
1. VAŽIUODAMA ATOSTOGAUTI, 
PASIRENKATE MAKIAŽO 
PAGRINDĄ, KURIS...
a)  ...būtinai turi SPF filtrą.
b)  ...suteiks odai matinį atspalvį 

ir neleis jai blizgėti saulėje.
c)  ...sudėtyje turi dalelių, dėl kurių 

jūsų oda atrodys spindinčiai 
ir šviežiai.

d)  ...gerai maskuoja netobulumus 
ir lengvai išlygina odos atspalvį.

2.  ABSOLIUTUS „MUST HAVE“ 
JŪSŲ KOSMETINĖJE – TAI...

a)  ...kosmetikos priemonė  
su SPF filtru, nes apsauga nuo 
UVA / UVB spinduliuotės yra 
svarbiausia.

b)  ...„Beauty Blotters®“ odos riebalų 
perteklių sugeriančios servetėles 
– tobulas ginklas kovojant 
su blizgančia oda.

c)  ...Šviesinamoji pudra, su ja oda 
atrodo nuostabiai skaisti. 

d)  ...Mineralinių skaistalų paletė, 
nes dievinu mineralines 
kosmetikos priemones.

 

3.  SAVO TOBULĄ DIENĄ 
PRALEISČIAU...

a)  ...paplūdimyje! Dievinu gryną orą 
ir saulę, kuri suteikia daugybę 
energijos!

b)  ...su mėgstama knyga ir gera 
kava! Galiu atitrūkti nuo 
daugybės pareigų ir visiškai 
atsipalaiduoti. 

c)  ...apsipirkdama! Pati kuriu savo 
stilių ir įkvepiu kitus.

d)  ...su draugėmis! Pasėdėti 
su draugėmis prie taurės vyno 
yra būtent tai, ko man labiausiai 
reikia!

4.  NORIU, KAD MANO MAKIAŽO 
PAGRINDAS...

a)  ...drėkintų, užtikrintų lengvą 
padengimą ir suteiktų odai 
spindesio.

b)  ...kovotų su raukšlėmis, 
kontroliuotų odos riebalų 
išsiskyrimą, būtų atsparus 
vandeniui ir neišsiteptų.

c)  ...kovotų su raukšlėmis, drėkintų 
odą ir mažintų porų matomumą.

d)  ...užtikrintų lengvą padengimą 
ir šilkinį, pudrinį užbaigimą.

5.  ESU...
a)  ...dinamiškas žmogus! Man 

patinka smagiai ir aktyviai leisti 
laiką gryname ore. Nekenčiu 
sėdėti be darbo 

b)  ...tvarkingas žmogus! Visuomet 
puikiai atrodau ir esu pasiruošusi 
kiekvienai situacijai. Neleidžiu, 
kad mane kažkas nustebintų.

c)  ...spontaniškas žmogus! Neturiu 
laiko planavimui, bet užkrečiu 
kitus savo teigiamu požiūriu. 
Būtent už tai žmonės taip mane 
myli!

d)  ...draugiškas žmogus! Dievinu 
būti tarp žmonių ir puikiai 
jaučiuosi, būdama lydere. Esu 
pozityvi, besišypsanti ir visada 
išsiskiriu savo entuziazmu.

DAUGIAUSIA „A“
Jums reikia CC kremo  
su SPF 15 filtru! Sudėtyje yra 
SPF filtro, kuris saugo odą 
nuo kenksmingo UVA / UVB 
spinduliuotės poveikio. 
Sumažina paraudimus 
ir užtikrina lengvą padengimą. 
Formulėje yra vitamino B3, 
pasižyminčio šviesinamuoju 
poveikiu, ir gluosnio žievės 
ekstrakto, mažinančio 
pigmentinių dėmių 
matomumą. Šis produktas 
tobulai tinka ne tik vasarai!

DAUGIAUSIA „B“
Jums reikia „TimeWise®“ 
matinį atspalvį suteikiančio 
skysto makiažo pagrindo!  
Jis tobulai tinka riebiai 
ir mišriai odai. Užtikrina 
matinį užbaigimą. Jis  
neriebus ir neužkemša porų.  
Jos sudėtyje yra pvz. 
dimetikonolio, kuris suteikia 
odai šilkinio lygumo, 
ir vitamino E, kuris saugo  
odą nuo kenksmingo laisvųjų 
radikalų poveikio.

DAUGIAUSIA „C“
Jums reikia „TimeWise®“ 
šviesinamojo skysto makiažo 
pagrindo! Jis tobulai tinka 
sausai ir normaliai odai. 
Drėkina ir intensyviai šviesina. 
Jis neriebus ir neužkemša 
porų. Sudėtyje yra pvz. 
mineralų ir patentuoto 
peptidų, skatinančių kolageno 
gamybą, mišinio.

DAUGIAUSIA „D“
Jums reikia Mineralinio 
makiažo pagrindo-pudros! 
Jis lengvas, nesudėtingai 
paskirstomas ir užtikrina švelnų 
padengimą. Suteikia odai 
matinį atspalvį ir sugeria odos 
riebalų perteklių. Jo formulė 
90 % susideda iš mineralinių 
komponentų.

ATLIKITE TESTĄ IR PATIKRINKITE, KURIS IŠ „MARY 
KAY®“ MAKIAŽO PAGRINDŲ TOBULAI JUMS TIKS!

Visus makiažo pagrindus tobulai 
užtepsite su Skysto makiažo 
pagrindo teptuku, Mineralinio 
makiažo pagrindo teptuku arba  
Lašo formos makiažo kempinėle.


