INFORMACIJA APIE KOMPANIJĄ

IŠSKIRTINIAI PRODUKTAI
„Iš visų pamokų, kurias išmokau dirbdama su kosmetika, viena man atrodo
ypač
č univ
universali – moterims patinka girdėti, kad jos yra gražios. Kodėl gi joms to
nesakius?
sakius? Nėra mielesnio komplimento.“
Mary Kay Ash, „Mary Kay“ Inc. steigėja

V

isame pasaulyje Nepriklausomos „Mary Kay“ grožio konsultantės, siūlydamos
nepaprastus produktus ir išskirtinį aptarnavimą, padeda moterims atskleisti jų
individualų grožį. „Mary Kay®“ produktus naudojančios klientės yra vienos iš
individua
lojaliausi
lojaliausių klienčių pasaulyje, nes „Mary Kay®“ produktai yra saugūs, veiksmingi ir
užtikrina privalumus, kurių nori klientės.

• Naujoviški odos priež
priežiūros produktai – čia rasite viską, ko reikia norint turėti skaisčią ir
nepriekaištingą odą.
• Fantastiškos spalvos – nuo natūralaus spindesio iki nepakartojamo išraiškingumo, nuo
tviskančių. Tai spalvų gausybė, kuri tobulai pabrėš Jūsų stilių.
matinių iki tviskančių
• Odą puoselėjančios kkosmetikos priemonės – jos lygina, maitina ir saugo Jūsų odą. Nuostabi
galiukų.
oda iki pirštų galiukų

kompanija „Mary Kay“ skiria milijonus JAV dolerių ir atlieka daugiau kaip
Kiekvienais metais kom
norėdama užtikrinti, kad „Mary Kay®“ produktai atitinka aukščiausius
pusę milijono tyrimų, n
kokybės, saugumo ir vveiksmingumo standartus. Siekiant užtikrinti, kad „Mary Kay®“ produktai
ne tik tenkina, bet ir dažnai viršija vartotojų lūkesčius, kiekvienais metais tūkstančiai moterų iš
viso pasaulio naudoja ir įvertina „Mary Kay®“ priemones. Taip jos padeda kompanijai „Mary
Kay“ geriau suprasti, kokių privalumų moterys ieško kosmetikoje. Dėl to mes galime kurti
kosmetiką, kurią jos norės naudoti taip pat ateityje.

KELI FAKTAI APIE IŠSKIRTINIUS „MARY KAY®“ PRODUKTUS
• Kompanija „Mary Kay“ bendradarbiauja su globaliniais aromatų ir mados lyderiais bei su
visame pasaulyje žinomais visažistais ir dermatologais, kas leidžia mums kurti produktus,
kuriuos įsimyli moterys.
• „Mary Kay“ siūlo produktus, kurie leidžia tinkamai prižiūrėti visų tipų odą, įskaitant jautrią ar į
aknę linkusią odą. Be to, kompanija nepamiršta apie priemones nuo raukšlių.
• „TimeWise Repair™“ linija gavo lenkiško žurnalo „Kosmetyki“ (liet. Kosmetika) apdovanojimą
„Qltowy Kosmetyk“ (liet. Legendinis kosmetikos produktas).
• Peach Glow – tai populiariausias „NouriShine™ Plus®“ lūpų blizgesio atspalvis Lietuvoje.
• Neriebus akių makiažo valiklis yra populiariausias produktas ne tik Jungtinėse Amerikos
Valstijose, bet ir Lietuvoje.

APIE
A
„MARY KAY“
Išskirtiniai produktai. Teigiamas poveikis pasauliui. Patrauklus atlyginimas.
Visa
V
tai kompanija „Mary Kay“ siūlo moterims jau daugiau kaip 50 metų. Turėdama 3,5 milijono
Nepriklausomų grožio konsultančių, veikiančių daugiau kaip 35 rinkose, ir 4 milijardų JAV
dolerių bendrą didmeninę apyvartą, kompanija „Mary Kay“ yra viena iš didžiausių tiesioginės
prekybos kosmetikos kompanijų pasaulyje. Norint sužinoti daugiau ir rasti netoli Jūsų veikiančią
Nepriklausomą grožio konsultantę, apsilankykite svetainėje www.marykay.lt.

