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Bem-vindos ao catálogo 
criado para revelar a 
mulher confiante que 
há dentro de ti.
AO MERGULHARES nestas páginas, 
encontrarás a inspiração para realizares 
os teus sonhos a partir das histórias de 
apenas algumas das nossas incríveis 
Apresentadoras. Essas mulheres fortes 
encontraram a coragem de avançar em 
direção aos seus objetivos e superar 
os seus medos para se encontrarem 
a si mesmas, construir negócios de 
sucesso e ajudar outras pessoas ao 
longo da jornada. Encontrarás também 
ferramentas, neste catálogo, para criar o 
teu próprio negócio, inclusive guias de 
instruções para a aplicação de produtos 
e os destaques de novos produtos. 

Estamos entusiasmados para continuar 
a trazer diversidade e inclusão à 
nossa Família-Y expandindo para 
novos mercados, inclusive a Áustria 
e a Bélgica. Além disso, graças ao 

espírito empreendedor das nossas 
Apresentadoras Younique, obtivemos 
um sucesso sem precedentes com o 
lançamento da Máscara de pestanas 
fiber MOODSTRUCK EPIC 4D, da Base 
em stick YOUNIQUE TOUCH, edificável 
e multiuso, e da luxuosa Loção protetora 
com SPF 30 universal de alta proteção 
YOU•OLOGY. 

Somos obsessivamente gratos pela 
devoção, trabalho árduo e positividade 
que as nossas Apresentadoras 
demonstram todos os dias. A sua 
vontade de valorizar, fortalecer, 
reconhecer e aumentar a autoestima 
das mulheres de todo o mundo é 
verdadeiramente inspiradora. Obrigada 
por tornares o nosso sonho nesta linda 
realidade.  

*Conhecida como Loção protetora com 
SPF 30 universal YOU•OLOGY nos 
Estados Unidos.

  

Estamos tão certos de que vais adorar os produtos da Younique 
que garantimos a tua satisfação com a qualidade de todos 
os nossos produtos. Criámos a nossa política de garantia de 
produtos para que as tuas compras na YOUNIQUE se realizem 
de forma fácil e sem preocupações. Se não adorares os 
produtos, estamos aqui para ajudar!

MELANIE HUSCROFT 
Co-fundadora & CVO

DEREK MAXFIELD 
Fundador & CEO 

Garantia "Love it"
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Juntas
somos mais fortes
MESMO ANTES DE SABEREM que 
produtos a empresa iria vender, os 
co-fundadores da Younique, Derek 
Maxfield e Melanie Huscroft, sabiam 
que a Missão da empresa seria: 
Valorizar, Fortalecer e Reconhecer as 
mulheres de todo o mundo. Agora, 
quase sete anos depois, esta Missão 
ganhou vida para mais de um milhão 
de pessoas por causa da cultura da 
Família Y que as Apresentadoras 
Younique criaram. 

A "Família-Y" é um termo coletivo 
que se refere às Apresentadoras 
Younique que desenvolvem o seu 
próprio negócio Younique, juntas. Com 
a motivação e apoio da Famíia - Y, 
muitas Apresentadoras encontraram 
sucesso financeiro e pessoal que 
jamais imaginaram ser possível. 

"A amizade é o que me atraiu para a 
Younique para sempre," diz Cassie, uma 
Apresentadora Younique da Flórida. 
"Jamais, na minha vida inteira, senti que eu 
estava onde eu deveria estar. A motivação 
e apoio que recebi, dia a dia, tem sido 
a maior parte do meu sucesso no meu 
negócio. Porque se eu tivesse que fazer 
isto sozinha, não sei onde eu estaria!" 

Mardia, uma Apresentadora do 
México, concorda com Cassie. "Quando 

entendes que não estás sozinha neste 
projeto, o teu caminho ilumina-se. 
Descobres que existem milhares 
de mulheres que partilham os teus 
pensamentos, as tuas emoções e até 
mesmo os teus medos ... percebes que 
todo o esforço vale a pena.”

 Enquanto a Younique trabalha para 
expandir a Família -Y além dos 15 
mercados globais atualmente a operar, 
as Apresentadoras trabalham para 
cultivar a amizade com as pessoas que 
talvez nunca teriam conhecido. Michelle, 
uma Apresentadora de Washington, 
DC, preza estas amizades. "Conheci 
algumas das minhas melhores amigas 
nesta empresa; aquelas que eu sei 

que seremos amigas para sempre! É 
incrível como as mulheres que nunca 
conheceste, além do contacto online, 
podem tornar-se das pessoas mais 
importantes da tua vida."

 A Younique é uma amizade amorosa, 
forte e empreendedora. Quando as 
Apresentadoras se inscrevem na 
Younique, elas ganham mais do que 
apenas um negócio. Elas ganham uma 
família, repleta de mulheres (e alguns 
homens!) que partilham o objetivo de 
Valorizar, Fortalecer e Reconhecer 
outras mulheres; e ao fazerem isso, elas 
descobrem que quase sempre a vida 
delas muda para melhor.

Da esquerda para a direita: Mardia, Mae, Jennifer 

"Quando entendes que não estás sozinha 
neste projeto, o teu caminho ilumina-se. 
Descobres que há milhares de mulheres 
que partilham os mesmos pensamentos, 
emoções e até mesmo os teus medos... 
descobres que todo o esforço vale a pena."

