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HITS! Starojoša āda ar 
AKTĪVĀ C VITAMĪNA 
PLĒKSNĪTĒM TIMEWISE®.
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TIMEWISE® PLĒKSNĪTE AR AKTĪVO C VITAMĪNU
ir sasniegums līdzšinējā ādas kopšanā. Visjaunākās mūsdienu tehnoloģijas ļauj 

nodrošināt Tavu ādu ar C vitamīna devu.

C VITAMĪNA SPĒKS 
kvadrātā 

JAUNUM
S !

PLĒKSNĪTES 
AR AKTĪVO 
C VITAMĪNU 
TIMEWISE®. 

12 GAB. / IEPAK.
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TĪRS C VITAMĪNS 
C vitamīns, ko satur šīs nelielās šķīstošās 
plēksnītes, ir stabils līdz aktivizēšanās brīdim. 
Pievienojot dažus ūdens pilienus, plēksnīte tūliņ 
izšķīst un savienojumā ar serumu pārveidojas 
par maigu un tīru C vitamīna eliksīru.

VIENMĒR SVAIGA 
Laika gaitā, gaismas, gaisa un ūdens ietekmē C vitamīns tīrā veidā 
sašķeļas un zaudē savas īpašības. Pateicoties inovatīvajām plēksnītēm, 
ir augsts nodrošinājums ar C vitamīnu, tā iedarbība aktivizējas brīdī, kad 
tiek atvērts iepakojums. Līdz ar to pastāv absolūta drošība, ka uzklātā 
C vitamīna plēksnīte katrreiz būs svaiga. 

PIRMS PĒC 2 NEDĒĻĀM PĒC 4 NEDĒĻĀM

BAGĀTINI SAVU SERUMU AR NEPARASTU SPĒKU!
Uzklāj vakarā uz tīras sejas ādas.

Uzliec plēksnīti uz plaukstas, pievieno dažus ūdens pilienus un 
vieglām apļveida kustībām sajauc, līdz abas vielas savienojas. 

JO ILGĀK LIETO TIMEWISE® PLĒKSNĪTES AR AKTĪVO C 
VITAMĪNU, JO IESPAIDĪGĀKI BŪS REZULTĀTI.
Lietojot četras nedēļas, āda kļūst starojoša, bet sīko krunciņu  
(t.s. „vārnu kājiņu”) redzamība ap acīm būtiski mazinās. Ielūkojieties  
attēlos un salīdziniet, kādi ir rezultāti!

Ādas tonis kļūst 
vienmērīgāks.

Āda kļūst  
starojošāka. 

Mazina sīku krunku un 
grumbu redzamību.

Pēc tam pievieno serumu** tik daudz, cik esi 
lietojusi līdz šim, un rūpīgi samaisa. 

*Attēlos parādīti vidējie rezultāti, kas tika pamanīti neatkarīgā klīniskā pētījumā četru nedēļu laikā, kad 29 sievietes lietoja Plēksnītes ar aktīvo C vitamīnu TimeWise® trīs reizes nedēļā.  
**Serumu veidi, ko var lietot ar Plēksnītēm ar aktīvo C vitamīnu TimeWise®, parādīti 4.-5.lpp.

PLĒKSNĪTES AR AKTĪVO C VITAMĪNU TIMEWISE® + SERUMS 
= VIENREIZĒJS BAROJOŠS LĪDZEKLIS TAVAI SEJAS ĀDAI.

Lieto vienu plēksnīti trīs reizes nedēļā* vakaros kopā ar savu iecienītāko serumu  
un gatavojies ieraudzīt iespaidīgu rezultātu!
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UZLĀDĒ SAVU  
serumu!

Bagātini savu serumu, 
pievienojot tam C 
vitamīna īpašo spēku.

Tavs serums būs vēl labāks un vērtīgāks, ja 
pievienosi tam Plēksnītes ar aktīvo C vitamīnu 
TimeWise®. To īpašais spēks piešķirs Tavam 
iecienītākajam serumam tīrā C vitamīna devu, līdz 
ar to seruma iedarbība būs daudz spēcīgāka. 
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LIFTINGA 
SERUMS VOLU-
FIRM™ TIMEWISE 
REPAIR™
Sejas ādu padara 
tvirtāku un elastīgāku, 
dziedē un atjauno tās 
blīvumu un vitalitāti. 

LĪDZEKLIS PORU 
SAMAZINĀŠANAI 
TIMEWISE® 
Mazina poru redzamību. 
Mitrina ādu, vienlaicīgi 
nozīmīgi uzlabo tās 
izskatu.

ATJAUNOJOŠS  
SERUMS+C 
TIMEWISE®
Palīdz mazināt 
pigmentācijas plankumu 
un tumšo pleķu redzamību, 
paaugstina kolagēna 
veidošanos un palīdz ādai 
atgūt elastību. Kopā ar 
Plēksnītēm ar aktīvo C 
vitamīnu TimeWise® rada 
vienreizēju C vitamīna 
devu. 

SERUMS SEJAS 
ĀDAS TOŅA 
IZLĪDZINĀŠANAI 
TIMEWISE®
Samazina kontrastu 
un tumšo plankumu 
redzamību uz sejas ādas, 
padara vienmērīgāku un 
gludāku sejas ādas toni. 

AUGSTĀKAIS ATBILSTĪBAS LĪMENIS

Plēksnītes ar aktīvo C vitamīnu TimeWise® var lietot ar vairākiem Mary Kay®  
serumu veidiem. Tas ir atkarīgs no Tevis pašas, kuru izvēlēsies. Novērtē un izvēlies,  

kas vajadzīgs Tavai sejas ādai. 

UZMANĪBU! Plēksnītes nedrīkst jaukt kopā ar līdzekli pret pūtītēm un ar tādiem,  
kas satur SPF filtrus, jo tajos esošās vielas var neitralizēt plēksnīšu iedarbību. 
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KRĀSU 
BAGĀTĪBA  
un daudzveidība 
uz plakstiņa
Starptautiskais ekspertu kolektīvs mēroja 
daudz kilometru no Dalasas caur Ņujorku 
līdz pat Mediolānai, lai izveidotu krāsu paleti, 
kas atbilstu pašreizējām modes tendencēm. 
Viņi meklēja iedvesmu sabiedrības augšējos 
slāņos, lai ChromaFusion™ acu ēnas būtu 
kā mūsdienīga atbilde par jaunākajām 
tendencēm skaistuma un modes pasaulē. 
Tamdēļ tika izveidota plaša toņu gamma ar 
matētu vai spīdīgu iestrādi, par katru toni 
savu vērtējumu ir snieguši profesionāli grima 
mākslinieki. Tāpēc jaunie Mary Kay® grima 
kolekcijas produkti būs piemēroti katrai 
sievietei neatkarīgi no ādas tipa un toņa, kā 
arī neatkarīgi no dekoratīvās kosmētikas 
lietošanas prasmēm. 

Produkts izstrādāts, izmantojot inovatīvo 
ChromaFusion™ Matrix tehnoloģiju. Jaunās 
acu ēnas neatstās Tevi vienaldzīgu. 
Novērtēsi šo ēnu unikālo tekstūru, gludo un 
zīdaino klājumu, augsto pigmentāciju un 
plašo krāsu paleti. Turklāt šīs ēnas viegli 
sajaucas un ļauj veidot spilgtāku make-up. 
Tās ir izturīgas pret izbalēšanu, Tu vari 
aizmirst par pielabošanu un droši doties uz 
kārtējo tikšanos ar pārliecību, ka grims ir 
nevainojams. Mēs garantējam, ka Tev patiesi 
iepatiksies šīs ēnas no pirmā acu skatiena. 
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Crystalline

Sweet Plum

 ACU ĒNAS CHROMAFUSION™
JAUNUMS!
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Espresso*

Candlelight

Emerald Noir
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MODELES GRIMS: 
Šķidras konsistences izgaismojošs tonālais krēms 
TimeWise®, Bronzējošs pūderis, Uzacu kontūrzīmulis 
Brunette, Acu ēnas ChromaFusion™ Crystalline un 
Golden Mauve, Lūpu kontūrzīmulis Coral, Gēla lūpu 
krāsa Semi-Shine Romantic Pink.
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Hazelnut*

Mahogany*

Rustic

Smoky Quartz

Shadow*

Rose Gold 

Cashmere Haze*

Golden M
auve

Soft Heather

* matēts tonis
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KĻŪSTI PAR  
MĀKSLAS DARBU!

JAUNUM
S 

2. OTA 
PŪDERIM  
Tās biezie un 
kuplie sari ir 
speciāli izveidoti 
tā, lai uzklātu 
piemērotu 
pūdera 
daudzumu.

1. OTA VAIGU 
SĀRTUMAM 
Tā ir unikāla, 
daudzfunkcionāla ota, 
kura, pateicoties savai 
formai „trīs vienā”, 
ļaus ideāli akcentēt 
vaigu kaulu līnijas. Vairs 
nebūs jāatceras par 
asām līnijām, kas bija 
pamanāmas līdz šim, 
uzklājot vaigu sārtumu 
vai bronzētāju. 

3. OTA ACU ĒNU 
UZKLĀŠANAI 
Tā ir vidēja lieluma, 
sašaurinātas formas 
ota, kas ļauj precīzi 
uzklāt acu ēnas. 
Elastīgie sari ļauj 
sapludināt acu ēnas 
ar plakstiņu līniju.

