353
До складу Набору входять:
• Пом’якшувальний засіб (без аромату), 60 г
• Скраб для рук з маслом ши, 220 г
• Живильний крем для рук з маслом ши, 85 г
2 Крем для рук Satin Hands®, без аромату,

85 г, ціна 295 грн 156070
3 Рідке мило для рук Satin Hands®

з маслом ши (без аромату),
185 г, ціна 330 грн 178162
1

3
2

Кількість обмежена!
Набір1 засобів
для тіла
Mary Kay®
«Соковита
Черешня»,
ціна 890 грн

4 Очищувальний засіб для рук Satin Hands®

(не потребує змиття), 50 мл, ціна 190 грн 178737
Новинка! Кількість обмежена!
Тревел-набір2 кремів для рук, ціна 420 грн 179976

171638

До складу Набору входять 1 Лосьйон для тіла (147 мл) та 1 Міст для тіла (118 мл).
До складу Набору входить 1 Крем для рук «Рожева Фрезія» (28 г), 1 Крем для рук «Гарденія та Персик» (28 г) та 1 Крем для рук
«Цитрусовий Сад» (28 г).

1
2
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Додатковий догляд
Набір MKMen™1, спеціальна ціна 1590 грн 175351
Поліпшений зволожувальний крем для обличчя
SPF 30 MKMen™, 88 мл, ціна 490 грн 060294
Кількість обмежена!
Дезодорант-спрей для тіла MKMen™2, 113 г,
ціна 520 грн 101620
Піна для гоління MKMen™2, 187 мл, ціна 580 грн

Очищувальний гель MKMen™, 133 мл,
ціна 420 грн 086905
Охолоджувальний гель після гоління
MKMen™, 73 мл, ціна 400 грн 068348
Поліпшений крем для шкіри навколо
очей MKMen™, 18 г, ціна 470 грн 060202

У

У

Т

ПРОДА
У

Х

І

Т

Кількість обмежена!
Олія для бороди, 30 мл,
ціна 590 грн 174573
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ПРОДАЖ

До складу Набору входять: Очищувальний гель MKMen™, Охолоджувальний гель після гоління MKMen™, Поліпшений крем для шкіри навколо
очей MKMen™, Поліпшений зволожувальний крем для обличчя SPF 30 MKMen™.
Дезодорант-спрей та Піна не входять до складу Набору.

1

2

Кількість обмежена!
1 Охолоджувальний та відновлювальний
гель після засмаги Mary Kay®,
192 мл, ціна 450 грн 050167 / 050165
2 Пом'якшувальний крем для ніг «М'ятна насолода»,
88 мл, ціна 315 грн 125873
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Нагородою відзначені косметичні засоби, які визнано
кращими у своїх категоріях
за результатами конк урсу торгових марок «Фаворити Успіху»
у 2019-2020 роках.

ПРОДАЖ

2

Ві д з н а к а з а р е зул ьтата м и
Прод у к ц і я, п означ е на цим
Всеукраїнського дослідження
значком, рекомендована Skin
споживчих вподобань. Засоби
Cancer Foundation (Міжнарод®
Mary Kay отримали нагороду
ною Організацією з боротьби
Вибір року 2020 у категорії «Косметика з раком шкіри) як ефективний засіб для
для догляду за обличчям»
захисту від УФ-випромінювання.

Значком «Хіт продажу»
позначена продукція, яка
користується найбільшою
популярністю.
Придбай її вже зараз!

Умовні позначки: Ваша Незалежна Консультантка з краси:
– денний засіб
_______________________________________
_________________________________
– нічний засіб
– для використання
зранку і ввечері

тел.:________________________________
www.marykay.ua

НАЙКРАЩА ПО
ДРУГА У Б’ЮТІСВІТІ

ЯК ЦЕ –

МАТИ ВЛАСНУ
Б'ЮТІ-ЕКСПЕРТКУ?
• Персональний сервіс, аби виконати твої
бажання саме тоді, коли необхідно, та у
такому форматі, який буде зручним саме
тобі;
• Продукція, яка допомагає тобі почуватися
впевнено: від щоденного догляду до позицій,
що закривають індивідуальні потреби;
• Постійна підтримка, лайфхаки та поради не
лише як від експертки, а й як від подруги;
• Особливі та пам'ятні миті разом;
• Стосунки тривалістю в життя.

Тепер зробити
замовлення ст
ало ще простіш
Лише кілька кл
е!
іків – і найближч
а Б'юті-експерт
зв'яжеться з то
ка
бою! Швидкіст
ь без втрати як
та персоналізо
ості
ваного підходу
.
Експрес-сервіс
– Express conn
ect.
Оціни переваги
пришвидшеног
о оформлення
замовлення вж
е зараз на ww
w.marykay.ua

Моя Консультантка з краси відгадує мої
бажання ще до того, як я їх сформулюю!
Вона тримає мене в курсі всіх новинок
та трендів б'юті-сфери та напевно знає,
коли в мене закінчується черговий тюбик
з улюбленим засобом. А ще вона часто
тішить мене пробниками тих засобів, які
можуть мені сподобатися. І пропозиції
завжди «в яблучко»!

Я обожнюю допомагати клієнтам відкривати
для себе нові засоби, які дають їм змогу
почуватися впевненіше та красивіше. І я
дуже ціную наш особливий зв¥язок, адже
ставлюся до клієнтки, як до подруги: я знаю
про особливі моменти її життя, про найближчі
свята та навіть про настрій! І завжди маю що
порадити або запропонувати з цих приводів.
Тетяна, б'юті-експертка «Мері Кей»

Оксана, клієнтка

www.facebook.com/marykayukraine

www.instagram.com/marykay_ukraine

www.youtube.com/marykayukraine
Android
ТОВ «Мері Кей (Україна) Лтд.» – учасник Української
Асоціації Прямого Продажу® (УАПП®) www.udsa.org.ua.
З питань порушення Кодексу Професійної Етики УАПП®
звертайтеся до Адміністратора Кодексу: code@udsa.org.ua.
01001, м. Київ, Головпоштамт, а/с 482, тел.: 0 (44) 229-26-00.

IOS

Шукайте мобільну версію каталогу
на сайті www.marykay.ua або
завантажуйте додаток MK eCatalog.
Надруковано в Україні.
Січень, 2022. Код 205752.