Garantia "Love it"
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ESPERANÇA  
E SANAÇÃO
SÃO POSSÍVEIS.
Os efeitos do abuso sexual são reais. 
Toma o comando da tua vida.

 www.youniquefoundation.org 
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ALICIA CRISS IRRADIA ALEGRIA E 
GRATIDÃO. Há pouco tempo, no entanto, 
a Apresentadora Younique Status Verde 
disse que era "amarga e cercada de 
amargura".

"Sessões de autocomiseração era o meu 
género favorito," diz ela.

 Durante os três anos desde que Alicia 
se juntou à Younique, ela tornou-se uma 
pessoa completamente diferente. A 
superação veio da determinacão e de 
concentrar-se nas dádivas recebidas na 
sua vida (inclusive nos seus três filhos, 
que são o seu "Porquê"), além do seu 
relacionamento com a comunidade Y.

 Hoje, Alicia é uma força e luz para outras 
pessoas. Ela disse que cresceu como 
amiga e líder na sua jornada Y, ajudando 
outras pessoas a encontrar soluções e 
alegria face às dificuldades. 

"Não é quando estás 
por cima que tens 
esses progressos, 
é quando estás 
embaixo", disse 
ela. "Não estou a 
permitir que estes 
'vales' da minha vida 
determinem quem eu 
sou ou determinem 
a minha jornada, 
porque a jornada é 
muito maior do que 
estes 'vales'. Eu sei que 
é nos 'vales' que os 
milagres acontecem."

Partilhar a luz face à escuridão é 
o que trouxe Alícia à The Younique 
Foundation. A sua paixão pelo trabalho 
da Fundação de sanar e levar esperança 
às vítimas de abuso sexual na infância 
é o que fez com que ela se inscrevesse 
como Apresentadora Younique. Ela viu 
em primeira mão quão prejudicial e 
traumatizante o abuso sexual na infância 
pode ser para os entes queridos.

 Alicia fala às clientes sobre a The 
Younique Foundation sempre que tem 
a oportunidade, incentivando-as a 
arredondar os seus pedidos para apoiar a 
causa. Ela até ajudou os seus filhos a criar 
um vídeo para a campanha "No more one 
in four" ("uma a cada quatro, nunca mais"). 

"Eu tentei ser tão específica quanto 
possível e esclarecê-los [sobre abuso 
sexual] o máximo possível para que, queira 

ALICIA CRISS
TOLEDO, OHIO
STATUS VERDE

PRODUTO FAVORITO  
DE CUIDADOS DA PELE:
Máscara esfoliante 
YOU·OLOGY

"Obsessivamente Gratos”:
O caminho da recuperação

Deus que não, se eles se encontrarem 
nesta situação, eles sabem que podem 
falar sobre isto," disse ela.

 Alicia disse que espera ensinar aos 
seus filhos, e especialmente às suas 
filhas, que elas podem superar qualquer 
obstáculo e alcançar os seus sonhos.

 "Quero que saibam quem são e que 
podem tornar-se médicos, advogados, 
políticos, empresários, etc." afirmou. Não 
quero que sejam vítimas de qualquer 
tipo de esteriótipos ou de nada que se 
encaixe em coisas que as mulheres não 
podem fazer."

Alicia está a usar a Sombra compacta MOODSTRUCK nas cores Fervent, Legendary e Shrewd; a Sombra em 
creme MOODSTRUCK SPLURGE na cor Magnificent e a Máscara de pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D.
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10   Loção protetora com SPF 30 universal de alta proteção YOU•OLOGY *
22  Base em spray YOUNIQUE TOUCH
33  Primer hidratante para rosto TOUCH GLORIOUS 
38  Primer para pestanas MOODSTRUCK EPIC 
39  Máscara de pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D

44  Sombras compactas MOODSTRUCK

13  Creme de dia hidratante YOU·OLOGY
15  Spray tonificante de água de rosas YOU·OLOGY
17  Máscara de brilho YOU·OLOGY
24 Base em stick YOUNIQUE TOUCH 
26  Blush compacto MOODSTRUCK
41  Máscara de pestanas MOODSTRUCK EPIC
47  Paleta de sombras MOODSTRUCK ADDICTION
52  Batom líquido MOODSTRUCK SPLASH 
68  Pincel kabuki YOUNIQUE 
70  Pincel macio para côncavo YOUNIQUE

08  YOU·OLOGY & You
16  As Luck Would Have It
20  Ready, Prep, Set
28  Eye Arsenal
34  Mighty Little Miracles
54  Steal the Spotlight

Conteúdo
Novos Lançamentos

Extensões de Linhas

Mais Vendidos

Coleções

 Tabela de 
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Conteúdo
 Tabela de 
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YOU·OLOGY & You
DESCONTO DE 15% 
184 € 

• Limpeza YOU·OLOGY e três intensificadores à tua escolha
• Sérum YOU·OLOGY e três intensificadores à tua escolha
• Creme de dia hidratante YOU·OLOGY e três intensificadores à tua escolha
• Creme de noite YOU·OLOGY e três intensificadores à tua escolha
• Bolsa da coleção 2019
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Vendas Tradicionais
no Mundo das Redes Sociais

CONSTRUIR UM IMPÉRIO DE 
MAQUILHAGEM NAS REDES 
SOCIAIS PODE parecer impossível 
para quem se descreve como 
tecnofóbica, mas Sue Westerdale não 
permitiu que a tecnologia atrapalhasse 
o seu sucesso.