5. OTA ACU 
KONTURĒŠANAI  
Otas sari ir elastīgi, ar 
slīpi nogrieztu galu. Tie 
ļauj precīzi uzklāt ēnas 
virs plakstiņa locījuma. 
Ar to var panākt daudz 
dimensiju efektu.

4. OTA ACU ĒNU 
IZĒNOŠANAI 
Tā ir ota ar bieziem sariem, 
kas ļauj precīzi izēnot acu 
ēnas gar skropstu līniju, 
radot smoky eye efektu. Šī 
ota ir ideāli piemērota arī 
grūti sasniedzamām vietām, 
kā acs iekšējais kaktiņš. 

PAREIZI VEIDOTI GRIMA OTU SARI: 

Mary Kay® profesionālo grima otu 
komplektā izmantotie sintētiskie sari 
ir mīksti kā spalvas, tie ļauj tikpat 
perfekti uzklāt grimu kā ar dabīgajiem. 
Par to pārliecināsies pati, jo jaunās 
otas uzklāj nevainojami un pie tam 
vajadzīgo produkta daudzumu 
neatkarīgi no tā konsistences- šķidru, 
krēmveidīgu vai pūderi. 

VISAUGSTĀKĀ KVALITĀTE: 

Jaunās otas pilnīgi noteikti atbilst 
visaugstākajiem mūsu standartiem. 
No kātiņa līdz sariņam – katrai otai, 
kas ietilpst komplektā, ir uzticama 
konstrukcija. Tā noteikti pārspēs 
Tavas visaugstākās prasības. 

OTU TĪRĪŠANA: 

Vienreiz nedēļā visas otas jāskalo siltā 
ūdenī. Drīkst lietot maigu tīrīšanas 
līdzekli sariem. Izšķīdini to plaukstās, 
tad izķemmē ar to sarus ar apļveida 
kustībām, pēc tam rūpīgi izskalo. 
Nosusini to ar dvieli, sakārto sarus un 
novieto otas horizontāli, līdz tās izžūst.

KOMPLEKTĀ IETILPST:

Komplekts 
ir iepakots 

elegantā 
ietvarā.

2

1

3

4

5

PROFESIONĀLO 
GRIMA OTU 
KOMPLEKTS  
MARY KAY®.
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KOMPLEKTĀ IETILPST:

06
11
08
10

02

12
18
22
20
21

14

24

26

34
30
32

25

36

GARANTĒJAM 100% APMIERINĀTĪBU.
Šī garantija nozīmē, ja kāda iemesla pēc neesi pilnībā apmierināta ar Mary Kay® produktu, vari to ap-
mainīt vai saņemt atpakaļ ieguldītos naudas līdzekļus pilnā apmērā. Iegādājoties produktu tikai pie Mary 
Kay kosmētikas konsultantes, ir garantija saņemt pilnvērtīgu un oriģinālu produktu, kas spēs sniegt 100% 
apmierinātību.

PLĒKSNĪTES AR AKTĪVO C VITAMĪNU TIMEWISE®

ACU ĒNAS CHROMAFUSION™ JAUNUMS! 

PROFESIONĀLU OTU KOMPLEKTS JAUNUMS! 

ĀDAS KOPŠANA AR CLEAR PROOF®

ATTĪRĪŠANA

ĀDAS KOPŠANA AR BOTANICAL EFFECTS®

ĀDAS KOPŠANA AR TIMEWISE®

ĀDAS KOPŠANA AR TIMEWISE REPAIR™

ĀDAS MITRINĀŠANA

KOLEKCIJA BELIEVE + WONDER™

MULTIMASKING

KOMPLEKTS SATIN BODY® JAUNUMS!

ĀDAS KOPŠANA AR SATĪNA PIESKĀRIENU

SEJA

ACIS

LŪPAS

SMARŽAS SIEVIETĒM

SMARŽAS VĪRIEŠIEM

ĀDAS KOPŠANA AR MK MEN®

 
38

The Look ZIEMA – PAVASARIS 2018
SATURA RĀDĪTĀJS
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5. DZIĻI ATTĪROŠA  
MASKA AR AKTIVĒTO 
OGLI CLEAR PROOF®

Attīra ādu, tūlītēji mazinot 
sebuma radīto taukaino 
spīdumu. Pateicoties 
efektīvam augu ekstraktu 
kompleksam, kas ir maskas 
saturā, āda kļūst tīra un 
skaista.

4. DZIĻI ATTĪROŠA 
ŽELEJA CLEAR 
PROOF®

Mazina ādas spīdumu 
un novērš atmirušo 
ādas šūnu uzkrāšanos 
porās. Mazina un 
novērš jaunu piņņu 
veidošanos.

2. PRETPIŅŅU 
LĪDZEKLIS PUNKTVEIDA 
UZKLĀŠANAI CLEAR 
PROOF®

Samazina radušos ādas 
iekaisumus un palīdz 
novērst jau esošos. 
Līdzeklis paredzēts 
punktveida uzklāšanai. 
Tas ļoti ātri iesūcas 
ādā, neatstājot uz tās 
taukainumu. Atjauno ādu 
un veicina jaunu šūnu 
veidošanos. 

3. PORAS ATVEROŠS 
PRETAKNES SERUMS 
CLEAR PROOF®

Šis vieglais, zīdainais serums 
attīra un sausina pinnes un 
novērš jaunu veidošanos. 
Tas samazina poru 
redzamību un pārmērīgu 
sebuma izdalīšanos. Serums 
nomierina un aizsargā ādu, 
kā arī mazina kairinājumu.

1. MITRINOŠA 
BEZTAUKU EMULSIJA 
CLEAR PROOF®

Emulsija satur niacinamīdu, 
kas ir viena no B3 vitamīna 
formām. Tam ir ārkārtīgi 
efektīva iedarbība cīņā ar 
pinnēm. Mazina sebuma 
izdalīšanos un sašaurina 
poras. Pretiekaisuma 
iedarbība, novērš 
kairinājumu un mierina ādu.

1

2

3

4

5

SPĒKS CĪŅĀ  
ar pinnēm 

ĀDAS KOPŠANAS SISTĒMA AR CLEAR PROOF®
Clear Proof® kopšanas sistēma satur salicilskābi  
ar koncentrāciju 2%, kas atvieglo ādas attīrīšanu 
no pūtītēm un novērš jaunu  
pūtīšu un piņņu veidošanos. 

 SPECIĀLS RISINĀJUMS

KOMPLEKTS
CLEAR PROOF®
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5 Sejas birstītes 
maināmās galvas 
Skinvigorate™  
2 gab.

Dziļi attīroša 
želeja Clear 

Proof®

Attīrošā želeja 
Botanical 
Effects®

Pieniņš 3 -1 
TimeWise®  
(trīs vienā)

Ziepes 
sejas un ķermeņa mazgāšanai

trīs vienā TimeWise®
Attīrošās putas 

Volu-Firm™ 
TimeWise 

Repair®

Želeja sejas 
mazgāšanai 

vīriešiem MK Men®

B
EST-SELLER

B
E

S T- S E L L E
R

D
E 

MAYOR VENTA

D
E

 MAYOR VEN
TA

Mary Kay Best Seller Logo
3/2009
4c process
English and Spanish version

Color note: 4c process. 
Circle is linear blend from
5c, 100m, 90y, 10k (darkest)
to 70m, 50y lightest at 45 degree angle.

BIRSTĪTES LIETOŠANA – TĀ IR PRIEKŠROCĪBA!
•  Noņem dekoratīvo kosmētiku par 85% efektīvāk nekā 

to darot ar plaukstām.
•  Maigi attīra un uzlabo ādas izskatu.
•  Veicina citu sejas ādas kopšanas produktu uzsūkšanos.
•  Piešķir ādai starojošu mirdzumu, izlīdzina to.
•  Samazina ādas poru, līniju un grumbu redzamību. 

Birstīte sejai 
Skinvigorate™

Pārbaudi 
SKINVIGORATE™  
birstītes sejas  
kopšanai
UN TAVA IECIENĪTĀ TĪRĪŠANAS PRODUKTA  
KOMBINĒTO IEDARBĪBU!
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TĪRA ĀDA? 
Dabīgi! 

KĀ PANĀKT, LAI ĀDA BŪTU VESELĪGA UN SVAIGA?
Lietot Botanical Effects® līnijas produktus – tas ir vienkārši. Ādas kopšanas produktu lietošanas 

shēma ir vienkārša un ērta, tā būs ideāli piemērota Tavam dzīves veidam. Pārliecinies, cik skaista ir 
pietiekami mitrināta un atsvaidzināta āda!

 VIENKĀRŠA JAUNAS ĀDAS KOPŠANA

Lieto to kopā ar sejas  
birstīti Skinvigorate™

2

5

4

1

3

sun 
protection 

factor

SPF

1. ENERĢIZĒJOŠAIS 
PĪLINGS BOTANICAL 
EFFECTS®

Attīra un noņem 
atmirušās ādas šūnas, 
pamatīgi iztīrot poras. 
Tas padara ādu ne tikai 
gludāku, bet arī piešķir 
tai starojošu mirdzumu. 

