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Atrás, da esquerda para a direita: Peggy Cadden-
Boone, Canadá; Tatum McTyre, EUA; Ilona Mavoungou, 
França; Liz Delsa, EUA; Inga Hurst, Alemanha
À frente, da esquerda para a direita: Kristine “Tooting” 
Demeterio, Hong Kong; Sofi Cantú, México; Hannah 
Snyder, EUA; Fiona Mew, Reino Unido; Stephanie 
Palmer, EUA

Temos o prazer de anunciar que todas as modelos deste catálogo são   
        Apresentadoras Younique.

MELANIE HUSCROFT | Cofundadora e CVO

Concordo plenamente! Estão INTENSAS, lindas, 
fortes, independentes, motivadas... eu poderia
falar disso até amanhã.

Estou impressionado! E os nossos 
produtos estāo melhor que nunca!

Simmmm! Vai começar a festa!

Mel, o nosso catálogo está espetacular! 
A Younique é mesmo uma família de 
mulheres fortes e inspiradoras. 

DEREK MAXFIELD | Fundador e CEO 

POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO LOVE IT GUARANTEE™  
Estamos tāo certos de que vais adorar a Younique que podemos garantir a satisfaçāo 
e a qualidade dos nossos produtos. Construimos a nossa politica de garantia de 
produtos para que a tua compra na YOUNIQUE seja fácil e sem preocupações. Se nāo 
gostares, estamos aqui para ajudar!

Os nossos produtos estāo melhor que nunca. Estou 
tāo entusiasmada com as novas máscaras de 
pestanas castanhas à prova de água e com as 
novas cores de batom fabulosas! Por falar em novo, 
estás a treinar a tua nova assinatura?
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Limpeza. Esfoliaçāo. Hidratação. Refrescar. Brilho. Proteção. Cuidado. Finalização.  
A tua pele faz parte de ti e a sua composiçāo genética é única, tal como tu. Demonstra-lhe 
o amor que lhe tens utilizando produtos de eleiçāo, dignos de um SPA e que sabes muito 
bem como cuidar dela. 

PELE

Aquela maquilhagem de arrasar começa muito antes de pegares no pincel. 
Quando cuidas da tua pele com produtos de qualidade, estás a prepará-la para 
algo realmente especial. Porque afinal, tu és especial. 
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Peggy

Tooting

Sérum Efeito Lifting
Instantâneo 
YOUNIQUE ROYALTY™ 
70 €
Formulado especialmente para dar 
um aspecto mais suave à tua pele.

Spray Tonificante de  
Água de Rosas  
YOUNIQUE ROYALTY™
31,50 €
Este spray refrescante acalma  
e refresca ao mesmo tempo.

Já sabemos que és especial, mas a tua pele também. Chegou o momento de fazeres um 
bom upgrade com produtos de luxo e de alta qualidade, que te farāo sentir uma verdadeira 
princesa. Vamos a isso! Proporciona à tua pele um tratamento de excelência. 

Creme de Dia Anti-Envelhecimento 
YOUNIQUE ROYALTY™
45 €
Protege a pele normal e oleosa com SPF 20, 
vitaminas C e E e óleo de baobá.

Quem disse que precisavas de 
chegar ao fim de semana para 
cuidares de ti? A mais fantástica 
rotina de pele tornou-se agora 
num hábito diário.

SIM, POR FAVOR. Sinto-me 
uma rainha só de olhar 
para eles.

Creme de Dia Hidratante 
YOUNIQUE ROYALTY™
45 €
Protege a pele normal e seca 
com FPS 20.

Hidratante Divine 
YOUNIQUE ROYALTY™
42 €
Um produto indispensável 
para uma pele radiosa. 
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Sofi

Ilona

Serum de Beleza 
UPLIFT® YOUNIQUE ROYALTY™ 
70 € 
Melhora a aparência da pele, deixando-a 
mais macia e saudável.

Creme Anti-Envelhecimento de Noite  
YOUNIQUE ROYALTY™
53 €
Acorda com a pele dos teus sonhos depois  
de usares este precioso creme de noite.

Toalhetes de Limpeza e Brilho  
YOUNIQUE ROYALTY™
21,50 €
Remove a maquilhagem e deixa  
a pele com uma sensação de  
limpeza e frescura.

Stick de Limpeza 
YOUNIQUE ROYALTY™
31,50 €
Remove maquilhagem à 
prova de água e produtos de 
lábios de difícil remoção.