Como uma profissional de vendas 
e marketing de toda a vida, a 
Apresentadora Younique Status 
Roxo utiliza as técnicas tradicionais 
para conectar com as suas clientes, 
especialmente entre as mulheres de 
meia idade.

 “Embora eu ainda seja tecnofóbica, 
acho que isso realmente me beneficiou, 

porque eu uso as técnicas tradicionais 
de construir relacionamentos, excelente 
atendimento ao cliente e sou muito 
verdadeira nos meus vídeos ”, disse 
ela. A minha maior meta é ajudar as 
mulheres acima de 50 anos a sentirem-
se bem consigo mesmas e inspirá-las, 
e se eu conseguir uma venda, eu 
considero um bónus." 

Sue aprendeu a arte das vendas bem 
jovem, com o seu pai empreendedor, 
que ensinou "Se quiseres brincar 
às vendas, pega no telefone.  Se 
realmente quiseres uma venda, fá-lo 
pessoalmente."

 "Isto é algo que me ficou marcado 

para toda a vida." disse Sue. "Tens que estar 
em frente das pessoas continuamente, e 
continuamente mostrar a tua vulnerabilidade, 
para que quando eu falar sobre bolsas de 
olhos ou outros problemas, as pessoas 
façam uma conexão comigo e pensem "ela é 
verdadeira, ela é genuína".

 O centro da estratégia vencedora de Sue 
está nas pessoas conhecerem, gostarem e 
confiarem em ti para que comprem a ti. 

"Este tem sido o meu lema durante toda a 
minha vida profissional," disse ela. "Isto requer 
tempo e compromisso, o que muitas pessoas 
não acham ser importante."

Sue explica desta maneira:

•        Precisas ser "vista"  
e ser  consistente 

   para que as pessoas  
te conheçam.

•   Deves oferecer algo de valor 
e deves ser verdadeira para 
que as pessoas gostem de 
ti. (Isto é onde a tua marca 
pessoal entra no jogo).

•    Deves ser honesta e manter 
a tua palavra para que as 
pessoas confiem em ti.

Isto significa que Sue fala sobre o seu dia a 
dia nos seus Diretos do Facebook, quer esteja 
a tomar uma taça de Prosecco enquanto se 
prepara para um encontro de sexta-feira à 
noite com o seu marido, o jornalista desportivo, 
Bob, quer esteja a tratar de problemas da 
menopausa que seu público conhece muito 
bem. Ela também faz perguntas para interagir 
com o público.

 "Elas conhecem-me, e quando elas acham 
que te conhecem, elas confiam em ti, não é?" 
Afirma. "Isto é algo frágil. Não é algo tangível, é 
algo que sentes".

 Sue também dá um toque pessoal, 
acompanhando as clientes para saber o que 
está a acontecer na vida delas. Ela disse 
que constantemente faz anotações sobre as 
pessoas e entra em contacto com elas através 
do Facebook Messenger. 

Esta receita de sucesso levou-a ao topo da 
Tabela de Classificações no Reino Unido, a 
ganhar sete "trunks" e a receber o apelido de 
"Queen Sue" (Rainha Sue).

 "Eu acho que [o apelido Queen Sue) tem a 
ver um pouco com a minha idade, mas além 
disso eu estou sempre perto do topo da tabela 
de classificações de vendas" disse ela. "Acho 
que sou apenas uma velha lutadora."Sue está a usar o Lápis delineador de lábios MOODSTRUCK PRECISION na cor Punchy, o Batom 

MOODSTRUCK OPULENCE na cor Conceited e o Brilho de lábios LUCRATIVE na cor Loveable.

SUE WESTERDALE
DERBYSHIRE DALES, REINO UNIDO
STATUS ROXO

PRODUTO FAVORITO  
DE CUIDADOS DA PELE:
Creme de noite YOU·OLOGY
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LOÇÃO PROTETORA COM SPF 30  
UNIVERSAL DE ALTA PROTEÇÃO YOU•OLOGY

DESFRUTA 
DO TEU DIA

Uma mistura de ingredientes e extratos faz com que a 
Loção protetora com SPF 30 universal de alta proteção 
YOU•OLOGY proteja contra a agressão ambiental e contra 
o envelhecimento precoce causado pela exposição solar.
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A solução de cuidados da pele 

combinada  
e feita por ti.

Começa sempre por limpar a pele. 
Escolhe três das seis opções de 
intensificadores para a Limpeza 
YOU·OLOGY para combater os 
problemas específicos da tua pele. 
Depois, mistura os intensificadores com 
o produto-base da limpeza, que é infuso 
com folhas de aloe vera e deixa o teu 
rosto com uma sensação refrescante e 
preparado para a tua rotina pessoal de 
cuidados da pele, depois de lavar. 

2 Prepara a tua pele para 
receber hidratação com o 
Sérum YOU·OLOGY.  
Este sérum é absorvido 
rapidamente e é repleto 
de ingredientes nutritivos 
para a pele. Seleciona 
três intensificadores 
personalizáveis para que o 
sérum atenda às necessidades 
específicas da tua pele. 

