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Contagem regressiva
para o seu grande dia

Comece a se preparar!

Está na hora de começar a cuidar da sua pele 
para deixá-la radiante. O Sistema Anti-idade  

de Cuidados com a Pele TimeWise® proporciona 
11 benefícios anti-idade, que deixarão  

a sua pele com aparência mais jovem, enquanto  
o Kit Microdermoabrasão TimeWise® limpará  
os poros e deixará a pele mais lisa e suave.  

E, o melhor, tudo a tempo de você ficar com uma 
pele radiante nas suas fotos do casamento!

DE 3 A 4 MESES ANTES

Com todo o planejamento e os preparativos  
para o seu casamento, lembre-se de que você precisa 

de um tempo para relaxar! E você pode contar  
com a sua Consultora de Beleza Independente para 

ajudá-la nesse momento. Que tal reunir suas madrinhas, 
padrinhos, amigos e familiares mais próximos  

para uma Sessão de Beleza na sua casa?

DE 2 A 3 MESES ANTES

O dia da noiva

Se você deseja que suas madrinhas,  
padrinhos ou familiares mais próximos estejam 

com cores ou roupas específicas no altar, agora  
é o momento de você conversar com eles,  
para que todos tenham tempo para fazer  

as suas compras!

3 MESES ANTES

Os trajes da festa

Comece a experimentar a sua maquiagem  
e penteados para o casamento. Envie a sua 
foto para o aplicativo Maquiagem Virtual Mary 

Kay e prove infinitas combinações de penteados 
e maquiagem, acessórios de noiva, makes 

desenvolvidos por maquiadores  
profissionais e muito mais!  

Não se esqueça de dizer às suas madrinhas  
para experimentarem também.

2 MESES ANTES

Beleza nupcial

É hora de verificar novamente com todos  
os fornecedores de serviços contratados  

se tudo está conforme programado.  
Este checklist deve incluir os fornecedores  
de flores, bolo, comidas e bebidas, local  

da festa, fotógrafo e muito mais.

1 MÊS ANTES

Revisão com os fornecedores



5

É muito importante que você se cuide 
durante esta fase de planejamento.  

Coma alimentos que beneficiam  
a sua saúde, beba muita água e durma,  

pelo menos, oito horas por noite.

2 SEMANAS ANTES

Cuide de você

Para você arrasar com uma pele suave como 
seda no seu casamento, intensifique o uso  

da Coleção para o Corpo Satin Body™.  
E, para conquistar uma pele com um 

brilho sutil e natural, use a Loção Corporal 
Autobronzeadora diariamente,  

até você atingir ao tom que deseja.

DE 1 A 2 SEMANAS ANTES

Brilhe da cabeça aos pés

Experimente seu vestido de casamento 
mais uma vez e prepare todos  

os acessórios e roupas que você vai 
precisar para o seu grande dia. E não se 
esqueça de organizar todos os produtos 

que você usará no Estojo Compacto.

1 SEMANAS ANTES

Na medida certa

Sua aliança de casamento será admirada 
por muitas pessoas. Por isso, cuide  

de suas mãos com o Kit Mãos de Seda 
Satin Hands® e não se esqueça  
de ir a sua manicure e pedicure.  

E, o mais importante, agora é o momento 
de você relaxar e ir dormir cedo.

DE 1 A 2 DIAS ANTES

Mãos suaves e sedosas

Leve o seu tempo e deixe  
que o seu corpo acorde sozinho,  
para garantir que você descanse  

bem nesse dia. A coisa mais importante  
é pensar em você! Depois de todo  
o planejamento e preparação, este  

é o momento para você relaxar e desfrutar  
de cada momento especial.

O GRANDE DIA

Enfim, ele chegou



Declare seu amor com uma pele

“Sim”, eu acredito nos benefícios anti-idade da linha TimeWise®.
O Sistema Anti-idade de Cuidados com a Pele TimeWise® oferece 11 benefícios anti-idade: limpa, esfolia, tonifica, 
hidrata, suaviza, firma, energiza, protege, renova, proporciona uma pele macia e reduz a aparência  
de linhas de expressão e rugas.

Sistema Anti-idade de Cuidados com a Pele TimeWise® , R$ 289,80

lisa e radiante
Você quer estar com uma pele perfeita nas fotos do seu grande dia,  

então, é fundamental que, alguns meses antes do seu casamento, você comece  

com uma rotina de cuidados com a pele. Confira aqui algumas sugestões!