Desmaquilhante Suave 
e Hidratante  
YOUNIQUE ROYALTY™
42 €
Desmaquilhante com óleo de 
baobá e extrato de bétula 
branca ideal para peles 
normais e secas.

Desmaquilhante 
Purificador de Poros 
YOUNIQUE ROYALTY™ 
42 €
Os grãos da jojoba esfoliam 
a pele e o extrato de bétula 
branca fortalece-a.

 NOVO
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Fiona

Hannah

Liz

Inga

Máscara de Brilho  
YOUNIQUE ROYALTY™ 
53 €
Esta máscara proporciona 
uma pele mais brilhante, 
firme e radiosa.

YOUNIQUE ROYALTY™
Máscara para Controlo  
da Oleosidade
53 €
Tira o brilho da pele oleosa, 
minimiza os poros e realça o tom 
e a aparência limpa da pele.

Máscara Esfoliante  
YOUNIQUE ROYALTY™
53 €
Esfolia suavemente para exibir 
uma pele com uma aparência 
mais saudável e reduz o 
tamanho dos poros.

Máscara Detox  
YOUNIQUE ROYALTY™
53 €
Limpa a pele e proporciona 
uma aparência mais suave 
e bem-cuidada.

 NOVO
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ROSTO

As belas criações começam com uma base forte. Os nossos produtos faciais 
estabeleceram o padrão de excelência, com opções para muitos tipos de pele e 
preferências de cobertura. Desde soluções práticas a acabamentos impecáveis, 
vais descobrir que o visual perfeito começa aqui mesmo.

Os nossos elementos básicos têm a sua graça. Na verdade, até se tornam um pouco 
mágicos. Afinal de contas, com eles passas do rosto limpo a um rosto impecável e o 
teu brilho irá ser medido em megawatts! Acrescenta um pouco da magia dos nossos 
produtos e verás como te vais sentir encantadora.

Que emoção! Base nova, não é? Que bom! 
E esse iluminador é DE MATAR.

Vou encomendá-los todos.
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A. Scarlet

B. Organza

C. Velour

D. Taffeta

E. Chiffon

F. Satin

G. Cashmere

H. Velvet

I. Charmeuse

J. Chenille

K. Cypress

L. Suede

M. Georgette

A
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H
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C
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L
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Carob

Cream

Bisque

Honey

Caramel

Chestnut

Nunca estás parada, nós também não. Os nossos produtos passam por inovações e 
melhorias constantes para garantir que facultamos as melhores maquilhagens disponíveis 
do mercado. Há quem diga que não dá para melhorar o que já está perfeito, mas nós 
provamos que isso não é verdade.

BB FLAWLESS
Intensificador de tez
42 €
Hidratante com cor. Leve, fácil 
de aplicar e versátil.

Conjunto BB FLAWLESS
89 €
Conjunto de 2 intensificadores 
de tez BB FLAWLESS no tom à 
tua escolha, mais esponjas de 
aplicação YouniqueTM.

A Inga está a usar o Intensificador de tez BB FLAWLESS no tom Bisque.

Base Cremosa 
TOUCH MINERAL
34,50 € 
Cobertura média com 
um toque de seda.

Primer Facial  
TOUCH GLORIOUS™
42 €
Um primer macio e aveludado 
que permite a aplicação 
uniforme da maquilhagem.
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A. Scarlet

B. Organza

C. Velour

D. Taffeta

E. Chiffon

F. Satin

G. Cashmere

H. Velvet

I. Charmeuse

J. Chenille

K. Cypress

L. Suede

M. Georgette
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Scarlet

Tulle

Lace

Organza

Velour

Taffeta

Eyelet

Chiffon

Linen

Satin

Khaki

Cashmere

Challis

Velvet

Charmeuse

Chenille

Cypress

Suede

Georgette

Base em Pó  
Compacto  
TOUCH MINERAL 
34,50 €
Esta base prática 
proporciona uma 
cobertura respirável com 
um acabamento opaco.

Corretor para  
uma Pele Perfeita 
TOUCH MINERAL 
31 €
Um milagroso corretor leve 
e de excelente cobertura.

A Sofi está a usar a base líquida TOUCH MINERAL na cor Taffeta  
e a base em pó compacto TOUCH MINERAL na cor Satin como contorno.

Base Líquida  
TOUCH MINERAL
42 €
A nossa famosa base 
líquida dá um 
acabamento seco ao 
toque e espalha-se 
para cobrir as 
imperfeições.