1
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Prepara-te para 
enfrentar o teu 
dia com o Creme 
de dia hidratante 
YOU·OLOGY.  Cria um 
creme de dia hidratante 
personalizado, 
adicionando três dos 
cinco intensificadores 
ao produto-base 
que é formulado 
com ingredientes 
hidratantes como a 
vitamina E e o azeite 
de oliva. Estarás pronta 
para superar o stress 
diário sofrido pela 
tua pele, com este 
hidratante.

Completa a tua rotina 
personalizada de cuidados 
da pele com o Creme de 
noite YOU·OLOGY. Este 
creme nutritivo para a 
pele transforma-se na tua 
solução de cuidados da pele, 
quando misturas os três 
intensificadores à tua escolha. 
Podes ficar tranquila sabendo 
que este creme de noite está 
a trabalhar enquanto dormes.
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Controlo
Assumir o

JENNIFER RASBERRY - Os seus 
primeiros dois anos com a Younique 
foram um tumulto: tentar entender as 
demandas da maternidade com gémeos 
recém-nascidos, trabalhar a tempo 
inteiro, fazer malabarismo com a agenda 
da família e construir o meu novo 
negócio com uma empresa jovem
"Eu não sabia o que mais deveria fazer, 

mas apenas continuar a fazê-lo, diz a 
Apresentadora Younique Status Negro. 

"Eu não tinha tempo para pensar duas 
vezes. Não sabia nada sobre Marketing 
de rede. Só sabia que precisava vender 
alguns [Intensificadores de pestanas 
MOODSTRUCK 3D Fiber LASHES+], 
então era isso que eu estava a fazer. 
Estava, literalmente, a jogar máscara de 
pestanas às pessoas, como uma louca!"

 A mesma atitude positiva e paixão 
que ajuda Jeniffer a ser bem-sucedida 
na sua carreira e como instrutora tem 
ajudado o seu negócio Younique 
a florescer. Ela concentra-se na 
determinação, desenvolvimento pessoal 
e autenticidade com a sua equipa, que 
se chama "Blessed Beauties". 

"Acho que autenticidade 
é muito importante 
porque as pessoas 
adoram e confiam em 
ti", disse ela. "Elas não 
estão necessariamente a 
comprar produtos, elas 
estão a comprar a TUA 
imagem, e elas adoram e 
confiam em quem tu és."

Para Jennifer, isso significa adicionar 
o seu próprio talento às ideias de 
outras Amigas - Y e aceitar as suas 
próprias imperfeições.

 "O teu público precisa saber quem 
és, com ou sem problemas", afirmou. 

"Acho que algumas pessoas, inclusive 
eu, ficam tão presas à tentativa de 
serem perfeitas, dizer a coisa certa e 
aplicar a maquilhagem corretamente, 
que perdem a autenticidade quando 
fazem isso."

 Ela incentiva a sua equipa a ser 
transparente; quer isso signifique 
aprender a dominar uma nova 
habilidade nos Diretos do Facebook 
em público quer seja permitir que 
momentos menos glamourosos da 
#vidademãe apareçam na câmara.

 "Eu tenho um vídeo do YouTube que 
um dos meus filhos literalmente vomitou 
no meu colo, no vídeo, e eu prosseguir", 
ela contou. 

Mostrar que a vida nem sempre é 
perfeita também ajuda a patrocinar, ela 
afirma. Afinal de contas, se uma potencial 
Apresentadora acha que tem que ser 
perfeita para ser uma Apresentadora 
Younique, ela pode não querer entrar 
para o negócio.

 "Eu praticamente incentivo as pessoas 
a fazerem-se de amadoras, de certo 
modo", ela acrescentou. "Cometam erros, 
não sejam perfeitas, sejam amadoras, 
divirtam com isto, é aí que a autenticidade 
vai de facto estar a teu favor."

 Transparência também ajuda a 
mostrar como a Younique se enquadra 
na nossa realidade. 
"As pessoas podem ver que podes 

fazer algo como isto e ainda continuar a 
viver a tua vida," afirma ela. "Incorpora-
se em ti e torna-se parte do que fazes."

Jennifer está a usar a Paleta de sombras 
MOODSTRUCK ADDICTION 4 na cor Tender; a 
Sombra compacta MOODSTRUCK nas cores 
Astute, Gingerly, Manipulative, Marvelous, 
Nonsensical e Optimist; e a Máscara de 
pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D. Cuidados da Pele

Avanços em

JENNIFER
RASBERRY
BULLARD, TEXAS
STATUS NEGRO

PRODUTO FAVORITO 
DE CUIDADOS 
DA PELE:
Limpeza YOU·OLOGY
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Controlo

Cuidados da Pele
Avanços em

Em busca de algo divino? Eleva a tua rotina de cuidados da pele a um nível mais 
alto com estes espectaculares produtos complementares YOU·OLOGY. Do Stick 
de limpeza e Toalhitas desmaquilhantes às Máscaras que esfoliam, controlam e 

aclaram, personalizar a tua rotina de cuidados da pele nunca foi tão fácil.
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As Luck Would Have It
DESCONTO DE 15% 
189 €