6



Sua pele
perfeita

Use produtos anti-idade para você ficar  
totalmente radiante no dia do seu casamento.

PARA O ROSTO 
Pele macia desde já.
Tenha uma pele linda e totalmente lisinha,  
com resultados imediatos, em apenas duas etapas. 
Kit Microdermoabrasão  
TimeWise®, R$ 175,00

PARA OS OLHOS 
Suavize as linhas de expressão.
Previna e suavize o aparecimento de linhas  
de expressão e rugas ao redor dos olhos. 
Creme Firmador para a Área dos Olhos 
TimeWise®, R$ 74,00

PARA O CORPO 
Pele delicadamente suave.
Faça a sua pele parecer mais macia e sedosa,  
com um produto que mantém a sua pele  
hidratada por até 24 horas. 
Loção Corporal Firmadora Targeted-Action® 

TimeWise®, R$ 109,00

Todos os preços são sugeridos para revenda.        
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um make         impecável

O segredo para
REALCE

1
A base cria uma superfície lisa 
e com tons uniformes para  
a aplicação da maquiagem.
•  Para conseguir um acabamento perfeito,

comece a aplicar a base do centro
do seu rosto para fora.

Primer Facial Fixador de Maquiagem 
FPS 15 Mary Kay®, R$ 65,00
Base Líquida TimeWise® Acabamento 
Matte Mary Kay®, R$ 59,90
Base Líquida TimeWise® Acabamento 
Luminoso Mary Kay®, R$ 59,90
CC Cream Multibenefícios FPS 15 
Mary Kay®, R$ 59,90

O segredo para manter a base intacta  
na sua pele é realizar a aplicação de um 
primer. Certifique-se de aplicá-lo e deixá-lo 
por alguns minutos após limpar a sua pele.

Chegou  
o grande dia!
 Experimente essas  

dicas para ficar linda,  

segura e confiante.
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ILUMINE ESCONDA FINALIZE

Todos os preços são sugeridos para revenda. 

O iluminador facial ajuda  
a dar um up no seu visual 
ao destacar algumas áreas 
do seu rosto para oferecer 
um olhar mais brilhante, 
mais radiante.

Depois de ter aplicado  
a maquiagem e fazer as correções 
na pele, está na hora de dar  
o toque final, que fará seu make
durar por horas e ficar impecável 
durante todo o casamento.
•  Aplique o pó mineral compacto

para controlar a oleosidade da pele.

•  Passe o pó solto translúcido
para controlar o brilho da pele.
Com uma fórmula apropriada para todos
os tipos e tonalidades de pele, proporciona
uma cobertura invisível, que ajuda a fixar
a base para um acabamento natural.

Pó Mineral Compacto Mary Kay®, 
R$ 42,00
Pó Solto Translúcido Mary Kay®, 
R$ 59,00

Utilizar o corretivo é a forma  
mais fácil de esconder as imperfeições  

na pele instantaneamente.  
Para um resultado mais natural, o segredo  

é aplicar uma camada fina do corretivo  
e espalhar bem na pele.

Corretivo Mary Kay®, R$ 38,00

Iluminador Facial  
Mary Kay®, R$ 49,00
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4
O corretivo disfarça e esconde 
as imperfeições na pele, como 
manchas, cravos, espinhas  
e olheiras.
•   Aplique o corretivo sobre a base

para obter uma cobertura extra,
que esconde as imperfeições da pele
e mantém a maquiagem no lugar.

•  Use o pincel para corretivo e sombra 
em creme para uma aplicação fácil 
e uniforme do produto.
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CRIE

Deixe os cílios com aparência  
de mais preenchidos e volumosos, 
além de minimizar o aspecto 
das falhas nos cílios e sobrancelhas.

Sérum Fortalecedor  
de Cílios e Sobrancelhas 
Mary Kay®,  R$ 98,00
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PREPARE APERFEIÇOE

Todos os preços são sugeridos para revenda. *Estudo realizado por uma empresa de pesquisa independente.

A Máscara Incolor Primer  
para Cílios pode ser usada tanto 
sozinha, para um look mais natural, 
como também pode funcionar 
como um complemento, ao ser 
aplicada sobre a sua máscara  
para cílios, criando assim um 
olhar mais dramático, com cílios 
volumosos e alongados. 

Máscara Incolor Primer para 
Cílios Mary Kay®, R$ 39,00

Escolha uma máscara.
Defina, proteja  
e ofereça quatro 
vezes mais volume 
aos seus cílios,  
de forma natural  
e suave. 