2. ATTĪROŠĀ ŽELEJA 
BOTANICAL EFFECTS®

Rūpīgi attīra ādu, novērš 
lieko sebumu. Tūlīt pēc tās 
lietošanas āda kļūst gluda, 
pietiekami mitrināta un 
tīra. Tā nesausina ādu un 
nerada nepatīkamo ādas 
savilkumu.

3. ATSVAIDZINOŠAIS 
TONIKS BOTANICAL 
EFFECTS®

Mazina poras, noņem 
lieko sebumu. Rūpīgi 
nomazgā visus 
netīrumus, noņem ādas 
atmirušās šūnas. Palīdz 
kontrolēt ādas spīdumu. 

4. MITRINOŠAIS 
SERUMS SPF 30 
BOTANICAL EFFECTS®

Nodrošina plaša spektra 
aizsardzību pret UVA un 
UVB saules starojumu. 
Ātri uzsūcas ādā, 
neveidojot taukainu 
kārtiņu uz tās. 

5. MITRINOŠĀ ŽELEJA 
BOTANICAL EFFECTS®

Ātri uzsūcas ādā un 
nodrošina optimālu tās 
mitrināšanu, kā rezultātā 
āda kļūst svaiga un 
veselīga. Tās vieglā 
formula nerada taukainu 
kārtiņu, pie tam mitrina 
ādu 12 stundu garumā.

KOMPLEKTS
BOTANICAL 
EFFECTS®
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PŪĶA AUGLIS
t.s. superauglis

•  Tiek saukts arī par pitaiju. ŠIS NEPARASTAIS AUGLIS IR ĪPAŠI BAGĀTS AR 
UZTURVIELĀM. Tas satur taukskābes un B vitamīnu kompleksu, tostarp B1 vitamīnu 
(tiamīnu), ko sauc par “antistresa vitamīnu”, B2 vitamīnu (riboflavīnu) un B3 vtamīnu 
(niacīnu);

•  Pūķa auglis bagātīgi satur MINERĀĻUS tādus kā DZELZS, KALCIJS un FOSFORS;
•  Pūķa augļa ekstraktu satur Botanical Effects® līnijas produkti. Tas bagātīgi satur 

ANTIOKSIDANTUS, kas palīdz ādai cīnīties ar brīvo radikāļu (tie izraisa ātrāku ādas 
novecošanos) kaitīgo ietekmi.

ALOJA
leģendārais + uzticamais

•  VIENS NO VISLABĀKAJIEM REĢENERATĪVAJIEM AUGIEM VISĀ PASAULĒ. Alojas 
želeja satur vairāk nekā 75 reģeneratīvās vielas, ieskaitot 20 minerāļus un 12 vitamīnus.

•  Pastāv uzskats, ka aloja PALĪDZ ĀDAI saglabāt ATBILSTOŠU MITRUMA DAUDZUMU. 
Tā satur augstu E vitamīna koncentrāciju, kas ir visiem zināms antioksidants, kuru plaši 
pielietoja ādas kopšanā.

•  Tai ir efektīva ietekme uz ĀDAS ŠŪNU ATJAUNOŠANU.
•  Aloju arī sauc par “brīnumaugu”, pateicoties tās DZIEDĒJOŠĀM ĪPAŠĪBĀM. 

DZĪVE IR 
BAGĀTA AR 
SKAISTIEM 
MIRKĻIEM. 
BAGĀTINI 
TO AR ĀDAS 
KOPŠANU!

Komplekts 
iesaiņots 
skaistā maisiņā.
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 AGRĪNAS ĀDAS NOVECOŠANĀS PAZĪMES

BRĪNUMKOMPLEKTS 
TIMEWISE® 

B
EST-SELLER

B
E

S T- S E L L E
R

D
E 

MAYOR VENTA

D
E

 MAYOR VEN
TA

Mary Kay Best Seller Logo
3/2009
4c process
English and Spanish version

Color note: 4c process. 
Circle is linear blend from
5c, 100m, 90y, 10k (darkest)
to 70m, 50y lightest at 45 degree angle.
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TA

Mary Kay Best Seller Logo
3/2009
4c process
English and Spanish version

Color note: 4c process. 
Circle is linear blend from
5c, 100m, 90y, 10k (darkest)
to 70m, 50y lightest at 45 degree angle.

1

2 3

4

Mitrinošu TimeWise® emulsiju ar SPF 30 filtru sejas ādas jaunības paildzināšanai var iegādāties atsevišķi, 88 ml
Dienas un nakts serums ir nopērkams arī komplektā Dienas/nakts serums TimeWise®.

sun 
protection 

factor

SPF

1. Dienas pieniņš trīs 
vienā TimeWise®

Intensīvi atjauno un 
reģenerē ādu nakts 
laikā. Sastāvā esošās 
pretgrumbu vielas 
izlīdzina grumbas un 
padara ādu elastīgāku. 

2. Dienas serums ar  
SPF 30 filtru TimeWise®
Palīdz attīrīt ādu, padara 
to matētu. Efektīvi noņem 
grimu un netīrumus, rada 
svaiguma sajūtu.

3. Nakts serums 
TimeWise®
Veicina kolagēna 
veidošanos saistaudos. 
Mazina ādas 
pigmentācijas plankumu 
redzamību. Aizsargā ādu 
no UVA/UVB starojuma 
kaitīgās ietekmes. 

4. Mitrinoša emulsija 
sejas ādas jaunības 
paildzināšanai 
TimeWise®
Produktam ir mitrinoša un 
izlīdzinoša iedarbība. Āda 
kļūst mīkstāka, gludāka, 
elastīgāka. Efektīvi 
palīdz palēnināt ādas 
novecošanās procesu.

BRĪNUMKOMPLEKTS TIMEWISE®
Parūpējies par savu sejas ādu un dāvā tai kompleksu 

ikdienas kopšanu.

BRĪNUMI  
notiek
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EFEKTI, KO APSTIPRINA 
klīniskie pētījumi 12 nedēļu garumā: 

83% sieviešu mazinājās grumbas, 

gandrīz 25% sieviešu novērota ādas elastības uzlabošanās,

100% sieviešu uzlabojās sejas ādas tonis, 

46% pētījuma dalībnieču atzīmēja, ka sejas āda kļuvusi maigāka un mīkstāka.

IZBAUDI 11 
BRĪNIŠĶĪGUS 
IEGUVUMUS. 
AR ŠO BURVĪGO 
KOMPLEKTU TU VARI: 
attīrīt, nolobīt, atsvaidzināt, barot, 
mitrināt, padarīt gludāku, padarīt 
tvirtāku, mīkstināt, aizsargāt, 
atjaunot ādu un mazināt grumbiņas

PĒ
C

PI
RM
S
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TIMEWISE® 
JŪSU ĀDAI PIEMĒROTĀKĀ KOPŠANA

PROBLĒMA RISINĀJUMS

Pīlinga preparāts mikrodermobrāzijai TimeWise® 
Samazina poru un sīko krunku redzamību, āda atgūst veselīgu 
izskatu, tā kļūst svaigāka un gludāka. Satur korundas kristālus 
(alumīnija trioksīds), kas pamatīgi attīra ādu un maigi atbrīvo 
ādu no atmirušajām šūnām.

Līdzeklis poru mazināšanai TimeWise®

Samazina redzamo poru skaitu. Āda kļūst gludāka, mazina 
apsārtumu. To var lietot ikdienā – gan no rīta, gan vakarā.  
Satur Persijas zīdkoka ekstraktu, sojas sēklu ekstraktu,  
kas palīdz nostiept sejas ādu un poras kļūst mazāk redzamas. 
Gorgonijas izvilkums un Evodiju augļu ekstrakts dziedē un 
nomierina ādu.

 
Mikrodermobrāzi-
jas komplekts 
TimeWise® 
Komplektā esošie 
produkti nopērkami 
arī atsevišķi.

Redzu, ka 
mana sejas 

āda ir sausa 
un pelēcīga 

Āda ap acīm 
ir ļoti sausa,  

ir krunkas.

Pretgrumbu 
krēms ādai 
ap acīm 
TimeWise®

Pasargā no sausuma 
plāno un maigo  

ādu ap acīm.

Manai  
sejas ādai 

nepieciešams 
svaigums un 
mitrināšana.

Uzlabo ādas struktūru, 
atjauno tās dabisko 
līdzsvaru,palīdz atbrīvot 
ādas virsējo slāni no 
netīrumiem darba dienas 
beigās.Tas nav tikai 
vienkārši toniks.  

Mitrinoši 
atsvaidzinošs 
līdzeklis 
TimeWise®

B
EST-SELLER

B
E

S T- S E L L E
R

D
E 

MAYOR VENTA

D
E

 MAYOR VEN
TA

Mary Kay Best Seller Logo
3/2009
4c process
English and Spanish version

Color note: 4c process. 
Circle is linear blend from
5c, 100m, 90y, 10k (darkest)
to 70m, 50y lightest at 45 degree angle.

Šis maigais krēms padara ādu 
tvirtāku, piešķir tai mirdzumu, 

intensīvi mitrina un 
krunciņas ap acīm padara 

mazāk redzamas. 

