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De 1º a 31 de março de 2013

AIS VEN

Promoção 1

De: R$ 118,00

R$ 94,

Por:

00

aumente seu lucro com os
produtos de Cuidados com a Pele!
Aproveite a promoção, e faça um pedido
mínimo de R$ 1.340,00 e, além de obter
35% de desconto no pedido, você ainda pode adquirir
o Kit Básico TimeWise® (Creme de Limpeza 3 em 1 +
Hidratante Redutor de Linhas de Expressão)
com 20% de desconto.
Pele Normal a Seca:
Código: 02-230651
Pontos: 76

R$

16,

99

Pele Mista a Oleosa:
Código: 02-230551
Pontos: 76

Promoção 2
Faça um pedido mínimo de R$ 2.340,00 e,
além de obter 40% de desconto
no pedido, você poderá adquirir Mini Kit
Microdermoabrasão e o Mini Complexo
facial Noturno TimeWise®.

E mais:
Em seu primeiro pedido mínimo de R$ 1.340,00, sem incluir itens promocionais,
você ganha 5 catálogos The Look, repletos de lançamentos especiais
e sugestões de presente.

Todas as promoções são válidas enquanto durarem os estoques.
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Apresentamos o Time de

Maquiadores Internacionais
da Mary Kay
São 11 profissionais de todo o mundo responsáveis pela criação dos looks da estação, dicas de como usar
as maquiagens e também da criação dos vídeos dos lançamentos. Confira quem é quem e divulgue essa novidade
para sua cliente, que terá o respaldo de maquiadores tops nos visuais ensinados por você!
Sebastian Correa,

Buenos Aires, Argentina

Diana Carreiro
Toronto, Canadá

Sally Wang,

Los Angeles, EUA

Luis Casco,

Los Angeles, EUA

Charlie Green,

Nova Iorque, EUA

Keiko Takagi,
Nova Iorque, EUA

Gregg Brockington,

Nova Iorque, EUA

Ashley Ward,
Londres, Inglaterra

Mélanie Meyer,

Munique, Alemanha

Shawnelle Prestidge,
Brooklyn, EUA

Paixão

nacional!
Conheça agora nosso
maquiador nacional,
Ronaldo Escobar!

Ronaldo Escobar,
São Paulo, Brasil

Ele estará perto de você, Consultora de Beleza
Independente, dando dicas, ensinando como melhorar
suas habilidades em maquiagem e mostrando toda a sua
técnica conquistada em anos de profissão. Divulgue para
suas clientes, conte a novidade e arrase em suas Sessões
de Beleza!
Ronaldo morou muitos anos na Califórnia onde estudou técnicas especiais de efeitos de
maquiagem em estúdios de cinema em Hollywood. Sua carreira então o levou para Nova York,
onde trabalhou com exclusivas boutiques de moda e editores de revistas internacionais
como Vogue, Bazaar, Cosmopolitan e passou a assinar diversos desfiles de moda pela cidade.
É a experiência que permite Ronaldo trazer o melhor da beleza para você, a partir de sua base
em São Paulo. E, como parte do Time Internacional de Maquiadores da Mary Kay, ele está
animado para as luzes, câmera e ação!

“A cor é parte da minha vida. É um elemento que sempre viveu comigo, a cor
está em toda parte no meu país. Ele me inspira em todos os sentidos e me faz
sentir vivo. A cor pode afetar a alma de uma mulher. Só com um pequeno toque
de cor no rosto o sorriso já surge imediatamente.”
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