Máscara para 
Cílios Lash Love 
Mary Kay®,  
R$ 59,90

Máscara  
à prova d’água, 
que oferece 
resistência  
à chuva, lágrimas, 
suor, umidade, 
piscina e água 
salgada*.

Máscara para 
Cílios Lash Love 
à Prova D’água 
Mary Kay®,  
R$ 59,90

Perfeita para 
alongar, definir  
e fortalecer, oferece 
volume e cobertura 
instantâneos,  
com um pincel  
que ajuda a separar 
os fios.

Máscara 
Alongadora para 
Cílios Lash Love 
Mary Kay®,  
R$ 59,90

Com uma fórmula 
exclusiva, deixa 
seus cílios mais 
longos e oferece 
até cinco vezes 
mais volume.

Ultimate 
Máscara para 
os Cílios Mary 
Kay®, R$ 59,90

Spa para cílios
Mary Kay®

Uma alternativa simples e fácil, para você ter  

os serviços de salão na sua casa.

Três passos para cílios perfeitos
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Tudo o que você precisa para personalizar o seu look de noiva 

inesquecível está no Maquiagem Virtual Mary Kay®.  

Veja como é fácil:

• Envie sua foto ou escolha uma das opções de imagens de modelos. 

• Veja todos os looks de noivas criados especialmente por maquiadores profissionais.

•  Teste as diversas combinações de penteados. 

• Misture e combine coroas, véus, colares, brincos e outros acessórios.

• Experimente infinitas combinações de maquiagem e muito mais!

perfeitos.
imagem e o estilo 

Lá vem a noiva com a

Aplicativo Maquiagem 
Virtual Mary Kay®

Quando você estiver  

pronta para transformar  

o seu look em realidade, 

bastar entrar em contato 

com a sua Consultora  

de Beleza Independente 

Mary Kay. E, não se esqueça 

de compartilhar o seu look 

com suas madrinhas, mãe  

e amigas!    Tente agora!
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imagem e o estilo 
dos sonhos

Look

Encontrar o look de noiva dos seus sonhos começa  

pelas informações de beleza exclusivas que estão neste guia. 

Agora que você já aperfeiçoou suas habilidades para um rosto perfeito  

e explorou as maquiagens para ficar linda e radiante, este material  

irá ajudá-la a obter resultados impressionantes com as dicas e segredos  

de maquiadores profissionais, seja a sua cerimônia realizada na parte  

da manhã, tarde ou à noite.
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para o dia
Um lindo make 

Todos os preços são sugeridos para revenda. 

15

Este look, criado pelo maquiador internacional da Mary Kay, Keiko Takagi, destaca a noiva e toda a sua beleza durante  
o dia. Os tons brilhantes, em cores neutras, ficam lindos em todos os tipos de pele e iluminam os olhos perfeitamente!

Black

Strawberry  
Cream

Pink 
Passion

Soft Blush

Sheer Bliss

Au Naturel

Crystalline

Honey Spice

Espresso

Sombra Mineral Mary Kay®,  
R$ 22,00 cada 

Lápis Retrátil para os Olhos  
Mary Kay®, R$ 36,00 

Blush Mineral Mary Kay®,  
R$ 34,00

Lápis Retrátil para os Lábios  
Mary Kay®, R$ 35,00 

Batom Cremoso  Mary Kay®,  
R$ 39,90

Brilho para os Lábios NouriShine 
Plus™ Mary Kay®, R$ 37,00

Blush em Creme Mary Kay®,  
R$ 36,00
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Leve e clássico, este look  

de noiva clássico deixa qualquer  

tipo de pele iliuminada. As cores 

minerais proporcionam sutileza  

e deixarão você radiante – tanto  

nas fotos como pessoalmente.

Sombra Mineral Mary Kay®, R$ 22,00 cada

Ultimate Máscara para Cílios Mary Kay®, R$59,90

Blush Mineral Mary Kay®, R$ 34,00

Batom Cremoso  Mary Kay®, R$ 39,90

Brilho para os Lábios NouriShine Plus™  
Mary Kay®, R$ 37,00

Encantos em  
           tons de rosa

Todos os preços são sugeridos para revenda. 