Intensīvi 
reģenerējošs 
krēms ādai 
ap acīm  
TimeWise®

Āda ap acīm ir 
nokārusies, 

ļengana; 
ir pamanāmas 

mīmikas 
līnijas un 
grumbas. B

EST-SELLER

B
E

S T- S E L L E
R

D
E 

MAYOR VENTA

D
E

 MAYOR VEN
TA

Mary Kay Best Seller Logo
3/2009
4c process
English and Spanish version

Color note: 4c process. 
Circle is linear blend from
5c, 100m, 90y, 10k (darkest)
to 70m, 50y lightest at 45 degree angle.
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TIMEWISE BODY™ 
IESPĒJA PADARĪT ĶERMEŅA ĀDU TVIRTĀKU

Roku un kakla 
āda ir krokaina 
kā kreppapīrs, 
uz tās redzami 
pigmentācijas 

plankumi un 
krunkas.

Body™  krēms 
rokām un 
dekoltē ar  
SPF 15 filtru 
TimeWise

Ķermeņa āda 
ir sausa, tā 

zaudējusi 
tvirtumu.

Body™  
emulsija 
auguma 
veidošanai 
Targeted-
Action™ 
TimeWise

Efektīvi attīra un atsvaidzina ādu. Maigi 
noloba atmirušās ādas šūnas, padarot

ādu mīkstu un starojošu. Izlīdzina ādas 
toni, uzlabo asinsriti un ādas vispārējo 

stāvokli. Aizkavē ādas novecošanos. Ideāli 
piemērotas gan sievietēm, gan vīriešiem. 

Novērš līniju un krunku rašanos. Lūpas ir gludas, līdz ar to sejas āda izskatās jaunāka. Padara 
noturīgāku makijāžu.

Body™ pret 
celulīta krēms 
gēls Smooth-
Action™ 
TimeWise

Ziepes 
sejai un 
ķermenim 
trīs vienā 
TimeWise®

Pretgrumbu 
līdzeklis ādai 
ap lūpām 
TimeWise®

Uz gūžām, 
augšstilbiem 

un dibena 
parādās 

celulīts. Āda 
zaudē 

tvirtumu un 
kļūst ļengana.

Man ir 
nepieciešama 

rūpīga sejas 
ādas tīrīšana.

Ap lūpām 
sīkas līnijas 

un grumbas.

sun 
protection 

factor

SPF
Mazina ļenganas ādas efektu, padara to tvirtāku, mitrina un 
palielina ādas aizsargspējas. Mazina smalko rievu un krunku 
redzamību. Palīdz mazināt pigmentācijas plankumu 
redzamību, pasargā no UV starojuma kaitīgās ietekmes.

Šī brīnišķīgā emulsija padara ādu 
tvirtāku un elastīgāku, to bagātīgi 

mitrina un nostiepj. Līdz minimumam 
samazina ādas bojājumus,kas rodas 

pēc uzturēšanās saulē, pasargā no 
UV starojuma kaitīgās ietekmes.

Šis spēcīgas iedarbības krēms gēls satur 
glikolskābi, kofeīnu un argana eļļu. Tas 
veido efektīgu formulu, kas acīmredzami 
mazina celulīta redzamību un palīdz 
atjaunot ādas struktūru



Wyglądaj pięknie i młodo dzięki linii TimeWise Repair™.

Abi komplekti ir iesaiņoti 
elegantā dāvanu maisiņā.

IZCILA ĀDAS KOPŠANA
TimeWise Repair™

Šī uzlabotā ādas kopšanas sērija ļaus Tev aizmirst par grumbām. 

 PAMANĀMAS ĀDAS NOVECOŠANĀS PAZĪMES

sun 
protection 

factor

SPF

KOMPLEKTS
TIMEWISE 
REPAIR™

18 KOSMĒTIKAS LĪNIJA TIMEWISE REPAIR™

1
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Wyglądaj pięknie i młodo dzięki linii TimeWise Repair™.

KOMPLEKTS TIMEWISE REPAIR™
1. Atjaunojošs krēms ādai ap acīm Volu-Firm™ TimeWise Repair™

2. Liftinga serums Volu-Firm™ TimeWise Repair™

3. Attīrošās putas Volu-Firm™ TimeWise Repair™

4. Nostiprinošais dienas krēms Volu-Firm™ ar SPF 30 TimeWise Repair™

5. Nakts krēms Volu-Firm™ ar retinolu TimeWise Repair™ 

KOMPLEKTS TIMEWISE REPAIR™ DELUXE
Tajā ietilpst visi komplekta TimeWise Repair™ produkti un:

6. Pīlings sejai TimeWise Repair™

7. Līdzeklis dziļo grumbu aizpildīšanai TimeWise Repair™ Volu-Fill™

TimeWise Repair™ 
Deluxe komplektam 
dāvanā pievienota 
rozā kosmētikas 
somiņa Discover 
What You Love™

Bagātini ādas kopšanu ar glikolskābi un retinolu.

Iegādājies Deluxe TimeWise Repair™  
komplektu un uzsāc vēl intensīvāku cīņu  
ar ādas novecošanās pazīmēm.

*biomimetisks – sistemātiski savienojumi, kas precīzi imitē dabiskās vielas, šajā gadījumā aminoskābes (peptīdus) / ** pārbaudes, kas 
veiktas klīnisko pētījumu gaitā 12 nedēļu laikā, / *** pamatojoties uz in –vitro testu pamatsastāvdaļām

VOLU-FIRM™ KOMPLEKSS SATUR:
   Tripeptīdu 1, biomimetisko peptīdu*, kas veicina ādas atjaunošanās procesus,

   Tripeptīdu, kas veicina hialuronskābes rašanos, kura nodrošina ādas tvirtumu 
un elastību**

   Augu cilmes šūnas, kas uztur, atbalsta cilmes šūnu – ādas tvirtuma noslēpuma 
– konsistenci***

KOMPLEKTS 
TIMEWISE 
REPAIR™ DELUXE

Savam TimeWise Repair™ 
un TimeWise Repair™ Deluxe 
komplektam pievieno arī 
Biocelulozes liftinga masku 
TimeWise Repair™, 4 x 24 g.  
Tava āda būs Tev par to pateicīga.

6

7
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NAKTS KRĒMS ĀDAS 
MĪKSTINĀŠANAI.

Piemērots ļoti sausai ādai, īpaši uz 
plaukstām, elkoņiem, ceļgaliem 
un kāju pēdām. Satur vazelīnu un 
ādu mīkstinošus vaskus, kas veido 
aizsargslāni uz ādas, kas novērš 
mitruma zudumu un nodrošina to ar 
atbilstošu mitrināšanu.

KRĒMS ILGĀKAI ĀDAS MITRINĀŠANAI

Dziļi mitrina ādu, padara to elastīgāku un tvirtāku. 
Aizsargā no brīvajiem radikāļiem, saglabājot ādas 
mitrumu. Satur saflora eļļu, fosfolipīdus, alantoīnu un 
hidrolizētus kviešu proteīnus.

KRĒMS INTENSĪVAI ĀDAS MITRINĀŠANAI.

Tas ir lielisks risinājums sausai sejas ādai. Pasargā ādu no 
brīvo radikāļu iedarbības un kolagēna šķiedru noārdīšanās. 
Stiprina ādas lipīdu barjeru. Satur aļģu ekstraktu,  
E vitamīnu, avokado eļļu un minerālvielas.

MITRINOŠA ŽELEJA  
BEZ TAUKVIELĀM

Ideāli piemērota gan normālai, gan 
taukainai sejas ādai. Novērš ūdens 

zudumu no ādas, padara ādu elastīgāku, 
stiprina lipīdu barjeru. Produktam piemīt 
antioksidanta īpašības. Satur zaļās tējas 
ekstraktu, aļģu ekstraktu, E vitamīnu un 
augu izcelsmes aminoskābes – betaīnu.

B
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Mary Kay Best Seller Logo
3/2009
4c process
English and Spanish version

Color note: 4c process. 
Circle is linear blend from
5c, 100m, 90y, 10k (darkest)
to 70m, 50y lightest at 45 degree angle.

Ādas kopšanas 
PAMATI
Ādas nodrošināšana ar atbilstošu mitrināšanas 
devu Tev dāvās prieku par veselīgu, starojošu 
un gludu ādu. 
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kolekcija
BELIEVE + WONDER™

Ķermeņa 
atsvaidzinātājs  
Ķermeņa balzams  
Dušas želeja  

SAIL TO THE MOON™ 
Citrusu un ziedu aromātu savienojums, 
kurā svaigais rozā greipfrūta un 
melleņu aromāts savijas hipnotizējošā 
smaržu buķetē kopā ar ziedu aromātu. 
Tā ir Tava iespēja izbaudīt pārdomu 
mirkli. 

PAINT THE SKY™ 
Šis valdzinošais ābeļziedu, frēziju 
un apelsīnu ziedu savienojums 
rada mirkli, kas izraisa apbrīnu un 
sajūsmu. Lai šis neparastais ziedu 
un augļu maisījumus pacel Tevi 
spārnos!

CHASE A RAINBOW™ 
Bumbieru un mango augļu 
atsvaidzinošais aromāts mijas ar 
ūdens ziedu smaržu. Ļaušanās 
sapņiem vēl nekad nav bijusi tik 
patīkama. 

TRĪS KOLEKCIJAS BELIEVE + WONDER™ PRODUKTU AROMĀTI LUTINĀS UN ATSVAIDZINĀS 
TAVU ĶERMENI, KĀ ARĪ ROSINĀS PATĪKAMAS PĀRDOMAS. 

