Multimasking

Hydratace
JE PRO PLEŤ KLÍČOVÁ
Léto je za dveřmi, a proto je důležité připravit
pleť na sluneční paprsky a zábavu letních měsíců.
Připravte svou pleť na léto a začněte již teď. Čím
dříve si zvyknete, tím lépe. Vaše pleť se vám odmění
krásným mladistvým vzhledem.

20%A
SLEV

TimeWise® Hydratační
gelová maska
s regeneračním účinkem

Limitovaná*

E
EDPlatIíC
do

10187785

vyprodání zá

Cena: 600 Kč / 24,80 €

sob.

Sleva: 150 Kč / 6,20 €

Hydrogelové polštářky
pod oči
10187787
Cena: 952 Kč / 39,20 €
Sleva: 238 CZK/ 9,80 €

Objednávejte pod speciálním obj. číslem, jinak ztrácíte nárok na slevu. Akce platí od 1. 6. do vyprodání zásob, nejpozději však do 30. 6. 2021
dle uzávěrky měsíce. Tato strana není určena pro použití k propagaci vašeho podnikání s Mary Kay. Uvedená akce je akcí pro nezávislé kosmetické
poradkyně a poradce Mary Kay. Nezávislé kosmetické poradkyně a poradci jsou sami zodpovědní za svou cenovou a marketingovou strategii.
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SVĚŽÍ
JEDNODUCHÉ
LÍČENÍ:
BALÍČEK
KRÁSNÉHO
LÍČENÍ

Získáte
zdarma

Sjednocená pleť
bez jakýchkoliv
nedostatků je nutností
po celý rok, natožpak
na jaře, kdy se více
odhalujeme. Jaro je
ideální ke zdůraznění
přirozené krásy
a osobitého stylu. Poraďte
svým zákaznicím, jak
vykouzlit svěží jednoduché
líčení, se kterým mohou
vyrazit na jarní procházku
i do společnosti.

ZAKUPTE SI:
Máte na výběr (1 ks)
10072826 CC krém s ochranným faktorem s SPF 15 Very Light
10072827 CC krém s ochranným faktorem s SPF 15 Light-to-Medium
10072828 CC krém s ochranným faktorem s SPF 15 Medium-to-Deep
Máte na výběr (1 ks)
10149214 Tekuté oční stíny Light Beam
10149218 Tekuté oční stíny Meteor Shower
10149217 Tekuté oční stíny Pink Starlight
10149219 Tekuté oční stíny Purple Nova
+ přidejte k nákupu (1 ks)
10115769 Houbička na make-up

Přidejte
k nákupu

Máte
na výběr

Zvýhodněná cena:
a:
1 210 Kč / 48,90 €
Původní cena:
1 640 Kč / 66,40 €
Sleva:
430 Kč / 17,50 €

ZÍSKÁTE ZDARMA:
MA:
Lash Intensity™ Řasenka
ka (1 ks)

Akce platí od 1. 6. do vyprodání zásob, nejpozději však do 30. 6. 2021 dle měsíční uzávěrky.
Tato nabídka se neobjednává pod speciálním obj. číslem. Získaný bonus najdete na bonusové stránce na konci objednávky.
Tato strana není určena pro použití k propagaci vašeho podnikání s Mary Kay. Uvedená akce je akcí pro nezávislé kosmetické poradkyně
a poradce Mary Kay. Nezávislé kosmetické poradkyně a poradci jsou sami zodpovědní za svou cenovou a marketingovou strategii.
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DEN OTCŮ
se blíží!
I tatínkové si zaslouží svůj den. A právě proto vznikl
Den otců, který si připomínáme třetí červnovou
neděli. Tento den je báječnou příležitostí, při které
můžeme ocenit důležitou otcovskou roli v životě
každého z nás. Vneste tento svátek do své rodiny.
Jistě budete překvapeni, jakou radost či dojetí ve
svém tátovi či dědečkovi vyvoláte už jen tím, že se
za ním zastavíte a dáte mu najevo, jak ho máte rádi.
Přemýšlíte, čím svého tátu nebo dědečka v tento
den potěšit?
Udělejte jim radost krásným voňavým dárkem
pro tento den. Využijte tuto slevu na pánské
vůně a nabídněte také svým zákaznicím skvělé
parfémové vody pro muže Mary Kay®.

20/6
Limitovaná*

E
EDPlaItíC
do
vyprodání záso

10187793

Cityscape™ Parfémová voda pro muže

10187788

Domain® Parfémová voda pro muže

10187811

MK High Intensity™ Parfémová voda pro muže
e

10187794

MK High Intensity Ocean™ Parfémová voda pro muže

10187792

MK High Intensity™ Sport Parfémová voda pro muže

10187789

True Original™ Parfémová voda pro muže

10187791

Velocity® Parfémová voda pro muže

b.

20%

SLEVA

Ke každé objednávce, která bude
obsahovat
obsaho
at parfémovou
parfémo o vodu
od pro muže,
m že
dostanete 1 ks pánské taštičky ZDARMA.

Objednávejte pod speciálním obj. číslem, jinak ztrácíte nárok na slevu. Akce platí od 1. 6. do vyprodání zásob, nejpozději však do 30. 6. 2021
dle uzávěrky měsíce. Tato strana není určena pro použití k propagaci vašeho podnikání s Mary Kay. Uvedená akce je akcí pro nezávislé kosmetické
poradkyně a poradce Mary Kay. Nezávislé kosmetické poradkyně a poradci jsou sami zodpovědní za svou cenovou a marketingovou strategii.
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