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Clutch exclusiva da Coleção Runway Bold*
Fale com sua Consultora de Beleza Independente e garanta logo a sua!

Todas as mulheres com atitude e personalidade irão se inspirar nessa 
tendência e ousar no make com as cores incríveis da Coleção Runway Bold 
em Edição Limitada.

Sombras intensas, acabamentos metálicos e muito brilho!
Esses são os itens essenciais para toda mulher moderna, que está sempre na moda  
e busca inspiração nas tendências da estação para criar o seu próprio look.

RUNWAY BOLD 

*Edição Limitada – disponível enquanto durarem os estoques.

RUNWAY BOLD 

Fique por dentro do que vem das passarelas para você!

nova coleção

EDIÇÃO LIMITADA
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A ESTILISTA
conheça

Expert em combinações, a estilista é conhecida por usar diferentes estilos de peças para compor um 
look, combinando itens mais básicos e acessíveis com elementos da alta costura. Ela não tem medo 
de usar diferentes texturas ou adicionar toques metálicos para compor o visual.
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Combinações total 
jeans, estão sempre 
em alta e deixam o look 
moderno sem esforço! 
Junto a um casaco com 
textura, esta camisa 
casual consolida  
o visual da estilista.

A estilista 
sempre escolhe 

sapatos confortáveis 
para os looks. Sneakers 

dourado criam um look  
maravilhoso quando combinados 

com uma bolsa marcante.

A bolsa a tiracolo  
é perfeita para  
ficar com as mãos 
livres e estar dentro 
da tendência.  
Com tamanho  
ideal para levar 
apenas o necessário, 
esse acessório é 
essencial para toda 
mulher moderna.

“A estilista adora misturar 
itens clássicos com  
peças modernas. Adoro 
a ideia de usar peças 
opostas em um mesmo 
look – alta costura com 
itens básicos, dourado e 
prata, jeans escuro e claro.”
— Michela Buratti, Estilista
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Delineador em Gel Duo – Runway Bold*
Dramatic Gold , R$ 79,90

Destaque a linha dos cílios com a sombra 
Silver do Quinteto de Sombras Runway 
Bold* - Rock the Runway, antes de fazer 
um traçado fino rente aos cílios superiores 
com o Delineador Líquido em Caneta. 
Para destacar, crie um efeito metálico com 
Delineador em Gel Duo Runway Bold * – 
Dramatic Gold. Não se esqueça de puxar 
o fim do delineado levemente para cima 
para criar o efeito gatinho. Finalize com duas 
camadas da Ultimate Máscara para Cílios.

O ANO DO OLHO GATINHO
a estilista

O olho gatinho é um make clássico e que ganha ainda mais estilo com o acabamento  
metálico e poderoso do Delineador em Gel Duo – Runway Bold* – Dramatic Gold. 
O aplicador exclusivo facilita a aplicação, criando um olhar único e marcante com a intensidade do dourado.

1  2  3
Faça este make com as dicas da Maquiadora Global da Mary Kay Keiko Takagi.

Aplique o Pó Bronzeador  
Compacto Light-Medium  
na testa e nas maçãs do rosto, 
espalhando-o até ao queixo.

Finalize com o Batom  
Cremoso Icy Peach.

KEIKO TAKAGI

*Edição Limitada – disponível enquanto durarem os estoques.
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“O dourado é muito  
versátil – você pode usá-lo  
para um delineado mais fino 
durante o dia ou criar um  
olho gatinho mais intenso  
e impactante para a noite.”
— Keiko Takagi,
Maquiadora Global da Mary Kay
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A MODELO
No dia a dia, a modelo usa calças básicas combinadas com suéters com modelagem  
ampla e sneakers estilosos. O conforto predomina no look e o toque fashion fica por conta  
dos acessórios elegantes que completam o visual.

conheça
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A MODELO
À primeira vista, a modelo parece ter aproveitado a malha 
do guarda-roupa do seu namorado. Mas, um olhar mais 
preciso, mostra que a peça estilosa é uma tendência que 
acabou de ser apresentada nas passarelas.