Šie produkti ikdienas ķermeņa kopšanu padarīs par pilnīgi jaunu ķermeņa kopšanas 
veidu, kas rada patīkamas sajūtas. Āda tūlīt pēc lietošanas kļūst zīdaini mīksta un tiek 
lieliski mitrināta. Katrs produkts atstāj uz ādas vilinošās smaržas pieskārienu. 
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Multi masking ir 
visefektīvākais veids, 
kā nodrošināt ādu ar 
daudzām barojošām 
īpašībām. Var lietot visas 
sejas maskas vienlaicīgi 
vai arī vienu pēc otras. 
Tā ir Tava izvēle, kurš 
aplikācijas veids būs Tev 
vispiemērotākais.

MULTIMASKING 
kompaktā veidā

Nomierinoša acu želeja Induge®

Izlīdzinoša un balinoša sejas  
maska TimeWise®

Barojoša un mitrinoša  
gēla maska TimeWise®

Dziļi attīroša maska ar aktīvo  
ogli Clear Proof®
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MULTIMASKING 
kompaktā veidā

IZLĪDZINOŠA UN 
BALINOŠA SEJAS 
MASKA TIMEWISE®

Padara ādu gludāku un 
gaišāku. Dziļi mitrina ādu. 
Mazina ādas pleķus un 
pigmentācijas plankumus, 
vienlaicīgi padara ādu 
elastīgāku un pasargā kolagēna 
šķiedras no pazušanas. Satur 
saulespuķu sēklu ekstraktu, 
kas mīkstina ādu un nodrošina 
to ar nepieciešamajām barības 
vielām, piemēram, vitamīnu E.

DZIĻI ATTĪROŠA 
MASKA AR AKTĪVO 
OGLI CLEAR PROOF®

Attīra ādu, nekavējoties 
samazina ādas spīdēšanu. 
Pateicoties ļoti efektīvam 
augu ekstraktu kompleksam, 
ko tā satur, maska ļauj ādai 
kļūt skaistai un tīrai.

BIOCELULOZES PĪLINGA 
MASKA TIMEWISE REPAIR™ 

Izlīdzina smalkās krunciņas un grumbas. 
Tai piemīt bagātīgi mitrinoša iedarbība. 
Elastīgais materiāls, kas izgatavots no 
biocelulozes, padara šo produktu cieši 
piegulošu ādai, tādējādi nodrošinot to 
ar visām uzturvielām maskas lietošanas 
laikā, kas ilgst 20-30 min.

BAROJOŠA UN 
MITRINOŠA GĒLA 
MASKA TIMEWISE®

Piešķir ādai 10 pārsteidzošu 
priekšrocību, t.i., tūlītēju 
mitrināšanu, mazina stresa 
un noguruma pazīmes, attīra, 
nostiprina, samazina poras un 
padara ādu gludāku.

NOMIERINOŠA ACU 
ŽELEJA INDUGE®

Satur augu sastāvdaļas, kas 
nomierina, atsvaidzina ādu un 
novērš noguruma pazīmes. 
Bez tam sastāvā ir gurķu 
ekstrakts, kas maigi balina 
ādu un mazina pigmentāciijas 
plankumu un vasaras raibumu 
redzamību uz tās. Lai iegūtu 
labāku nomierinošo efektu, 
želeja jāuzglabā ledusskapī.
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Atstāj uz brīdi visu, pievērsies Tikai sev. 
Atrodi laiku, lai parūpētos par savu ādu. Izcilai 
baltās tējas smaržai raksturīgs neparasts 
vieglums, bet savienojumā ar citronu mētru 
un rozā greipfrūtu, nedaudz bagātināts ar 
kardamonu, ziedošu ķirsi un jasmīnu rada 
sajūtas rosinošu smaržu buķeti. 

SATIN BODY®  
- White Tea & Citrus komplekts

Relaksējies un sagādā sev prieku ar Shea sviestu. 

JAUNUM
S!

1. Atjaunojošs ķermeņa skrubis  
White Tea & Citrus  ar Shea sviestu.
Ideāli attīra ādu no atmirušām šūnām, 
atjauno, atsvaidzina ādu un uzmundrina 
ķermeni. Maigs, piemērots ikdienas 
lietošanai.

2. Samtaina ķermeņa mazgāšanas 
želeja White Tea & Citrus  ar Shea 
sviestu.
Atsvaidzina un bagātīgi mitrina ķermeņa 
ādu. Maigi attīra un vienlaikus lieliski to 
nomierina. 

3. Balzāms ķermenim White Tea & 
Citrus  ar Shea sviestu. 
Nodrošina ādas mitrināšanu 24 stundas, 
ļaujot ādai aizmirst par nepatīkamo ādas 
sausuma sajūtu. Ātri iesūcas ādā, baro un 
izlīdzina to. 

1

2 3
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PĀRBAUDI UN 
PĀRLIECINIES:

Barojošs roku krēms 
ar Shea sviestu Satin 
Hands®– bez smaržas.

LŪPAS
Izcila lūpu kopšana garantē maigu un samtainu lūpu 
ādu. Uzklāj maigo pīlingu, pēc tam sajūti, cik mīkstas kļūst 
lūpas pēc balzama lietošanas. Tu patiesi iemīlēsies šajā 
smaržā. Radi savām lūpām SPA mājas apstākļos un ļauj 
tām izskatīties neatvairāmi!

Satin Lips® – White Tea & Citrus  
komplekts lūpu kopšanai.
Produkti ir nopērkami arī atsevišķi.

ROKAS
Mitrinošs aizsargkrēms Satin Hands®. Tā formula 
nesatur smaržu, taču mitrina un aizsargā ādu, 
sagatavojot rokas izcilām komforta sajūtām, līdzīgi 
kā īstā SPA. Krēmu maigi iemasē ādā, pirms lieto 
izlīdzinošo pīlingu ar šī sviestu.

Izlīdzinošais pīlings ar Shea sviestu Satin 
Hands® maigi un neparasti efektīvi attīra ādu no 
atmirušajām un sausajām ādas daļiņām. Jau pēc 
pirmās lietošanas reizes āda atgūst veselīgu izskatu, 
taču, lietojot to regulāri, rokas izskatās daudz 
jaunākas.

Barojošs roku krēms ar Shea sviestu Satin 
Hands® palīdzēs saglabāt ādas mitrumu pat pēc 
roku mazgāšanas. Pateicoties dabīgo izejvielu 
unikālajam sastāvam, šis roku krēms ir kā satīna SPA.

Komplekts Satin Hands®– White Tea  
& Citrus roku kopšanai.
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IDEĀLA ĀDA  
kā pēc ziemas 
miega
Sniegs, lietus, vējš, sals. Ziemā Tavam 
grimam jābūt nevainojamam šādos 
ekstremālos apstākļos. Tādēļ Tavā 
kosmētikas makā jābūt tādiem 
produktiem, kas būs piemēroti 
jebkuros laika apstākļos. 

PERFEKTS KOREKTORS 
ĀDAI ZEM ACĪM
Speciāli izstrādātais 
korektora persiku krāsas 
tonis ideāli maskē un 
neitralizē tumšos lokus zem 
acīm. Āda izskatīsies svaiga 
un atpūtusies. Pie tam, tas 
lieliski savienojas ar perfekto 
korektoru sejai, piešķirot 
grimam dabīgumu. Ardievu, 
tumšie loki un nepilnības! 

NEPILNĪBU MASKĒŠANA

Deep 
Beige

Light 
Ivory

Deep 
Ivory

Light 
Beige

PERFEKTS KOREKTORS SEJAI
Korektori ne tikai uzlabo ādas 
izskatu, bet tie arī kopj ādu. To 
formula satur antioksidantus, kuri 
palīdz cīņā ar brīvo radikāļu 
kaitīgo ietekmi. 

MATĒŠANA

MATĒJOŠS 
KRĒMS
Absorbē lieko 
sebumu. Saglabā 
matējošu efektu 
līdz pat 8 stundām. 
Ideāli piemērots 
lietošanai uz un 
zem grima. 

SALVETES ĀDAS SEBUMA 
ABSORBĒŠANAI BEAUTY BLOTTERS® 
/ 75 GAB.
Salvetes uzsūc lieko ādas sebumu, 
nenoņemot dekoratīvo kosmētiku, āda 
izskatās matēta un ir mīksta.

TONĀLĀ KRĒMA 
BĀZE AR SPF 15 
FILTRU MARY KAY® 
Mazina ādas nepilnību 
redzamību, nodrošina 
ideālu pamatu gludai 
un nevainojamai 
tonālā krēma 
uzklāšanai. 

sun 
protection 

factor

SPF

MODELES GRIMS: 
Šķidras konsistences izgaismojošs tonālais krēms 
TimeWise®, Minerālpūderis, Minerālais vaigu sārtums 
Sunny Spice, Acu ēnas ChromaFusion™ Candlelight, 
Skropstu tuša Ultimate Mascara™ Black, Gēlveida lūpu 
krāsa Semi-Shine Sunset Peach
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SEJA

KOMPAKTAIS MINERĀLPŪDERIS
Maigs pūderis, kas veido neredzamu, plānu kārtiņu un uzsūc 
sebumu, līdz ar to grims visas dienas garumā izskatās nevainojami.

beige 2ivory 2ivory 1 beige 1beige 0,5
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ŠĶIDRAS KONSISTENCES MATĒJOŠS 
TONĀLAIS KRĒMS TIMEWISE®
Sastāvā esošās minerāļu mikro daļiņas 
iedarbojas kā sūklis un absorbē lieko 
sebumu. Nodrošina matētu efektu, neradot 
nepatīkamas smaga grima sajūtas. Āda kļūst 
tvirtāka, izskatās veselīgāka un jaunāka.

