
“De todas as lições que aprendi no mundo dos cosméticos, uma das mais importantes é 
que toda mulher gosta de sentir-se bonita. E por que não? Não há nada melhor.” 
Mary Kay Ash - Fundadora da Mary Kay Inc.

A
s Consultoras de Beleza Independentes Mary Kay ajudam as mulheres de todas 
as idades a descobrirem sua beleza com produtos excelentes, recomendações e 
atendimento personalizado. As clientes Mary Kay estão entre as mais fieis do mundo, 
pois os nossos produtos são seguros, eficazes e oferecem os benefícios de beleza que 

elas desejam. 

• Cuidados com a pele inovadores – tudo o que você precisa para ter uma pele radiante,
impecável e que desafia a idade.

• Cores tentadoras – do brilho natural até o glamouroso, do opaco ao brilhante, há cores para
todos os estilos.

• Fragrâncias marcantes – romântico, floral ou frutal. Encontre o perfume ideal para você.

• Cuidados com o corpo reconfortantes – acalme, hidrate, revitalize e proteja sua pele, da cabeça
aos pés.

A Mary Kay investe milhões de dólares em pesquisas e realiza mais de meio milhão de testes 
todos os anos para garantir que os produtos atendam aos mais elevados padrões de qualidade, 
segurança e desempenho. Como parte do compromisso contínuo de garantir que nossos 
produtos atendam ou superem as expectativas das clientes, trabalhamos todos os anos com 
milhares de mulheres no mundo inteiro para avaliar os produtos Mary Kay, com o objetivo de 
entender melhor os benefícios que elas procuram obter com o uso dos produtos e desenvolver os 
produtos que elas desejam usar no futuro. 

FATOS INTERESSANTES

• A Mary Kay conta com a colaboração de cientistas, pesquisadores e maquiadores mundiais
para desenvolver seu portfólio de produtos.

• A Mary Kay oferece produtos de cuidados com a pele, incluindo peles sensíveis e com
tendência à acne, para todas as necessidades, além de fórmulas anti-idade.

• O Creme de Limpeza 3 em 1 TimeWise® e a Sombra Mineral Cinnabar estão na lista dos
produtos mais vendidos da Mary Kay® Brasil

SOBRE MARY KAY
Por mais de 50 anos, a Mary Kay tem oferecido tudo isso. Com mais de 3,5 milhões de Consulto-
ras de Beleza Independentes em todo o mundo e faturamento de 4 bilhões de dólares em vendas 
globais, a Mary Kay é uma das maiores empresas de vendas diretas e atua em mais de 35 países 
ao redor do mundo. Descubra o que você ama na Mary Kay. Para saber mais ou para localizar uma 
Consultora de Beleza Independente Mary Kay, visite o site www.marykay.com.br.
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