ROZWIĄŻ TEST I SPRAWDŹ, KTÓRY Z PODKŁADÓW
MARY KAY BĘDZIE DLA CIEBIE IDEALNY!
1. WYJEŻDŻASZ NA URLOP.
ZABIERASZ PODKŁAD, KTÓRY:
a) ma przede wszystkim filtr SPF.
b) zmatowi skórę i sprawi, by nie
świeciła się w słońcu.
c) posiada drobinki, które sprawią,
że Twoja skóra będzie wyglądała
na rozświetloną i wypoczętą.
d) zapewni Ci drobne krycie niedoskonałości i lekko wyrówna
koloryt skóry.
2. ABSOLUTNY MUST HAVE
W TWOJEJ KOSMETYCZCE TO:
a) kosmetyk z filtrem SPF – ochrona
przed promieniowaniem UVA/
UVB przede wszystkim.
b) Chusteczki Absorbujące Nadmiar
Sebum Beauty Blotters® – idealne do walki ze świecącą się
cerą.
c) Puder Rozświetlający – dzięki
rozświetleniu skóra wygląda na
świeżą.
d) Paleta Mineralnych Różów do
Policzków – uwielbiam kosmetyki
mineralne.
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Potrzebujesz Kremu CC SPF
15! Zawiera filtr SPF, który
chroni przed szkodliwym
promieniowaniem UVA/UVB.
Zmniejsza zaczerwienienia
oraz zapewnia delikatne
krycie. Zawiera witaminę B3
o działaniu rozjaśniającym
oraz wyciąg z kory wierzby,
która redukuje widoczność
przebarwień. To produkt
idealny nie tylko na lato!

5. JESTEM OSOBĄ…
a) …dynamiczną! Lubię zabawę na
świeżym powietrzu i aktywne
spędzać czas. Nie uznaję bezczynnego siedzenia 
b) …zorganizowaną! Zawsze wyglądam dobrze oraz jestem
przygotowana na każdą sytuację.
Nie pozwalam się niczym
zaskoczyć.
c) …spontaniczną! Nie mam czasu
na planowanie, a moje pozytywne
nastawienie udziela się także
innym. Właśnie za to ludzie mnie
tak kochają!
d) …towarzyską! Uwielbiam przebywać wśród innych ludzi i czuję się
pewnie jako lider. Jestem promienna, roześmiana i zawsze się
wyróżniam swoim entuzjazmem.

3. MÓJ IDEALNY DZIEŃ
SPĘDZIŁABYM…
a) …na plaży! Uwielbiam świeże
powietrze oraz promienie słoneczne, które dodają mnóstwo
energii!
b) … z ulubiona książką i dobrą
kawą! Mogę oderwać się od
natłoku obowiązków oraz całkowicie się przy tym zrelaksować.
c) …na zakupach! Sama kreuję swój
styl i jestem dla innych inspiracją.
d) …z przyjaciółkami! Plotki
z koleżankami przy lampce wina
to zdecydowanie to, czego
naprawdę potrzebuję!
4. OD SWOJEGO PODKŁADU
OCZEKUJĘ:
a) aby był nawilżający, zapewnił mi
lekkie krycie oraz dodał skórze
blasku.
b) działał przeciwzmarszczkowo,
kontrolował wydzielanie sebum
oraz był odporny na wilgoć
i rozmazywanie.
c) działał przeciwzmarszczkowo,
pozostawiał cerę nawilżoną oraz
zmniejszał widoczność porów.
d) zapewniał lekkie krycie i jedwabiste pudrowe wykończenie.
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Potrzebujesz Matującego
Podkładu w Płynie TimeWise®!
Idealnie nadaje się do skóry
tłustej i mieszanej. Nadaje
matowe wykończenie. Jest
beztłuszczowy oraz nie zatyka
porów. Zawiera m.in. Dimethicnol, który zapewnia skórze
jedwabistą gładkość oraz
witaminę E, która chroni przed
szkodliwym działaniem wolnych
rodników.
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Wszystkie podkłady idealnie
nałożysz za pomocą Pędzla
do Podkładu w Płynie, Pędzla
do Podkładu Mineralnego
oraz Blendera do Makijażu!
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Potrzebujesz Rozświetlającego
Podkładu w Płynie TimeWise®!
Idealnie nadaje się do skóry
suchej i normalnej. Działa
nawilżająco oraz intensywnie
rozświetla. Jest beztłuszczowy
oraz nie zatyka porów. Zawiera
m.in. minerały oraz opatentowaną mieszankę peptydów,
które wspomagają wytwarzanie
kolagenu.
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Potrzebujesz Mineralnego
Podkładu Pudrowego! Jest
lekki oraz łatwo rozprowadza
się na twarzy, zapewniając
delikatne krycie. Matuje skórę,
pochłaniając nadmiar
wydzielanego sebum. Jego
formuła składa się w 90% ze
składników pochodzenia
mineralnego.