• Primer para rosto TOUCH GLORIOUS
•  A tua escolha entre a Base líquida TOUCH MINERAL,  

a Base em stick YOUNIQUE TOUCH ou o Intensificador de Tez BB FLAWLESS
•  A tua escolha entre a Máscara de pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D  

e a Máscara de pestanas MOODSTRUCK EPIC 
• Óleo de beleza Uplift YOU·OLOGY 
• Spray tonificante de água de rosas YOU·OLOGY (50 ml)
• Bolsa da coleção 2019
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As Luck Would Have It
DESCONTO DE 15% 
189 €

• Primer para rosto TOUCH GLORIOUS
•  A tua escolha entre a Base líquida TOUCH MINERAL,  

a Base em stick YOUNIQUE TOUCH ou o Intensificador de Tez BB FLAWLESS
•  A tua escolha entre a Máscara de pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D  

e a Máscara de pestanas MOODSTRUCK EPIC 
• Óleo de beleza Uplift YOU·OLOGY 
• Spray tonificante de água de rosas YOU·OLOGY (50 ml)
• Bolsa da coleção 2019

ASSIM COMO OS OUTROS PRODUTOS DA NOSSA LINHA DE CUIDADOS DA PELE, 
AS MÁSCARAS YOU·OLOGY foram criadas para atender às necessidades da tua pele. 
Estarás pronta para desvendar e criar uma pele com uma aparência mais saudável 
com estas opções de máscaras que controlam a oleosidade, esfoliam, corrigem* e 
aclaram. Senta-te, relaxa e prepara-te para os mimos que a o teu rosto tanto merece.

Máscara
Relaxa e põe a tua

Prepara-te para uma experiência de SPA sem igual, em casa.
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PRODUTOS  
NECESSÁRIOS: 
Base em stick YOUNIQUE TOUCH 
Blush compacto MOODSTRUCK

Esculpe as maçãs do rosto e conquista o 
teu dia com este guia rápido para contorno.

Pincel para  
contorno

 YOUNIQUE

Pincel curvo para blush
 YOUNIQUE

Pincel kabuki
 YOUNIQUE

Esponjas para 
maquilhagem
 YOUNIQUE

Aplicar a base e o corretor 
normalmente. 

Como iluminador, aplicar a Base em 
stick YOUNIQUE TOUCH num tom 
mais claro que o tom da tua base, na 
zona T, na área sob os olhos e logo 
acima das maçãs do rosto. Espalhar 
com a extremidade plana do Pincel 
para contorno YOUNIQUE.

Para contornar, aplicar a Base em 
stick YOUNIQUE TOUCH em tons 
mais escuros do que o tom da tua 
base, sob as maçãs do rosto, no 
queixo, ao longo das laterais do 
nariz e em torno da linha do cabelo. 
Misturar usando a extremidade angular 
do Pincel para contorno YOUNIQUE. 

Finalizar o visual, espalhando o 
Blush compacto MOODSTRUCK nas 
maçãs do rosto, misturando com o 
Pincel curvo para blush YOUNIQUE.  

Rainha 
do Contorno

1
2

3

4

ACESSÓRIOS DOS EXPERTS: Obtém um visual em nível profissional quando usas estes acessórios.
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Cassie está a usar a Base líquida TOUCH MINERAL no tom Tulle, a Base em stick YOUNIQUE TOUCH 
nos tons Eyelet e Scarlet, e o Blush compacto na cor Sisterly.

ACESSÓRIOS DOS EXPERTS: Obtém um visual em nível profissional quando usas estes acessórios.
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Ready, Prep, Set
DESCONTO DE 20%
 146 €
• Primer para rosto TOUCH GLORIOUS
•  Escolhe entre a Base líquida TOUCH MINERAL,  

YOUNIQUE TOUCH e o Intensificador de tez BB FLAWLESS 
• Corretor para uma pele perfeita TOUCH MINERAL
• Blush compacto MOODSTRUCK
•  Escolhe entre o Spray de fixação TOUCH BEHOLD  

e o Pó fixador translúcido TOUCH BEHOLD
• Bolsa da coleção 2019
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HOUVE UMA ÉPOCA EM QUE FRANCESCA NAYLOR era 
tímida demais até mesmo para telefonar a fazer uma marcação com 
uma cabeleireira. É difícil de acreditar quando vês a Apresentadora 
Younique Status Laranja exibir os seus visuais e motivar o público nos 
seus Diretos no Facebook. 
"Quando as pessoas dizem que jamais conseguiriam fazer isso, 

que não têm confiança em si mesmas, eu digo-lhes "é por isso que 
precisas fazê-lo!" afirma.

 Afinal de contas, Francesca também duvidou dela mesma quando 
a sua mãe, Sue Esterdale, insistiu para que ela se inscrevesse. Tinha 
sempre desculpas: estava a criar duas meninas, a mudar-se para 
cerca de 563 quilômetros na Inglaterra e, acima de tudo, a ouvir os 
pensamentos autolimitadores que lhe diziam que ela não era capaz.

 Até que o seu marido lhe comprou o Kit de Apresentadora 
YOUNIQUE e Francesca mergulhou 
no seu negócio Younique e 
encontrou o sucesso que dizia a si 
mesma que era possível para outras 
pessoas, mas não para ela. 
"Chega um momento em que não 

podes continuar a dizer a ti mesma as 
mesmas mentiras - porque há outras 
pessoas a ter sucesso”, disse ela.  