“A modelo sempre  
encontra o equilíbrio  
perfeito entre peças  
que estão na moda  
com itens confortáveis.”
— Michela Buratti, Estilista

O look fica muito  
mais fashion com  
um detalhe marcante. 
Uma bolsa clássica, 
em uma cor 
impactante, dá um 
toque de modernidade 
ao visual básico.Correndo sempre 

entre um desfile  
e outro, a modelo 
aposta em calças 
básicas, com 
detalhes modernos.
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Quinteto de Sombras Runway Bold* –
Rock the Runway, R$ 119,90

O azul e o dourado estão em alta nesta temporada e vêm com tudo para dar destaque ao olhar.
Eles são perfeitos para quem busca um look rápido, com toque elegante de intensidade.

a modelo

O VERDADEIRO  
GLAMOUR DO AZUL

Faça este make com as dicas da Maquiadora Global da Mary Kay Keiko Takagi.
Aplique a sombra Gold do Quinteto de 
Sombras Rock the Runway em toda 
a pálpebra, incluindo o canto do olho. 
Contorne a pálpebra com a sombra  
Bold Blue e aplique também abaixo da 
linha dos cílios inferiores. Esfume a sombra 
Deep Blue no canto exterior e superior 
da pálpebra e abaixo da linha dos cílios 
inferiores, criando mais profundidade ao 
olhar. Finalize com duas camadas da 
Máscara para Cílios Lash Love® Preto.

1  2  Aplique o Blush Mineral Sunny Spice  
nas maçãs do rosto para um acabamento 
radiante. Finalize o look com o Batom  
True Dimensions – Natural Beauté.

KEIKO TAKAGI

*Edição Limitada – disponível enquanto durarem os estoques.
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“A sombra azul é versátil e 
perfeita para destacar o look. 
Quando queremos um visual 
para o dia a dia, com um toque
menos dramático, aplicamos  
o azul só na linha dos cílios.”
— Keiko Takagi,
Maquiadora Global da Mary Kay
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A EDITORA
DE MODA

conheça

Sempre elegante, a Editora de Moda poderá ser encontrada nos desfiles mais badalados  
da estação. O cabelo é impecável e a roupa traz uma interpretação bem feminina das tendências 
em peças com cortes ajustados.
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O destaque de uma blusa prata metalizada 
dá um toque moderno e delicado ao  
estilo da editora de moda. Um elegante 
casaco jogado sobre os ombros é tudo  
que ela precisa para completar o look. 

“A editora de moda  
está sempre à frente das 
tendências. Ela sempre tem 
os acessórios que estarão  
em todas as listas de  
desejos da próxima estação.”
— Michela Buratti, Estilista

O terno super cool  
e feito sob medida 
mostra que a editora 
de moda é uma mulher 
de negócios! O toque 
feminino fica por conta 
da listra larga na lateral 
da calça, o que suaviza 
uma peça tipicamente 
masculina do jeito ideal 
para uma mulher que 
está definitivamente  
no comando.

Os sapatos 
geométricos, 
que serão hit na 
próxima temporada, 
fazem sua grande 
estreia no look 
vanguardista  
dessa editora.

A EDITORA
DE MODA
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a editora de moda

CLÁSSICO MODERNO
A editora de moda sabe que sofisticação é muito mais do que uma ideia – é um estilo de vida.  
Seu look elegante começa com os tons metálicos do Quinteto de Sombras Rock the Runway da  
Coleção Runway Bold* e é intensificado pelo toque de cor de um batom avermelhado. Luxuoso e iluminado,  
esse contraste de brilho e sombras garante um look chique e versátil – sempre pronto para o próximo clique. 

Batom Cremoso Red, R$ 39,90

Quinteto de Sombras Runway Bold* –
Rock the Runway, R$ 119,90

Faça este make com as dicas da Maquiadora Global da Mary Kay Keiko Takagi.
Ilumine o canto interno dos olhos com  
a cor Gold do Quinteto de Sombras  
Rock the Runway. Aplique o tom Bronze 
da mesma paleta desde a linha dos cílios 
superiores até o côncavo, misturando com 
a cor Gold para adicionar um brilho sutil. 
Faça o traço na linha dos cílios inferiores  
e superiores com o Lápis Retrátil para  
os Olhos Black e esfume bem. Finalize 
com duas camadas de Máscara para 
Cílios Lash Intensity. 

1  2  Aplique o Blush Mineral Shy Blush  
nas maçãs do rosto. Nos lábios, abuse da cor 
vibrante do Batom Cremoso Red.