ŠĶIDRAS KONSISTENCES IZGAISMOJOŠS 
TONĀLAIS KRĒMS TIMEWISE®
Novērš ādas novecošanos, acīmredzami 
mazina poru, krunciņu, grumbu un citu 
nepilnību redzamību. Satur minerālus, kas 
atstaro gaismu.

beige 8beige 5beige 4

beige 2 beige 3beige 1

ivory 6 ivory 7**ivory 5
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*kamēr produkts ir pieejams ** Pieejams tikai šķidras konsistences izgaismojošā tonālā krēma TimeWise® paletē

PLAKANAIS GALS
Izspied tonālo krēmu uz 
plaukstas. Iemērc tajā 
aplikatora plakano galu un ar 
vieglām kustībām ieplikšķini 
tonālo krēmu sejas ādā, līdz 
ādas tonis būs vienmērīgs.

Sūkļveida grima 
aplikators

SMAILAIS GALS
Pēc korektora ādai zem acīm uzklāšanas
 velciet ar aplikatora smailo galu, saspiežot to ar 
pirkstiem. Tas palīdzēs uzlikt dekoratīvo 
kosmētiku grūti aizsniedzamās vietās.

APLIKATORA  
SĀNU MALA
Uzklāj korektoru gar 
deguna pamatni  
un sānos, kā arī uz 
izsitumiem. Ar smailo 
galu samaisi produktu, 
pēc tam ieplikšķini to ar 
aplikatora sānu malu.

PAR DAUDZ SĀRTUMA 
VAI BRONZĒTĀJA?  
Novelc ar sausu 
sūklīti tai vietā, kur 
uzklāts par daudz 
kāda no šiem 
produktiem, un viegli 
to noņem. 
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GATAVA 
doties uz balli
Karnevālu laiks ir vispiemērotākais, 
lai pārbaudītu Tava grima 
noturīgumu. Izvēlies izturīgas un 
pastāvīgas formulas, kā arī intensīvu 
toņu produktus, lai varētu baudīt 
balli visu nakti!

MODELES GRIMS:
CC krēms ar SPF 15, Presētais minerālu pūderis, 
Minerālo vaigu sārtumu palete Ripe Watermelon, Acu 
ēnas ChromaFusion™ Moonstone un Rustic, Intensīvi 
mitrinoša lūpu krāsa True Dimensions™ Coral Bliss.

CAURSPĪDĪGS 
BIRSTOŠAIS PŪDERIS
Universāls tonis 
nodrošina caurspīdīgu 
pārklājumu, tas 
kontrolē ādas spīdumu 
un izkliedē gaismu.

PRESĒTAIS MINERĀLPŪDERIS
Kontrolē ādas spīdumu. Nodrošina dabīgu, 
matētu grimu. Mazina krunciņu un grumbu 
redzamību, maskē ādas nepilnības.

ivory 2 beige 1

PŪDERI

SEJAS MODELĒŠANA

MINERĀLAIS 
VAIGU SĀRTUMS
Zīdains 
pūderveida 
sārtums piešķir 
ādai dabīgu toni, 
kas noturas visas 
dienas garumā.

shy blush

orchid

sunny spice

juicy 
guava

MINERĀLO VAIGU 
SĀRTUMU PALETE
Ideāls matēta vaigu 
sārtuma un izgaismotāja 
apvienojums vienā 
paletē. Krāsas intensitāti 
var mainīt pēc saviem 
ieskatiem atkarībā no šo 
divu toņu savienojuma.

ripe 
watermelon 
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APLIKATORI

IZGAISMOJOŠAIS PŪDERIS
Noturīgs pret izbalēšanu. Šī 
izgaismojošā pūdera ilgas noturības 
krāsa piešķir ādai svaigumu un 
starojumu, kā arī kontrolē tās spīdumu.

TONĒJOŠAIS 
PŪDERIS / 
BRONZĒTĀJS
Piešķir siltumu 
visiem ādas 
toņiem. Līdz ar 
to āda izskatās 
veselīga un 
starojoša.

MARY KAY® MINI 
PŪDERNĪCA 
(TUKŠA)

Kosmētiskie līdzekļi ir 
vizualizācijas elements, tie 
neietilpst pūdernīcas 
sastāvā.

KOMPAKTA OTIŅA VAIGU 
SĀRTUMA UZKLĀŠANAI 
ideāli iederēsies Mary Kay® 
mini pūdernīcā. Otas sari ļauj 
vienmērīgi uzklāt kosmētiku.

KOSMĒTISKIE SŪKLĪŠI  
ļauj vienmērīgi un precīzi 
uzklāt krēmu, sevišķi grūti 
pieejamās sejas zonās. 2 gab.

ACU ĒNU APLIKATORI 
ideāli piemēroti izgaismojošo 
un tonējošo ēnu uzklāšanai.

IZBĪDĀMĀ LŪPU OTIŅA*  
ļauj precīzi uzklāt gēlveida lūpu 
krāsu Semi-Matte vai True 
Dimensions™ lūpu krāsu.

PAPILDINI 
SAVU 

PŪDERNĪCU

very light
light to 

medium

sun 
protection 

factor

SPF

CC KRĒMS SPF 15
Padara vienmērīgu ādas toni, mitrina ādu un aizsargā no UVA/ UVB 
starojuma. Mazina apsārtumu un pasargā ādu no brīvo radikāļu 
iedarbības.

medium  
to deep

Ota šķidrās 
konsistences 
tonālā krēma 
uzklāšanai.

*kamēr produkti pieejami
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Chai Latte

Black Ice

ACIS, kurās 
mīt noslēpums 
un pievilcība
Acis mēdz paust vairāk nekā 
vārdi. Izvēlies, ko paudīs Tavas 
acis. Veido jaunu make-up katru 
dienu un ļaujies, lai citi uzmin 
Tavas domas, vai arī paliec 
noslēpumaina. 

Modeles grims (uz vāka): 
Šķidras konsistences tonālais krēms TimeWise®, 
Bronzējošs pūderis, Acu ēnas ChromaFusion™ 
Crystalline, Starry Night un Onyx, Lūpu kontūrzīmulis 
Light Nude, Gēla lūpu krāsa Semi-Shine Love Me Pink.

BĀZES KRĒMS 
ZEM ACU ĒNĀM
Ūdensizturīga 
bāzes krēma 
formula novērš ēnu 
izsmērēšanos un 
saplūšanu, 
ievērojami pagarina 
grima izturību. 

ATJAUNOJOŠS 
SERUMS UZACĪM UN 
SKROPSTĀM
Produkta vieglā un 
drošā formula satur 
atjaunojošu Lash 
Response™ kompleksu, 
kas bagātīgi satur 
aminoskābes, peptīdus 
un sarkanā āboliņa 
ekstraktu. 

BĀZE SKROPSTU 
TUŠAI
Caurspīdīgā 
formula kopā ar 
jebkuru Mary Kay® 
skropstu tušu 
neticami pagarina 
skropstas un 
padara tās 
biezākas. To var 
lietot atsevišķi kā 
atjaunojošu un 
barojošu līdzekli vai 
bezkrāsainu 
skropstu tušu. 

4 TOŅU ACU ĒNU 
KOMPLEKTS
Pateicoties vieglai augstas 
kvalitātes formulai, acu 
ēnas uzklājas vienmērīgi 
un gludi. Tās var viegli 
izēnot un pēc uzklāšanas 
neizbālē Pie tam šīs acu 
ēnas ir ideāli piemērotas 
cilvēkiem ar jutīgām acīm 
un kontaktlēcām. Katra 4 
toņu acu ēnu palete 
nevainojami iederas Mary 
Kay® dekoratīvās 
kosmētikas komplektā.
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PASTIPRINA EFEKTU
Speciāli izveidota skropstu birstīte 
Double Impact™ pagarina skropstas par 
84% un par 200% palielina apjomu.
1.  LASH INTENSITY™ – BLACK 

SKROPSTU TUŠA

IDEĀLAS SKROPSTAS
Dabīgs efekts, aizsardzība un 
ievērojams skropstu apjoms bez 
smagnējas iedarbības.
2.  LASH LOVE™ – BLACK SKROPSTU 

TUŠA
3.  ŪDENSNOTURĪGA LASH LOVE™ 

-BLACK SKROPSTU TUŠA

SKROPSTU PAGARINĀŠANA, AKCENTĒŠANA  
UN ĶEMMĒŠANA
Pagarina, atdala un perfekti akcentē skropstas.
4.  LASH LOVE LENGTHENING™ – BLACK SKROPSTU TUŠA
Palielina skropstu apjomu pat līdz 5 reizēm
5.  ULTIMATE MASCARA™ – BROWN, BLACK SKROPSTU TUŠA

1 32 4 5
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Produkta gludā konstrukcija, bez asām šķautnēm ļauj viegli 
atliekt skropstas, nekairinot acu plakstiņus un ādu. Silikona 
spilventiņš ļauj viegli ieveidot skropstas, neradot to lūzumu.  
Lai panāktu maksimālu efektu, pēc skropstu atliekšanas 
jāuzklāj skropstu tuša. Pat skaistas skropstas izskatīsies vēl 
skaistāk. Komplektā ir divi rezerves silikona spilventiņi.