"Como podes continuar 
a dizer-te a ti mesma 
que não é possível 
quando estás a ser 
confrontada o tempo 
todo por pessoas que 
estão a fazê-lo, e tens 
a oportunidade e a 
maneira para realmente 
começares a fazer 

mudanças?"

O que não quer dizer que foi fácil 
no início. Francesca disse que o seu 
primeiro vídeo no Facebook levou 
três horas para ser filmado e o seu 
rosto estava vermelho e dorido de 
tanto aplicar e retirar a maquilhagem. 

 "Estava constantemente 
preocupada com o que as pessoas 
iriam pensar, com medo de fracassar 
ou preocupada com o julgamento 
alheio", disse ela. " E se eu de facto 
for bem-sucedida? Eu estaria a perder grande parte daquilo em que 
eu acreditava em mim. Então, quem sou eu? Eu posso fazer isto? … 
Tenho permissão para fazer isto? As pessoas vão gostar menos de 
mim? O que é ridículo."

 A mudança de foco que ajudou Francesca a enfrentar os seus 
medos e florescer no seu negócio Younique espalhou-se para outras 
partes da sua vida. Ela tornou-se confiante e confortável consigo 
mesma, ganhando um senso de comunidade e propósito que 
aumentou quando ela se devotou a criar as suas filhas, Poppy e Alexa.

 "Como alguém que enfrentou baixa auto-estima, ansiedade e 
depressão, eu quero mais do que qualquer coisa mostrar às minhas 
filhas a mãe que tem auto-estima inabalável e que nenhum sonho 
é ridículo de se ir atrás”, disse Francesca. "Somos capazes de fazer 
qualquer coisa para a qual temos disposição para fazer". 

Queres saber o conselho da Francesca para quem tem dificuldade 
em acreditar em si mesmo?

 "Coragem vem antes da autoconfiança. Não tens de ser perfeita 
para começar", aconselha.

Antes de autoconfiança,

coragem

Francesca está a usar 
a Sombra compacta 
MOODSTRUCK nas cores 
Astute, Fervent, Gifted, 
Gingerly, Legendary, e 
Ostentatious; a Sombra 
em creme MOODSTRUCK 
SPLURGE na cor Elegant e 
a Máscara de pestanas fiber 
MOODSTRUCK EPIC 4D. 

FRANCESCA 
NAYLOR
CORNUALHA,
REINO UNIDO

STATUS ROXO

PRODUTO FAVORITO  
DE CUIDADOS DA PELE:
Limpeza YOU·OLOGY
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A  
SENTIR-SE  

NAS  
NUVENS

Base em spray YOUNIQUE TOUCH —  
base de alta cobertura com uma sensação 

tão leve que desafia a gravidade.
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PORQUÊ ESCONDERES-TE QUANDO 
NASCESTE PARA BRILHAR? "Sê 
tu mesma" resume a visão de Kelsey 
Nemier-Cook. A Apresentadora 
Younique Status Green aceitou a sua 
excentricidade e ajudou outras pessoas 
a fazerem o mesmo, ao buscar o que 
incita a sua alma, desde tatuagens aos 
casos reais de crime.
"Na minha juventude, e mesmo com 

vinte e poucos anos, eu nunca me 
encaixava", Kelsey disse. "Então quando 
fiz parte da Younique, eu aderi à Missão 
de fazer as mulheres sentirem-se como 
se tivessem um lugar comigo. É muito 
importante para mim ser a pessoa que 
eu gostaria de ter tido enquanto crescia, 
para me dizer que não há problema em 
ser esquisita, não se parecer com toda a 
gente, e apenas amares-te como és!”

 A confiança e a personalidade 
hilariante de Kelsey irradiam através 
dos seus diretos do Facebook. Ela até 
criou um nicho, combinando o seu gosto 
por casos reais de crime com tutoriais 
de maquilhagem na sua série "If looks 
could kill: Makeup and Murder"[Se 
os visuais matassem: Maquilhagem 
e Assassinato], no ano passado. Foi 
necessário um ano e o encorajamento 
da sua Apresentadora Status Negro 
da linha ascendente, Jami Santor, para 
Kelsey tornar a sua ideia numa realidade.

"Jami dizia,'Tens de fazer 
isso'," conta Kelsey.  

"E eu disse, 'Ai, isso é 
tão estranho, quem vai 
ver?'. E ela disse: 'Mas 
isso faz-te feliz?' Isso 
faria-te feliz? "E disse: 

"Sim, acho que faria!"
Os resultados falam por si mesmos! 

Kelsey não só sentiu prazer em 
pesquisar e partilhar os casos de crime - 
ela também encontrou uma comunidade 
de verdadeiros fãs de histórias reais 
de crime que lhe agradeceram por 
ela fornecer um espaço seguro para 
falar sobre crimes sangrentos, sem 
serem julgados. Ela encontrou uma 
maneira de fortalecer os outros sendo 
simplesmente autêntica e confortável 
como ela mesma.
"Agora, com as novatas, eu penso 

sempre: ouve, não podes deixar o teu 
medo superar a tua vontade de ter 
sucesso neste negócio!", enfatiza ela. 
"O medo vai destruir o teu negócio 

mais rápido que um piscar de olhos. 
Tens de confiar no teu instinto e ser 
quem és."