 NOVO TOM

A Tatum está a usar o primer facial TOUCH GLORIOUS™ 
e a base líquida TOUCH MINERAL, pó compacto e o 
corretor para pele perfeita na cor Scarlet.
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A. Crepe

B. Camlet

C. Poplin

D. Jacquard

E. Tweed

F. Gingham

G. Voile

H. Damask

I.  Dupioni

J. Twill

K. Sable

L. Percale

M. Brocade
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A Ilona está a usar a base em pó compacto 
YOUNIQUE TOUCH na cor Dupioni.

Base em Pó Solto  
YOUNIQUE TOUCH
34,50 €
Cobertura leve com 
aplicação impecável. 
Disponível em novos 
tons de base.

Rosto revigorado. Cobertura total. Maquilhagem 
sem camuflar. Há dias que pedem um 
determinado visual, outros pedem algo diferente. 

Base em Pó Compacto 
YOUNIQUE TOUCH
34,50 €
Proporciona uma cobertura 
média a alta com acabamento 
impecável e toque perfeito. 
Disponível em novos tons de base.

Conjunto de 2 Bases  
YOUNIQUE TOUCH
65 €
Duas vezes mais atraente, 
neste conjunto podes 
escolher entre qualquer 
base em pó ou creme.

A Stephanie está a usar a base em pó 
solto YOUNIQUE TOUCH na cor Poplin.

 NOVO

 NOVO
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A. Stunning

B. Scandalous

C. Sophisticated

D. Seductive

E. Sweet

E

E

B

B

D

D

C

C

A

A

A. Lustrous

B. Pearly

C. Iridescent

D. Benevolent

E. Opaline

Iluminador em Stick
TOUCH À LA MODE™ 
42 €
Stick iluminador prático que 
pode ser aplicado como 
creme, mas com um toque 
muito leve de pó.

Iluminador em Pó  
TOUCH À LA MODE™
42 €
Pó compacto iluminador.  
Ideal para vários tipos de pele.

Blush compacto 
MOODSTRUCK 
MINERALS® 
31,50 €
Pigmentação 
intensa com uma 
cor pura e profunda.

A Tooting está a usar o blush compacto 
MOODSTRUCK MINERALS® nas cores 
Seductive e Sophisticated.

A Inga está a usar o iluminador em stick 
TOUCH À LA MODE™ na cor Iridescent.
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Hermosa

Sunset
Malibu

Paleta de
Contorno e Brilho
SCULPTING TRIO 
53 €
O segredo para um 
contorno arrasador, este 
trio tem tudo o que 
precisas para conseguir 
um visual perfeitamente 
definido e brilhante.

Claro

Médio

Escuro

A Fiona está a usar a paleta de 
contorno e brilho SCULPTNG TRIO 
no tom claro.

É fácil ficar intimidada quando o tema é 
contorno/brilho, mas a paleta de contorno e 
brilho SCULPTING TRIO é disponibilizada 
com um passo a passo infalível para cada 
tom. Fiz tudo direitinho e as minhas maçãs 
do rosto estão mais lindas do que nunca.

Pó Bronzeador 
BEACHFRONT® 
34,50 €
Um pó bronzeador que mistura efeito 
mate e brilho, proporcionando aquele 
brilho dourado durante o ano inteiro.

Spray de Fixação  
TOUCH BEHOLD®

42 €
É aplicar e esquecer! Uma leve névoa 
que deixa a tua maquilhagem no lugar 
durante todo o dia.

Pó de Fixação Translúcido 
TOUCH BEHOLD® 
42 €
Aplica sobre a maquilhagem para criar um 
efeito suave que mantém o teu visual intacto.

Pó de acabamento para 
todos os tons de pele  
FPS 25 TOUCH BEHOLD®

42 €
Fixa a maquilhagem com um efeito 
sombreado, além de proteger a 
pele com FPS 25.

Claro

Médio

Escuro

Profundo

Multiplica os teus atributos com um toque profissional. Desde um pó de acabamento 
com efeito mate e sombreado e um excelente fator de proteção solar até ferramentas que 
vão definir o seu rosto com o contorno perfeito, temos os toques de acabamento que irāo 
fazer-te sentir uma verdadeira obra de arte. 