MARY KAY® SKROPSTU 
ATLIECĒJS*

ACU LAINERIS  
FLOMĀSTERS – BLACK
Viegli uzklājas, bez skrāpēšanas 
vai plakstiņa savilkuma efekta. 
Vienkāršs un patīkams acu 
make up. Īpaši mīksts acu 
flomāstera uzgalis.

BEZTAUKU 
LĪDZEKLIS ACU 
DEKORATĪVĀS 
KOSMĒTIKAS 
NOŅEMŠANAI
Ļauj noņemt acu 
dekoratīvo kosmētiku, 
tai skaitā, 
ūdensnoturīgo 
skropstu tušu maigi, 
bez berzēšanas un 
ādas stiepšanas. Īpaši 
piemērots jutīgām 
acīm un ir drošs 
lietošanā tiem, kas 
lieto kontaktlēcas.
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KONTŪRZĪMULIS UZACĪM
Īpaši akcentētas uzacis piešķir sejai 
izteiksmīgumu un jauneklīgu izskatu.  
Ar to lieliski var aizstāt hennu.

Turquoise

Steely

Black

Dark Denim

Deep Brown

ACU KONTŪRZĪMULIS
Precīzi iezīmē acu līniju un 
vizuāli palielina skropstu 
apjomu. Kontūrzīmulī 
iestrādāts asināmais.

Brunette

*kamēr prece ir pieejama
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RUDENS  
skūpsts
Lūpu krāsa nav paredzēta tikai 
vasarai. Izvēlies jaunus toņus, kas 
būs vispiemērotākie tavai rudens 
noskaņai.

MODELES GRIMS: 
Minerālpūderis, Minerālie vaigu sārtumi Ripe 
Watermelon, Eyeliner flomāsters – Black, Skropstu tuša 
Lash Intensity™ – black, Lūpu kontūrzīmulis – Red, 
Intensīvi mitrinoša lūpu krāsa True Dimensions™ 
Firecracker, Lūpu spīdums NouriShine® Plus™ 
Rock’N’Red.

Sparkling 
Rosé

Magenta 
Chill**

Posh  
Pink

Subtly  
You**

Flamenco 
Red 

INTENSĪVI MITRINOŠA LŪPU KRĀSA TRUE DIMANSIONS™ SHEER
Sīkās daļiņas, kas gaismā atspīd, piešķir lūpām dabīgu izskatu. Viegla krēmveida konsistence satur augu izcelsmes komponentu maisījumu: 
saulespuķu sēklu eļļu, jojoba eļļu, mango sēklu eļļu, kam ir mitrinošas un barojošas īpašības. 

INTENSĪVI MITRINOŠA LŪPU KRĀSA TRUE DIMANSIONS™ 
Lūpu krāsas krēmveida konsistence, kam ir ilgstoša noturība uz 
lūpām, piešķir piesātinātu krāsu, kas nekļūst bālāka. Īpašu komfortu 
lūpām rada mitrināšana, ko sniedz šis produkts. Pateicoties lūpu 
krāsas komponentiem, kas uzlabo kolagēna šķiedru sastāvu, lūpas 
izskatās pilnīgākas un tvirtākas.

Pink Chérie Wild About Pink First Blush

Coral Bliss

Color Me Coral Tuscan RoseTangerine Pop**

Natural Beauté FirecrackerCitrus Flirt

 Sassy Fuchsia

Lai lūpām piešķirtu 
izteiksmīgumu, 
uzklāj lūpu krāsu ar 
izbīdāmo otiņu 
lūpām.
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Mary Kay® lūpu 
krāsas lieto kopā  
ar tāda paša toņa 
Kontūrzīmuli 
lūpām.

Izbīdāmā  
otiņa lūpām

GĒLVEIDA LŪPU KRĀSA SEMI-SHINE
Tās sastāvā esošās vielas izkliedē gaismu, 
radot optisko efektu, lūpas izskatās 
lielākas un mazāk redzamas nepilnības. 
Lūpu krāsa ir viegli uzklājama, lūpas kļūst 
mīkstas un vilinošas. 

Raspberry Ice

Rosewood

Mod Pink

Apple Berry*

Romantic Pink*

Red Smolder

Love Me Pink

Naturally Buff Scarlet Red*

Sunset Peach

Luminous Lilac*Haute Pink*

Tranquil Toffee

Silver 
Moon

Pink 
Parfait

Sun 
Blossoms

Melon 
Burst

Rock ‘N’ 
Red

Peach 
Glow

LŪPU SPĪDUMS 
NOURISHINE® PLUS™ 
Piešķir lūpām juteklisku spīdumu 
un piesātinātu toni. Formula, ko 
satur produkts, nodrošina lūpu 
mitrināšanu, padarot tās 
mīkstas un gludas. Pie tam lūpu 
spīdums satur vielas, kas padara 
ādu jaunāku

Crushed 
Berry

Always 
Apricot

Poppy 
Please

Powerful 
Pink

Midnight 
Red

Rich 
Truffle

Mauve 
Moment

Bashful 
You

GĒLVEIDA LŪPU KRĀSA SEMI-MATTE
Spēcīga toņu pigmentācija nodrošina krāsas 
noturību, bet sastāvā esošās speciālās vielas 
rada lūpu optisku palielinājumu.

KONTŪRZĪMULIS LŪPĀM
Akcentē lūpas un paildzina lūpu krāsas 
noturīgumu. Komplektā ar iestrādātu asinātāju. 

Rose

Medium Nude

Light Nude

Berry

Coral

Red

* ar daļiņām  ** kamēr prece ir pieejama
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1
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3

4
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2. SMARŽŪDENS 
BELARA®

Tā ir vīģu, aprikožu, 
upeņu, rožu 
ziedlapiņu un 
sandalkoka aromātu 
kompozīcija. Šī 
smarža raksturo 
profesionālu, 
aizraujošu, 
pašpārliecinātu 
sievieti, kas zina, kā 
panākt to, ko vēlas.

3. SMARŽŪDENS 
FOREVER 
DIAMONDS™ 

Persiku aromāts, 
kas mijas ar 
maigo jasmīnu 
ziedu smaržu, 
akcentēs tavu 
iekšējo starojumu 
un laimes sajūtas.
Forever Diamonds™ 
piemērota sievietei, 
kas tver katru mirkli 
un dienu un pati 
staro šīs dienas un 
mirkļa mirdzumā.

5. SMARŽŪDENS 
JOURNEY®

Viegla, tikko jaušama 
ziedu – peoniju, 
ledus piparmētras, 
savvaļas frēzijas 
un ūdensrozes – 
buķete, kas savijas 
ar muskusa un 
dižskābārža silto 
aromātu. Šī smarža 
būs piemērota 
bezrūpīgai, 
dzīvespriecīgai 
sievietei, kas mīl dzīvi 
un visu, ko dzīve 
viņai piedāvā.

4. SMARŽŪDENS 
THINKING OF 
LOVE™ 

Citrusu augļu 
svaigums, ziedu 
aromāta un krēma 
savijums – tā 
ir romantiskas 
sievietes smarža, 
kura bieži ļaujas 
atmiņām par 
visskaistākajiem 
dzīves mirkļiem.

IZCILAS SMARŽAS  
jebkurai gaumei un noskaņai

1. SMARŽŪDENS 
CITYSCAPE™ 

Smaržas, ko 
iedvesmoja izcilo 
pasaules metropoļu 
arhitektūra ar 
eksotisko ziedu 
smaržu. Šī ir 
elegantas un par 
sevi pārliecinātas 
sievietes smarža.
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*kamēr prece ir pieejama

6. SMARŽŪDENS 
THINKING OF YOU™ 

Mandarīna un sulīgā, 
baltā persika notis 
pauž mīlestības 
vēsti. Sievietei, kura 
vēlas pārvērst brīdi 
par neaizmirstamu 
atmiņu ar smaržu, 
kas tver emocijas, 
kuras mūs visus 
vieno.

7. SMARŽŪDENS 
ELIGE®

Smaržu veido 
ziedu un austrumu 
aromāts: jasmīns, 
patchouli un 
Amazones lilija. Tā 
raksturo neatkarīgu 
sievieti, kas priecājas 
par dzīves ērtībām 
un greznību, tomēr 
prot novērtēt arī 
mazas veiksmes un 
laimītes.

8. SMARŽŪDENS 
VELOCITY®

Eksotiska banānu 
ziedu, balsas 
koka ziedu, 
savvaļas zaļās 
orhidejas buķete. 
Šis aromāts 
raksturo enerģisku, 
radošu sievieti, 
kas priecājas 
par pašreizējo 
mirkli, optimistiski 
raugoties nākotnē.

9. ĶERMEŅA 
ATSVAIDZINĀTĀJS 
LOTUS & BAMBOO

Ķermeņa 
atsvaidzinātāja 
vienkāršā formula, 
kas bagātināta ar 
pasifloras un zilā 
lotosa ekstraktu, 
apvelta ķermeni ar 
svaigu, atvēsinošu 
aromātu, uzlabojot 
noskaņojumu jebkurā 
diennakts laikā. 
Produkts pēc sastāva 
ir tik maigs, ka to 
drīkst izmantot pat 
vairākas reizes dienā.