 Seguir o teu caminho peculiar para 
o sucesso, construir o caminho da 
importância de Kelsey, confiar nessa 
intuição e abraçar o que te faz diferente. 
"Quando eu disse para mim mesma 

que eu iria fazer o que me faz feliz, 

eu vi uma diferença enorme", conta 
Kelsey. "Não precisas fazer esse 
negócio da maneira que todos fazem. 
Na verdade, é melhor que não o faças! 
No momento em que começas a ser tu 
mesma e a fazer o que te faz feliz, é aí 
que o teu negócio começa a ser super 
divertido e não apenas um trabalho!”

Se um visual

matasse

Kelsie está a usar o Lápis delineador de lábios MOODSTRUCK PRECISION na cor Pompous 
e o Batom MOODSTRUCK OPULENCE na cor Swagger.

KELSEY NEMIER-COOK
CHATEAUGAY, NEW YORK
STATUS VERDE

 PRODUTO FAVORITO PARA O ROSTO:
Corretor para uma pele perfeita TOUCH MINERAL.
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Cobertura
Damos-te  

DA MÃE SUPER OCUPADA à empreendedora líder, 
passas o dia todo sem muito tempo para disperdiçar 
nas imperfeições entediantes. Damos-te cobertura 
com seis versáteis bases com as quais tu sabes que 
podes contar. Da correção leve e natural à cobertura 
total, estes produtos adaptáveis proporcionam um 
acabamento impecável, para os diversos tipos de 
pele, impulsionando a tua autoconfiança, para que 
leves a tua vida, sem preocupações.

Base em stick  
YOUNIQUE TOUCH no tom Velour

Base em spray  
YOUNIQUE TOUCH no tom Chiffon

Base em spray  
YOUNIQUE TOUCH no tom Lace

Base líquida  
TOUCH MINERAL no tom Velour

Intensificador de tez  
BB FLAWLESS no tom Bisque
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Primer para rosto 
TOUCH  

GLORIOUS

Primer hidratante 
para rosto 

TOUCH GLORIOUS

Spray de 
fixação TOUCH 

BEHOLD

Pó fixador 
translúcido 

TOUCH BEHOLD

ACESSÓRIOS DOS EXPERTS: Obtém um visual em nível profissional quando usas estes acessórios.

Cobertura
Damos-te  

Base em pó compacto 
YOUNIQUE TOUCH no tom Poplin

Base líquida  
TOUCH MINERAL no tom Cypress

Base em spray  
YOUNIQUE TOUCH no tom Tulle

Base líquida  
TOUCH MINERAL no tom Tulle

Base líquida  
TOUCH MINERAL no tom Taffeta
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Encara
 o teu dia
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NÃO TE CONTENTES COM A MONOTONIA.
Torna o teu dia mais brilhante com os 
iluminadores que atraem a luz, os bronzers 
com tons costais e os blushes compactos 
nas cores cor-de-rosa, roxo e pêssego. 
Completa o teu visual com qualquer um  
dos produtos de fixação TOUCH BEHOLD,  
e certamente estarás pronta para encarar  
as demandas de um longo dia.

Sue está a usar a Base em Stick no tom Lace, o Intensificador de tez BB FLAWLESS no tom Caramel, o Iluminador 
em Stick no tom Lustrous e o Blush compacto na cor Supple.
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Eye Arsenal
DESCONTO DE 20%
121 €
•   Escolhe entre o Stick de limpeza YOU·OLOGY, 

o Desmaquilhante líquido e as Toalhitas 
desmaquilhantes 

•  A tua escolha entre a Máscara de pestanas fiber 
MOODSTRUCK EPIC 4D ou a Máscara de pestanas 
MOODSTRUCK EPIC 

•  Paleta com 4 sombras compactas MOODSTRUCK 
•  A tua escolha entre o Delineador de olhos líquido 

DIP & DRAW e o Lápis delineador de olhos 
MOODSTRUCK PRECISION 

•  Delineador para sobrancelhas  
MOODSTRUCK PRECISION 

• Bolsa da coleção 2019
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beleza
A gerar

“NUNCA DESISTAS, ESTÁ PRESENTE E  SÊ SEMPRE FIEL A TI 
MESMA” são as palavras que inspiram Michelle Straub e que 
irradiam através da sua vida - especialmente ao seguir a sua 
paixão pela beleza.

Quando era criança, a Apresentadora Younique Status Laranja 
não era nada feminina, geralmente vestida com roupas em 
segunda mão dos seus irmãos mais velhos. Mesmo com apenas 
3 anos de idade, ela sabia que queria ser cabeleireira.

 “Eu aprendi a fazer tranças francesas nas minhas bonecas 
Cabbage Patch, e cortava sempre o cabelo da minha Barbie", 
conta. Eu só queria tornar as coisas bonitas, e eu acho que era 
porque eu não tinha coisas bonitas."

 Michelle seguiu o seu sonho, fazendo um curso de cabelereira 
logo a seguir ao ensino secundário, e construiu um negócio 
com um próspero salão de beleza. Em 2015, inscreveu-se como 
Apresentadora Younique só para receber o desconto. 