Crystalline

Shy Blush

Pink Diamonds

Sheer Blush

Black

Precious Pink

Cinnabar
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Make de noiva clássico 



Make de noiva para a noite    

Simplesmente    deslumbrante
Com o efeito de um brilho sutil, este look 

deixa a noiva radiante e glamorosa,  

para uma noite em que você será  

o centro da atenção de todos os olhares  

e fotógrafos.

Faça esse look para um casamento durante 

à noite utilizando cores minerais e seja  

uma noiva sofisticada e exuberante.
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I  Black

Black

Cherry Blossom

Fuchsia
Clear

Crystalline

Sweet Plum

Honey Spice
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Todos os preços são sugeridos para revenda. 

Sombra Mineral Mary Kay®, R$ 22,00 cada
Máscara para Cílios Lash Love à Prova D’água Mary Kay®, R$ 59,90
Lápis Retrátil para os Olhos Mary Kay®, R$ 36,00  
Lápis Retrátil para os Lábios Mary Kay®, R$ 35,00 
Batom Cremoso  Mary Kay®, R$ 39,90
Blush Mineral Mary Kay®, R$ 34,00
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Eternize em suas memórias o momento  
em que dois corações viram um só, com uma 
fragrância única e especial, como o seu amor.

Para eternizar
as juras de amor

Notas de Pêssego, entrelaçam-se com delicadas 
Pétalas de Jasmim, Baunilha e Âmbar Branco. 

Eau de Parfum, R$ 139,00

Todos os preços são sugeridos para revenda. 
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mãe da noiva
daO

Para a mãe  

da noiva ficar radiante,  

uma tecnologia avançada 

para combater os sinais 

avançados da idade. 

Sistema Volu-Firm™  
TimeWise Repair™,  

R$ 534,00

brilho

Todos os preços são sugeridos para revenda. 
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arrasarem
madrinhas

Dicas para as

Escolha uma cor 
neutra para os lábios, 
como o Brilho Labial 
Au Naturel. Assim 
você ficará perfeita, 
mas sem tirar o brilho 
da noiva. 

Brilho para os 
Lábios NouriShine 
Plus™ Mary Kay®, 
R$ 37,00

Dê um tempo para seus 
pés acostumarem-se  
com o novo sapato  
que você usará  
no casamento, antes  
de dançar a noite toda 
com ele. E, na manhã 
seguinte, alivie o cansaço 
de seus pés e pernas com 
uma loção refrescante.

Loção Energizante 
para os Pés e Pernas 
Mint Bliss™  
Mary Kay®, R$ 48,00

Prepare-se  
para Brilhar

Tenha sempre a mão 
esses itens indispensáveis 

para driblar qualquer 
imprevisto ou emergência 

durante o casamento.

Hastes Flexíveis

Primer Labial

Alfinetes

Grampos para cabelos

Desodorantes 
antitranspirante

Pó compacto

Lenços de papel antibrilho

Mini kit de costura

Removedor de esmaltes

Balas e chicletes

Remédios para dores  
e antiácidos

Algo para comer
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All prices are suggested retail.

O casamento  
é um momento muito 
emocionante para 
todos os convidados, 
especialmente para  
as madrinhas. Para manter 
a maquiagem sempre  
no lugar e emocionar-se 
sem preocupações,  
é essencial usar a Máscara 
para Cílios Lash Love  
à prova d’água.

Máscara para Cílios 
Lash Love à Prova 
D’água Mary Kay®, 
R$ 59,90

Você vai amar 
os benefícios 
renovadores dessa 
máscara na sua 
pele. E, o melhor, 
tudo em apenas  
10 minutos.

Máscara 
Hidratante 
Renovadora em 
Gel TimeWise®, 
R$ 65,00

*Em um estudo independente com consumidores, as mulheres concordaram que sua pele  
pareceu mais firme, hidratada e com uma aparência descansada. A máscara ajudou a reduzir a aparência  
dos poros, entre muitos outros benefícios visíveis.

Faça um scrapbook do casamento. 
Peça para todos os convidados contribuírem com uma página do scrapbook repleta  

de lembranças e momentos, para assim fazer o casal recordar e eternizar a trajetória  

que trilharam juntos até o dia do casamento. 

Compartilhe memórias.  
Divida entre os convidados as fotos e lembranças de casamentos  

que já foram realizados, como o da mãe da noiva.

Fotos são lembranças maravilhosas.  
Tire muitas fotos no dia do Chá de Cozinha, tomando muito cuidado para não se esquecer  

de nenhuma convidada.

 Use essas ideias para criar novas tradições  
e preparar momentos inesquecíveis.