SMARŽŪDENS LIVE FEARLESSLY™*

Aromāta augšējās notis – bergamotes, ingvera un ziedlapiņu aromāts. Tā sirds 
noti veido ziedu un koka aromāts, ko skauj patīkamais muskuss, beigu nots – 
neparastās un siltās tonkas pupiņu notis. Šī smarža piemērota sabiedriskām 
sievietēm, kuras nebaidās atklāti paust savu pārliecību.

10. TUALETES 
ŪDENS EAU  
SO CUTE™ 

Šis vieglais 
aromāts apvieno 
mandeļkoka, frēzijas, 
rozā peonijas, 
margrietiņas un alpu 
vijolītes notis. Tas 
ir ideāli piemērots 
aktīvai, enerģiskai 
un dzīvespriecīgai 
jaunietei, kurai patīk 
labi pavadīt laiku un 
priecāties.
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Īsteno  
VIŅA VĒLMES

1. VĪRIEŠU ODEKOLONS 
CITYSCAPE™ 

Sastāvā franču lavandas, 
piparu, ģerānijas eļļu, apelsīnu 
ziedu, izturēta viskija un 
Indonēzijas patchouli eļļas 
notis. Vīrietim ceļotājam, kas 
apceļojis dažādus zemes 
nostūrus un kolekcionē 
neaizmirstamas atmiņas.

2. VĪRIEŠU ODEKOLONS 
VELOCITY®

Galvenās notis – patchouli, 
koriandra lapa, liepu 
miza. Aromāts piemērots 
dinamiskam vīrietim, kuram 
patīk kalnu gaiss. Aktīvs un 
pārliecinoši iekaro pasauli ar 
savu sirdi un humora izjūtu.

3. VĪRIEŠU ODEKOLONS 
MK HIGH INTENSITY 
OCEAN™ 

Itāļu bergamotes, zaļā 
mandarīna notis, kadiķa, 
ingvera, muskatrieksta, 
ģerānijas, patchouli un baltās 
ambras akordu savijums. Šis 
aromāts lieliski atspoguļo 
aktīva vīrieša, tāda, kas mīl 
jūru, entuziasmu un garu.

1
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7. VĪRIEŠU ODEKOLONS 
TRUE ORIGINAL™ 

Satur burvīgās citrona, 
ambras, patchouli notis. Šis 
aromāts piestāv vīrietim, kurš 
aizrautīgi dodas piedzīvojumu 
meklējumos, taču vienlaicīgi ir 
uzticīgs savai ģimenei, draugiem 
un saviem tuvākajiem.

4. VĪRIEŠU ODEKOLONS 
MK HIGH INTENSITY™ 

Kafijas pupiņu, salvijas, 
violeto lapu un ciedru koka 
aromāts. Piemērots spēcīgam, 
fascinējošam vīrietim, kurš 
dzīvē vēlas visu panākt un 
smagi strādā, lai to panāktu.

6. VĪRIEŠU ODEKOLONS 
DOMAIN®

Tas slēpj sevī mandarīna, 
laima mizas, ledus 
piparmētras, ķiršu koka, 
vaniļas sēklu un muskusa 
notis. Aromāts ideāli 
piemērots vīrietim, kuram 
patīk klasika un tradīcija, kurš 
vakarus pavada pie kamīna 
vai arī pie dabas.

5. VĪRIEŠU ODEKOLONS 
MK HIGH INTENSITY™ 
SPORT

Kadiķa, kardamona, 
piparmētru lapu, bērza un 
sveķu notis. Šis aromāts 
piemērots aktīvam vīrietim, 
kurš daudz laika pavada 
ārpus mājas un kuram patīk 
piedzīvojumi. Ikdienā viņš 
ir enerģijas pilns un labprāt 
nodotu to visai pasaulei.

4
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KOMPLEKTĀ IETILPST:
Pretgrumbu krēms ādai 
ap acīm MK Men®

Mitrinoša MK Men® 
emulsija sejas ādas 
jaunības pagarināšanai 
ar SPF 30 filtru

Skūšanās putas MK Men®

Atvēsinoša želeja pēc 
skūšanās MK Men®

Želeja sejas mazgāšanai 
MK Men®

KOMPLEKTS
MK MEN®

SKŪŠANĀS PUTAS  
MK MEN

Bagātīgā putu formula 
iedarbojas uz katru 
sariņu, veidojot 
aizsargslāni starp ādu 
un skuvekli, tādējādi 
nodrošina lielisku 
skūšanās rezultātu. 

MITRINOŠA  
EMULSIJA SEJAS 
ĀDAS JAUNĪBAS 
PAGARINĀŠANAI  
AR SPF 30 FILTRU 
MK MEN®

Mitrina un aizsargā 
ādu no kaitīgā UVA un 
UVB starojuma.

IZSMIDZINĀMAIS 
DEZODORANTS MK MEN®

Viegls, svaigs aromāts, ērts 
lietošanai katrā laikā un 
vietā, kad vien nepieciešams 
atsvaidzinājums. Izsmidzināmais 
dezodorants MK Men® 
nopērkams tikai atsevišķi,  
nevis komplektā MK Men®

1
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PRETGRUMBU KRĒMS  
ĀDAI AP ACĪM MK MEN®

Tūlītēja mitrinoša iedarbība, āda 
ap acīm kļūst tvirtāka, nozīmīgi 
samazina smalko rievu un 
grumbiņu redzamību.

ŽELEJA SEJAS  
MAZGĀŠANAI  
MK MEN®

Samazina izdalītā 
sebuma daudzumu. 
Palīdz sagatavot sejas 
ādu pirms skūšanās, kā 
arī rūpīgi attīra poras. 
Paredzēta lietošanai 
visiem sejas ādas tipiem.

ATVĒSINOŠA ŽELEJA  
PĒC SKŪŠANĀS MK MEN®

Šī nomierinošā želeja 
darbojas kā vairogs, kas 
pēc skūšanās aizsargā ādu 
no kairinājumiem. Āda kļūst 
mīksta un ir bagātīgi mitrināta. 

Komplekts  
iesaiņots  
elegantā 
MK Men®  
maisiņā
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1976
Mary Kay Ash 
ierindojās Tiešās 
Pārdošanas 
Slavenību galerijā
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Atklāj to, ko mīli. 

Katrs pirkums pie Neatkarīgās Mary Kay kosmētikas Konsultantes tiek atbalstīts ar 100% apmierinātības 
garantiju, ko piešķir kompānija Mary Kay saviem produktiem. Ja kāda iemesla pēc neesi apmierināta ar 
Mary Kay produktu, konsultante to apmainīs bezmaksas vai arī Tev tiks atdota summa, kādu iztērēji, pērkot 
šo produktu. Ja gadās, ka Tava konsultante nav aktīva, vienmēr vari atdot preci Mary Kay birojā, kur, uzrādot 
pirkumu apliecinošu dokumentu, tiks atdota nauda. Vienlaikus informējam, ka Mary Kay firma nav atbildīga 
par produktiem, ko iegādājas interneta izsolēs, šādā gadījumā 100% Apmierinātības Garantija netiek piemērota. 

Atceries – tikai tas pirkums, kas veikts pie Mary Kay kosmētikas neatkarīgās konsultantes garantē pil-
nvērtīga un oriģināla produkta iegādi. 

Miljardi 

rozā automašīnu 
brauc pa pasaules 
autoceļiem. 

Vairāk nekā 
150 000

1963
Mary Kay Ash Dallasā, 
Teksasas štatā izveidoja 
firmu, par kuru jau ilgi 
sapņoja. 

patentu tika piešķirts 
inovatīviem produktiem, 
tehnoloģijām, iepakojumu 
veidiem.

Vairāk nekā 1400

Miljoni  
Mary Kay neatkarīgo 
konsultanu, kas piedāvā mūsu 
brīnišķīgo produkciju un izcilo 
servisu visā pasaulē. 

produktu Mary 
Kay portfolio, starp 
kuriem atradīsim 
līdzekļus izcilai 
ādas kopšanai, 
krāsu kosmētiku, 
ķermeņa kopšanas 
līniju, līdzekļus 
aizsardzībai pret 
UV starojumu, kā arī 
smaržas. 

200+

Miljonus
dolāru Mary Kay ir atdevusi organizācijām, 
kas atbalsta sievietes un bērnus visā pasaulē 
programmas Beauty that Counts™ ietvaros.

1 000 000 
koku iestādīts visā pasaulē Mary 
Kay akcijas Pink Doing Green* laikā, 
kuras mērķis – vides aizsardzība

veikts gada laikā, lai 
pārliecinātos, ka katra 

produkta sastāvdaļa un 
formula atbilst augstākajiem 

kvalitātes un drošības 
standartiem.

SIMTIEM  
TŪKSTOŠU  

testu 

dolāru no ikgadējās globālās 
pārdošanas.

Vairāk nekā 40 
pasaules tirgos var atrast  
Mary Kay kosmētiku.

kopš Mary Kay savu 
darbību atklāja Polijā 
un 6 gadi – kopš 
darbojas Lietuvā. 

Pagājuši  
14 gadi

Mary Kay Cosmetics Poland  
ir Latvijas Tiešās Tirdzniecības 
asociācijas biedrs. 

Latvijas Tirgotāju 
asociācija