 NOVO

Arrasa! Em seguida, finaliza o teu look  
e protege a tua pele do sol com um 
único passo, aplicando o Pó de 
acabamento para todos os tons de pele 
FPS 25 TOUCH BEHOLD®
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Se os olhos são a janela da alma, então a maquilhagem para olhos é a nossa decoração. 
Com as nossas linhas incríveis, podes misturar a tua paleta para criar a combinação perfeita 
para o teu humor, as tuas roupas, um evento ou a estação do ano. (Quando foi a última vez que 
as tuas cortinas fizeram isso por ti?) O céu é o limite até onde podes ir com o teu visual, com as 
combinações de cores mais lindas e intensas algumas vez vistas.

OLHOS

Eu quero uma maquilhagem de olhos 
esfumada para o fim de semana, por favor.

Olá linda!

Quando falamos de olhos e destes 
produtos, eu gosto mesmo é do exagero.
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INCLUDES 
MIRROR

Witty Discreet Crafty Fancy

Nimble Agile Irrational Pessimistic

Gullible Cynical Lively Timid

Fervent Nonsensical Marvelous Legendary

Hesitant Astute Gingerly

Slick Alive Inconceivable

Gifted Shrewd Trusting

Gentle Ambiguous Credulous

ConspicuousDeliriousRelaxed

DeliciousUnabashed

Manipulative

Ostentatious

Optimistic Antsy Fanatical Thankful

MATTE

SATIN

SHIMMER

Sombra compacta MOODSTRUCK® 
Cria uma paleta de sombras personalizada 
escolhendo qualquer uma das cores das 
sombras compactas.

PALETA COM 4 SOMBRA | 57 €
*PALETA PARA 8 SOMBRAS | 18 € 
PALETA COM 8 SOMBRAS | 105 €

*PALETA PARA 25 SOMBRAS | 27 € 
RECARGAS | 16 €

Primer para olhos 
MOODSTRUCK® 
26 €
Deixa as sombras para olhos 
mais intensas e duradouras.

Sombra compacta individual 
MOODSTRUCK® 
19,50 €
Cores com pigmentação intensa em quatro 
acabamentos que são puro glamour.

INCLUI 
ESPELHO

METALLIC

* As sombras compactas MOODSTRUCK® 
não estão incluídas na paleta.

A Ilona está a usar a sombra compacta MOODSTRUCK® nos tons Alive, Inconceivable e Ambiguous. 

  NOVA COR!
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A. Skeptical
B. Assertive
C. Tenacious
D. Noble
E. Dainty
F. Majestic
G. Hopeful

K. Amused
L. Bittersweet
M. Unfazed
N. Proud
O. Unapologetic
P. Faithful
Q. Magnificent

H. Whimsical
I. Defiant
J. Elegant

R. Grateful
S. Rapturous
T. Jubilant
U. Victorious
V. Happy

A
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Sombra em Creme
MOODSTRUCK SPLURGE
28 €
Cores fortes e versáteis. Leveza, 
aparência uniforme.

Conjunto com 3  
Sombras em Creme 
MOODSTRUCK SPLURGE
75 €

Paleta de Sombras 
MOODSTRUCK ADDICTION®

53 €
Pigmentação forte nos 
acabamentos mate, satin  
e shimmer.

Conjunto com 3  
Paletas de Sombra  
MOODSTRUCK ADDICTION®

140 €

Paleta 1 Paleta 2 Paleta 3

Paleta 5Paleta 4

SHIMMER MATTE

SHIMMER MATTE

A Fiona está a usar a sombra em 
creme MOODSTRUCK SPLURGE 
nas cores Victorious e Noble.
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Aqui está. Aquele realce de pestanas que foi o início de tudo, juntamente com outros produtos 
para pestanas que te farão apaixonar. As tuas pestanas na melhor forma. 

Máscara de pestanas Preta, à prova de Água  
MOODSTRUCK EPIC™  
26 €
Alonga, dá volume, curva. Tudo o que já adoravas na 
máscara original, agora na versão preta e à prova de água.

Sérum para Pestanas  
MOODSTRUCK ESTEEM™ 
46 €
Uma dose de força para pestanas mais 
espessas, mais volumosas e mais longas.

Máscara de Pestanas  
MOODSTRUCK EPIC™
26 €
Aumenta o volume das pestanas a 
té 244%.* Preto e castanho.

 * Resultados observados em testes de laboratório independentes. Os resultados individuais podem varia  r.

** Resultados médios observados em testes de laboratório independentes quando compararados com pestanas sem 
maquilhagem. Duas camadas garantem um aumento de volume de até 900% . Os resultados individuais podem variar.