CHÁ DE COZINHA INESQUECÍVEL
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especiais
para pessoas especiais

Presentes

26

Ideias de presentes para madrinhas, 
padrinhos e convidados.



Todos os preços são sugeridos para revenda. 

Mãos entrelaçadas
Três passos para ter as mãos  
renovadas, hidratadas e suaves. 

Kit Mãos de Seda Satin Hands® 
Pêssego, R$ 142,00

Também disponível nas versões: 

Livre de Fragrância, R$ 142,00 
Honeydew, R$ 136,00

O encanto do romance
Leve e sofisticada, Pink Diamonds é uma fragrância 
desenvolvida especialmente para as mulheres sensuais 
e românticas, com notas florais e frutais.

Pink Diamonds™ Eau de Parfum, R$ 124,00

Muito amor
Uma fragrância floral floral, que traz notas frescas 
com um clima de paixão intensa e eterna.

Heartfelt™ Eau de Toilette for Him & Her, R$ 84,00 cada

Expressões coloridas
Preencha um Mini Estojo Compacto da Mary Kay  

com muito amor e, claro, cores. 

Mini Estojo Compacto Mary Kay® (vazio) , R$ 52,00

Sombra Mineral Mary Kay®, R$ 22,00 cada

Blush Mineral Mary Kay®, R$ 34,00 cada

Doce lembrança 
Demonstre todo o seu afeto com uma fragrância 
frutal floriental que une a todos e já vem junto 
com um pingente em forma de coração  
e com um espaço dentro da caixa para  
que você escreva uma mensagem especial  
de agradecimento.

Thinking of You™  
Eau de Parfum, R$ 105,00
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Estojo compacto é vendido separadamente e vazio.



Uma fragrância fresca, contemporânea 
e espontânea para o verdadeiro  
homem original.

True Original™ 
Cologne Spray, R$ 139,00

também é
dele

O grande dia

Ajude seu noivo e seus padrinhos a prepararem-se 

para o grande dia, com uma pele suave e protegida, 

uma barba impecável e um perfume que combina 

perfeitamente com seu estilo.

Uma fragrância amadeirada aromática, 
perfeita para o homem sofisticado.

Upscale™  
Eau de Parfum for Men, R$ 115,00

Uma sofisticada fragrância amadeirada, 
com um toque oriental, que acentua  
a autoconfiança e o poder de sedução  
do homem.

Upscale Black™ 
Desodorante Colônia, R$ 99,00

Perfumes
sofisticados
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Uma fragrância naturalmente  
elegante e irresistível, para o homem 
autoconfiante e de espírito livre.

Free Spirit™ 
Desodorante Colônia, R$ 89,00

Da família olfativa amadeirada 
musk, traz notas refrescantes  
com um toque sensual  
e confortante. 

Heartfelt™ 
Eau de Toilette for Him & Her, 
R$ 84,00 cada



Todos os preços são sugeridos para revenda. 

Cuidados essenciais com a pele

Limpa a pele e ajudar a reduzir  
os sinais visíveis de envelhecimento.

Sabonete Facial MKMen®, R$ 39,00

Proteja sua pele dos raios solares, 
enquanto a mantém firme e hidratada. 

Loção Hidratante Intensiva  
FPS 30 MKMen®, R$ 63,00 

Com uma fórmula avançada, hidrata 
a pele instantaneamente e reduz 
visivelmente a aparência de linhas  
de expressão e rugas ao redor dos olhos.

Creme Intensivo para a Área  
dos Olhos MKMen®, R$ 54,00

Para um barbear mais rente  
e suave, esta espuma cria uma 
zona de conforto entre a lâmina 
e a pele, que reduz a irritação 
causada pela lâmina.

Espuma para Barbear 
MKMen®, R$ 39,00

A melhor parte de barbear –  
esse gel deixa uma deliciosa 
sensação refrescante e ainda 
mantém a pele macia e hidrata 
pós-barba.

Gel Refrescante Pós-Barba 
MKMen®, R$ 35,00
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Tudo sobre o seu 

dia.
grande

©2015 MARY KAY INC. 

Confira mais dicas  

de beleza em nossos catálogos 

on-line ou pessoalmente com 

sua Consultora de Beleza 

Independente. 

• Compre presentes 

    • Experimente produtos 

    • Seja anfitriã de festas

Para mais produtos de beleza 

e dicas para um evento ainda 

mais inesquecível, procure 

sua Consultora de Beleza 

Independente.