KEIKO TAKAGI

*Edição Limitada – disponível enquanto durarem os estoques.
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“O dourado é uma cor neutra  
e dá um toque belo e sofisticado 
ao look – além de ficar incrível  
em todas as mulheres.”

— Keiko Takagi,
Maquiadora Global da Mary Kay
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A 
BLOGUEIRA
A blogueira adora peças vintage, que são verdadeiros ‘achados’, e novos designs dignos  
de um post no Instagram. Por dentro das tendências, seus looks são cheios de cores vibrantes 
e estampas divertidas, que criam um visual descontraído e estiloso. 

conheça
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A bolsa é o destaque 
do look! É o item que 
ela escolheu para ser o 
grande contraste e ele 
dá um toque perfeito de 
glamour para o look fun.

Não é apenas o que você 
veste, mas também como 
você combina as peças. 
Estampas são ainda mais 
impactantes quando são 
bem casadas. Um casaco 
de estampa gráfica  
é a peça perfeita para 
compor um look de 
estampa geométrica!

“Para mim, o look de uma 
blogueira é sempre divertido. 
É uma mistura e combinação 
de itens acessíveis que ajudam 
a compor a personagem  
que elas criaram.”
— Michela Buratti, Estilista

Para clicar todas as fotos incríveis 
com um look street-style, ela sabe 
que até mesmo o menor dos 
acessórios precisa ter destaque. 
A capinha do celular combinada 
com o resto da produção garante 
que essa blogueira esteja sempre 
nos holofotes. 
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*Edição Limitada – disponível enquanto durarem os estoques.

Batom Cremoso Really Red,  
R$ 39,90

a blogueira

Uma verdadeira blogueira e it-Girl aposta nas novidades e não tem medo de experimentar cores intensas  
e de realçar seus pontos marcantes. Ela é pura tendência de moda até nas sobrancelhas – que são cheias  
de personalidade e bem delineadas. E os tons intensos de vermelho dos lábios são mais uma razão para 
essa mulher abusar do street-style!

A CARA DA MODA

Faça este make com as dicas da Maquiadora Global da Mary Kay Keiko Takagi.
Aplique a sombra mineral Crystalline 
desde a base dos cílios superiores  
até a sobrancelha. Esfume a pálpelbra  
usando a cor Amber Blaze. Aplique a  
French Roast no côncavo e esfume até  
o canto externo dos olhos. Faça o traço 
com o Delineador Líquido em Caneta  
e finalize com duas camadas da  
Máscara para Cílios Lash Intensity. 

 2  Finalize o make com o Batom Cremoso 
Really Red. Esse é o destaque perfeito  
para contrastar com os olhos em tons  
neutros e o look estiloso.

KEIKO TAKAGI

1
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“Para um look estiloso 
e moderno, aposte em 
lábios marcantes, equilibre 
com sombras neutras e 
sobrancelhas expressivas.”
— Keiko Takagi,
Maquiadora Global da Mary Kay
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toque de

Liberte a fashionista que existe em você e tenha em suas mãos o puro luxo da coleção 
Runway Bold*! O acabamento cheio de glamour e poder fica por conta dos fabulosos 
Esmaltes para Unhas Blue Debut e Gold is Bold. Escolha o seu favorito ou faça 
combinações criativas para criar releituras das tendências da estação – isso sim  
é fashion! Esses esmaltes protegem e fortalecem as unhas com muito estilo. 

As cores intensas usadas 
pelas modelos dentro e fora 
das passarelas são escolhas 
poderosas. Inspire-se nesse 
look com o Blue Debut 
e decore com linhas finas 
douradas em alguns dedos!

Esmalte para as Unhas – 
Runway Bold*, R$ 39,90 (cada) 
Disponível nas cores Blue Debut e Gold is Bold

PASSARELA!

*Edição Limitada – disponível  
enquanto durarem os estoques.
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À esquerda:  
inspire-se na criação 
da blogueira que 
antecipou tendências 
com o Gold is Bold 
e linhas finas  
e marcadas em  
outra cor em apenas 
dois dedos.
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Transforme seu caminho em uma 
passarela com a sua Consultora  
de Beleza Independente Mary Kay! 

Nos vemos na próxima  
temporada de moda!