Alongador de Pestanas  
MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™
31,50 €
O icónico transformador de pestanas. Volume extra 
até 900% com apenas duas camadas.**

A Stephanie está a usar a máscara de 
pestanas MOODSTRUCK EPIC™ preto e o 
alongador de pestanas MOODSTRUCK 3D 
FIBER LASHES+™.

A Hannah está a usar a máscara de 
pestanas MOODSTRUCK EPIC™ preto.

 NOVO

 NOVO
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A. Proper

B. Polished

C. Purposeful

D. Prosperous

E. Precarious

F. Prim

A B C D E F G H I J K

Perfect

Prominent

G. Presumptuous

H. Pristine

I. Passionate

J. Precious

K. Perfect

Lápis para Sobrancelhas  
MOODSTRUCK PRECISION™ 
20 € 
A ponta fina imita a aparência dos pelos.

Conjunto de 2 Lápis  
para Sobrancelhas 
MOODSTRUCK PRECISION™
37 €

Médio

Claro

Escuro

Morena escura/Preta

Loira

Morena

Delineador DIP & DRAW™
23 €
Cor intensa e ponta ultrafina: ideal 
para fazer aquele olhar arrasador.

Conjunto de 3  
Lápis Delineadores  
MOODSTRUCK PRECISION™
43 €

Conjunto de 10  
Lápis Delineadores 
MOODSTRUCK PRECISION™
135 €
Inclui um apontador grátis.

Todos os 21 Lápis  
Delineadores e Lápis de Lábios  
MOODSTRUCK PRECISION™*
250 € 
Inclui um apontador grátis.

Lápis Delineador  
MOODSTRUCK PRECISION™
16 €
Cor forte e fácil de esfumar. 

*Consulte a página 44 para ver os lápis de lábios.

Paleta de Sobrancelhas 
MOODSTRUCK® Obsession
42 €
Contém sombra para sobrancelhas 
em tons claros e escuros, dois 
iluminadores e uma cera de fixação.

A Tooting está a usar a paleta de sobrancelhas 
Obsession MOODSTRUCK® Marrom Escuro/Preto.

A Liz está a usar o delineador 
DIP & DRAW™ na cor Prominent.
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Deixa os teus lábios falarem. Não importa se gostas de andar na moda e adoras 
resplandecer ou se és uma mulher de brilho discreto, nós temos o que precisas! Procuras 
aquele rosa de arrasar ou um vermelho escandaloso? As nossas novas cores de brilho de 
lábios e batom líquido irão fazer-te brilhar.

LÁBIOS

Desde um nude discreto que te ajuda a arrasar 
na entrevista de emprego até áquele batom 
perfeito para um encontro, a Younique tem de 
tudo um pouco.

Às vezes, uma cor de batom 
ousada é tudo o que precisas 
para teres um dia perfeito.
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Stellar

Sparkling

Sympathetic 

Sunny

Showy

Screeching 

Sublime

Sumptuous

Sentimental

Soulful

Superb

Stately

Sensual

Sizzling

Stoic

Conjunto de 3 Batons  
Líquidos MOODSTRUCK SPLASH®

78 €

Batom Líquido  
MOODSTRUCK SPLASH®

29 €
Cores fortes e opacas com  
um acabamento matte.

A Tatum está a usar o batom líquido MOODSTRUCK SPLASH® na cor Screeching.

        NOVA COR!

Estas cores não estão só 
a dizer "olhem para mim", 
também dizem "escutem 
o que eu digo". Adorei!
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Prodigal

Conceited

Affluent Ritzy

Swagger Ambitious

Vain

Upscale

Pretentious

Sitting Pretty

Opportunistic

Stinkin’ Rich

Extravagant

ExcessiveTop Notch

Well-To-Do

SwankyFortunate

Upper Class

Loaded 

Conjunto de 3 Batons 
MOODSTRUCK OPULENCE®

54 €

Batom 
MOODSTRUCK OPULENCE®

20 €
Cobertura completa e poderosa

A Inga está a usar o batom 
MOODSTRUCK OPULENCE® 
na cor Stinkin’ Rich.

*Suspiro.* Dizem que o batom é  
o melhor amigo de uma mulher, 
não é? Porque se for assim, eu  
tenho 20 melhores amigos.
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Shy

Simple

Social

Sappy

Skittish

Serendipitous

Sucker-Punched

Sensational

Sultry

Sleek

Saucy

Speechless

Loyal

Lucid

Luxe

Loveable

Lippy

Lovesick

Lavish

Ladylike

Lethal

Luscious

Lucky

Livid

Lunar

Starstruck

Brilho de Lábios STIFF UPPER LIP®  
24 €
Os teus lábios com uma cor duradoura e 
vibrante. Acabamento matte.

Conjunto de 3 Brilhos  
de Lábios STIFF UPPER LIP®

65 €

 NOVO

 NOVO

 NOVO

Conjunto de 3
LUCRATIVE LIP GLOSS®

43 €

LUCRATIVE LIP GLOSS®

16 € 
Brilhante sem ser pegajoso.

A Liz está a usar o brilho de lábios STIFF UPPER LIP® na cor Starstruck.
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Raspberry Cheesecake

Vanilla Milkshake

Chocolate Truffle

Cherry Cobbler

Red Velvet Cake

Pompous

Posh

Peachy

Prudent

Plush

Popular

Punchy

Primal

Perky

Pouty

Conjunto de 10  
Lápis Delineadores de Lábios  
MOODSTRUCK PRECISION™
135 € 
Inclui um apontador grátis.

Todos os 21  
Lápis Delineadores e Lápis de Lábios  
MOODSTRUCK PRECISION™
250 €  
Inclui um apontador grátis.

Lápis Delineador de Lábios  
MOODSTRUCK PRECISION™
16 € 
A ponta afunilada cria uma linha perfeita.

*Consulta a página 35 para ver os delineadores.

Conjunto de 3 Lápis 
Delineadores de Lábios 
MOODSTRUCK PRECISION™
43 €

Conjunto de 5 
Bálsamos de Cor 
LIPBONBONS
105 €

Bálsamos de Cor LIPBONBONS
24 € 
Elaborado com óleos hidratantes.  
Translúcido com um toque de cor.

Esfoliante de Lábios 
MOODSTRUCK®

23 € 
Cria uma superfície macia 
para a aplicação uniforme 
dos produtos de lábios.

A Tooting está a usar o lápis delineador de lábios 
MOODSTRUCK PRECISION™ nas cores Primal e Popular.

A Fiona está a usar o Bálsamo 
de Cor LIPBONBONS na cor 
Red Velvet Cake.

O delineador de lábios da Tooting é o 
MÁXIMO. Muito atual e sofisticado.

Concordo plenamente. A cor clara à volta 
dos lábios, com uma cor mais escura no 
meio parece simples, não é? Mas os teus 
lábios parecem mais tonificados, bem 
contornados e muito mais chiques!
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ACESSÓRIOS

Esfumar. Delinear. Esculpir. Definir. Os acessórios certos nas mãos de um 
artista abrem as portas a infinitas possibilidades. Podes não ser uma profissional 
da maquilhagem, mas vais sentir-te como uma. 

Diz olá a uma 
maquilhagem perfeita com 
estes pinceis incriveis.

Estes acessórios vão 
mudar definitivamente a 
tua relação com a 
maquilhagem e não vais 
conseguir viver sem eles.
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Pincel Leque YOUNIQUE™
27 €
Perfeito para aplicar bases em pó, 
pós de acabamento, pós 
bronzeadores e pós iluminadores.

Esponjas para Base 
YOUNIQUE™
18,50 €
Ideal para aplicações em áreas 
grandes e pequenas.

Pincel para Base YOUNIQUE™ 
21,50 € 
Para aplicar base com um acabamento uniforme. 
Funciona bem com bases em creme ou líquidas.

Pincel para Blush YOUNIQUE™ 
27 €
Angulação precisa para uma aplicaçāo 
perfeita de blush e pó bronzeador.

Pincel Curto para Pó 
YOUNIQUE™ 
34,50 €
Macio e absorvente para uma 
aplicação perfeita de base em pó, 
pó de acabamento e pó bronzeador.

Pincel para Correçāo 
YOUNIQUE™ 
13 €
Cobre de forma impecável 
todas as imperfeições.

A Ilona está a usar 
o batom líquido 
MOODSTRUCK SPLASH® 
na cor Showy. 

Pincel para Base  
Líquida 
YOUNIQUE™ 
34,50 €
Coloca o líquido na 
área rebaixada para 
aplicar a base de forma 
controlada e uniforme.
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A

B

C

D

E

F

G

I

H

J

K
L

M

N

O

P

A. Pinças de Precisão YOUNIQUE™ 
    10 €
      Domina as sobrancelhas com esta pinça  

de alta qualidade.

B. Pincel para Esfumar YOUNIQUE™  
     19,50 €
      Ideal para esfumar sombras e conseguir uma 

transição contínua e profunda entre as cores.

 
F.  Pincel para Lábios YOUNIQUE™ 
     27 € 
      A ponta fina e retrátil facilita a aplicação  

 precisa dos produtos para os lábios.

G.  Pincel Delineador YOUNIQUE™
   13 €
      Cria linhas superfinas ou mais grossas  

com a sua ponta cónica e fina.

H. P incel para sombra em creme YOUNIQUE™
     16 €
      Usa para aplicar as Sombras em Creme e faz misturas 

suaves e uma aplicação sem vincos.

I.  Lápis especial para olhos YOUNIQUE™
   18,50 €
      Cobre a pálpebra de maneira uniforme  

para facilitar a aplicação da cor.

D.  Apontador de lápis YOUNIQUE™
     8 €
     Para apontar sem te irritar. 

E. Pente para Pestanas/Escova para  
    Sobrancelhas YOUNIQUE™
    21,50 €
     Separa, ajeita e suaviza os pequenos tufos.

J. Pincel para Pó/Corretor YOUNIQUE™  
    45 € 
     Aplica pó e corrige áreas pequenas e grandes  

com um acabamento suave e sem deixar marcas.

K. Pincel Artístico para  
    Sobrancelhas YOUNIQUE™
     20 €
       Fibras de microcristais sintéticos em pontas  

planas e superfinas.

 L.  Pincel Angular para  
Sombra/Esponja YOUNIQUE™ 

     16 €
     Aplica e esfuma sombras com precisão.

M. Pincel para Delinear/Esfumar YOUNIQUE™ 
     19,50 €
      Cria linhas suaves e uniformes e esfuma  

sombras para um acabamento perfeito.

O. Pincel Artístico para Sobrancelhas YOUNIQUE™
    20 € 
       Pinc el com duas pontas, alinha as sobrancelhas com 
     a ponta ang ular e fina e controla os fios com a escovinha.

C.  Pincel côncavo YOUNIQUE™
   16 €
      Aplica e esfuma sombras com precisão.

N. Pincel para Contorno YOUNIQUE™
      34,50 €
       As pontas angulares e almofadadas perm i tem 
       uma aplicação precisa e a mistura de 
      produtos secos ou húmidos.

 NOVO!

A Peggy está a usar o pincel 
para correção YOUNIQUE™.

  NOVO!

P. Aplicador YOUNIQUE™ 
    16 € 
     Ponta de silicone para uma aplicação 

fácil e sem desperdícios.
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Conjunto Completo de Pincéis 
YOUNIQUE™
395 €
O melhor de todos os conjuntos. Inclui Pincel para 
Correção, Pincel para Base, Pincel Curto para Pó, 
Pincel para Blush, Pincel para Base Líquida, Pincel 
para Contorno, Pincel para Pó/Corretivo, Pincel para 
Delinear/Esfumar, Pincel para Côncavo, Pincel 
Especial para olhos, Pincel para Sombra em 
Creme, Pente para Pestanas/Escova para 
Sobrancelhas, Pincel Angular para Sombra/Esponja, 
Pincel Artístico para Sobrancelhas, Pincel para 
Lábios, Pincel Leque, Pincel para Esfumar, Pincel 
Delineador, Pincel Artístico Duplo  
para Sobrancelhas e Aplicador.  
Inclui também um estojo  
dobrável para pincéis.

Conjunto de Pincéis para 
Olhos YOUNIQUE™
157 €
Inclui o Pincel para Delinear/Esfumar, 
Pincel para Côncavo, Pincel Especial 
para Olhos, Pincel para Sombra em 
Creme, Pente para Pestanas/Escova 
para Sobrancelhas, Pincel Angular 
para Sombra/Esponja, Pincel Artístico 
para Sobrancelhas, Pincel Delineador, 
Pincel Artístico Duplo para 
Sobrancelhas e Pincel para Esfumar.

Conjunto de Pincéis para 
o Rosto YOUNIQUE™
189 €
Inclui Pincel para Correçāo, Pincel 
para Base, Pincel Curto para Pó, 
Pincel para Blush, Pincel para 
Base Líquida, Pincel de Contorno 
e Pincel para Pó/Corretor.

Ter os acessórios certos faz 
TODA a diferença Além do 
mais, não são lindos??

E o que fazer se não conseguir escolher 
apenas um? Adquiro o conjunto completo de 
pincéis, é claro! E ainda traz o estojo dobrável!    
Estou a sentir-me como uma verdadeira 
profissional.
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COLEÇÕES

Sabemos que queres simplesmente... TUDO! Por isso pensámos cuidadosamente nestas 
lindas coleções de produtos perfeitos que vāo ajudar-te a criar visuais vivos e cativantes. 
Cada coleção garante uma boa poupança e vem acompanhada das embalagens de edições 
limitadas, para colecionar!

DRAMA PRIMA DONNA
POUPA 20%
152 €
Brilha no teu próprio PALCO com a 
coleção Drama Prima Donna. Base 
em pó compacta leve e fresca, uma 
paleta de sombras com cores 
profundas, a máscara de pestana 
favorita de todas as mulheres, lábios 
ousados, uma sobrancelhas 
perfeitas, apenas um pequeno pincel 
e passa a ser a estrela que nasceu 
para pisar um palco. 
Consulta o site para mais detalhes.

SET TO STUN
POUPA 15%
186 €
Da preparação aos retoques finais, esta 
coleção tem tudo o que precisas para 
brilhar. Apaga as luzes e deixa um alerta, 
porque o teu visual foi feito para brilhar.   
Consulta o site para mais detalhes.
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FAVE CRAVES 
POUPA 15% 
146 €
Estamos entusiasmados com esta 
coleção, e estamos entusiasmados 
por TI. Esta coleção inclui alguns dos 
nossos artigos de que mais gostas. 
Testados e aprovados. Achamos que 
em breve vão tornar-se também nos 
teus favoritos. 
Consulta o site para mais detalhes.

POUT OUT LOUD
POUPA 15%
91 €
A nossa coleção para lábios é de 
fazer inveja e história. Suave, 
perfeito e com todo o glamour 
que precisas para dar aquele 
beijinho no ombro.
Consulta o site para mais detalhes.

PRIMED AND LINED 
POUPA 15%
142 € 
Todos os olhares se vão voltar para os 
teus olhos com esta coleção. Tudo o 
que precisas para criar aquele olhar 
dramático e deslumbrante, do primer de 
olhos ao delineador. No final da festa, 
remove tudo sem esforço com um stick 
de limpeza suave, mas eficaz. 
Consulta o site para mais detalhes.

FUNDAMENTALLY FAB 
POUPA 20%
134 €
Resgata o básico e mostra a 
tua beleza natural com a 
coleção Fundamentally Fab. 
Esta coleção inclui todos os 
elementos essenciais 
para um visual super natural. 
Consulta o site para mais detalhes.
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Inspiramos mulheres que foram 
abusadas sexualmente durante a 
infância ou a adolescência, oferecendo 
serviços terapêuticos através de 
acolhimento, comunidades de pessoas 
que passaram pelo mesmo tipo de 
experiência e recursos.

online.youniquefoundation.org

Damos força aos pais e tutores para que 
protejam as crianças contra o abuso 
sexual através de educação e recursos 
online. Garantimos um diálogo com 
as comunidades, seguro e aberto, 
sobre o abuso sexual, promovendo a 
consciencialização da sociedade.

defendinnocence.org

AMA. PARTILHA. VIVE. 
Viver o estilo de vida Younique é viver  
o compromisso de Valorizar, Fortalecer 
e Reconhecer as mulheres de 
todo o mundo. É poderes ajudar 
uma comunidade global e ajudá-
la a identificar o seu potencial de 
crescimento, sendo compensada 
financeiramente. Juntas formamos 
uma equipa forte. 

Estás pronta para  
viver a Younique?
Fala com a tua Apresentadora  
e junta-te à família Younique

Inicia o teu negócio  
com garra!

Os conteúdos do Conjunto para 
Apresentadoras YOUNIQUE™ 
podem ser alterados.

CONJUNTO PARA 
APRESENTADORAS  
YOUNIQUE™ !



Convive! Organizar 
uma reunião virtual 
YOUNIQUE é a forma 
perfeita de tu e as tuas 
amigas partilharem 
a Younique – e ainda 
ganharem vantagens.
Espalha a tua paixão 
durante estas reuniões 
e ganha em produtos.  

Organiza uma Reuniāo Virtual YOUNIQUE™

PORTUGAL SEPT 2018 CATALOG [SINGLE]