Mal sabia ela que encontraria muito mais na sua Jornada 
Younique, inclusive maior confiança, amizade e uma nova 
maneira de ajudar outras pessoas a sentirem-se bonitas.

"Ao sentir que eu estava realmente 
a ajudar as pessoas a sentirem-se 
melhor consigo mesmas, fiquei mais 
confiante nos meus vídeos", disse 
ela. "Ouvir as pessoas a dizerem-me 
'obrigado por me ensinares a fazer 
isto' - mesmo que não fosse a usar os 
produtos Younique, deixou-me mais 
confiante para ajudar mais.”

Michelle também encontrou um sentimento 
de pertença na Família Y, a qual ela descreve 
como uma união de mulheres positivas a fazer 
a diferença.

 "Acho que muitas de nós partilhamos a mesma 
paixão de fazer as outras pessoas sentirem-se 
bem", disse ela. “Eu acho que isto é uma coisa 
importante nesta empresa - há muitas pessoas 
que querem valorizar-te e isto, com certeza, 
aproxima-nos. Muitas pessoas podem notar a 
amizade, porque é evidente."

 Ainda que a publicação de tutoriais de 
maquilhagem e selfies possa parecer vaidade, 
para algumas pessoas, Michelle diz que é a 
maneira pela qual ela e outras Apresentadoras 
Younique partilham a mensagem sobre a 
verdadeira beleza, interior e exterior. 
"[A verdadeira beleza significa] ser bonita por 

dentro," afirma. "Significa ser uma boa pessoa. 
Sou o tipo de pessoa que se vir um estranho 
qualquer a caminhar na rua e eu gostar do seu 
corte de cabelo, maquilhagem, roupa ou seja 
o que for, eu digo-lhe. Eu adoro enaltecê-las e 
elogiá-las para fazê-las sentirem-se bem. Nunca 
sabes como vai o dia daquela pessoa. Então, se 
houver uma coisinha qualquer que eu possa 
fazer para fazer alguém sentir-se melhor, 
 é tudo o que eu quero."

Michelle está a usar o Lápis 
delineador de lábios MOODSTRUCK 
PRECISION na cor Pouty, o Batom 
líquido MOODSTRUCK SPLASH 
na cor Subtle e o Brilho de lábios 
LUCRATIVE na cor Lucid.

MICHELLE
STRAUB
VANCOUVER, 
WASHINGTON

STATUS LARANJA

PRODUTO FAVORITO DE 
CUIDADOS DA PELE:
Spray tonificante de 
água de rosas YOU·OLOGY
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Sê a

líder
PRODUTOS NECESSÁRIOS:
Primer para olhos MOODSTRUCK
Sombra compacta MOODSTRUCK nas cores  
Astute, Gingerly & Marvelous 
Máscara de pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D

Obtém o visual profissional 
da líder que já és.

Pincel Deluxe YOUNIQUE O Pincel macio para 
côncavo YOUNIQUE

Pincel para côncavo YOUNIQUE

Preparar as sobrancelhas com o 
Primer para olhos MOODSTRUCK, 
para obteres cores duradouras e 
sem marcas. 

Aplicar a Sombra compacta 
MOODSTRUCK na cor Astute, 
utilizando o Pincel deluxe 
YOUNIQUE. 

Com o Pincel macio para côncavo 
YOUNIQUE, aplicar a Sombra 
compacta MOODSTRUCK na cor 
Gingerly no côncavo, espalhando 
nas laterais das pálpebras. 
Continuar a espalhar, mais e mais. 

Aplicar a Sombra compacta 
MOODSTRUCK, na cor Marvelous 
à base inferior das pestanas, 
misturando levemente com o Pincel 
para côncavo YOUNIQUE.

Completar o teu visual de líder  
com a Máscara de pestanas fiber 
MOODSTRUCK EPIC 4D.   

1

2

3

4

5

ACESSÓRIOS DOS EXPERTS: Obtém um visual em nível profissional quando usas estes acessórios.
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Jennifer está a usar a Base em spray nos tons Eyelet e Lace, o Bronzer BEACHFRONT no tom Malibu, o Blush compacto MOODSTRUCK na cor Seductive, 
o Lápis delineador de lábios MOODSTRUCK PRECISION na cor Pouty e o Batom líquido MOODSTRUCK SPLASH na cor Sympathetic.
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 Viver de maneira 

consciente
MAE GRAY DOMINA A ARTE de aproveitar 
ao máximo os momentos da vida, tanto 
em quantidade como em qualidade. Uma 
empreendedora por natureza, a Apresentadora 
Younique Status Laranja aproveita até mesmo os 
menores espaços de tempo para elevar os outros. 

"Não fomos criados para 
viver no medo ou de 
maneira inferior," disse 
ela. “Eu quero que a minha 
vida seja dignificada 
por proporcionar 
fortalecimento àqueles 
que eu sei que estão nas 
situações em que já me 
encontrei. [Eu quero] que 
saibam que são dignas, 
amadas e capazes de 
realizar qualquer coisa 
que sonharem ”.

Essa atitude fortalecedora é a marca da vida de 
Mae, quer seja em casa, a ensinar os seus quatro 
filhos, quer seja a enviar mensagens para clientes 
através do Facebook.

 “Eu nunca fui uma pessoa que só queria 
receber”, disse ela. "Acredito que sempre há uma 
oportunidade para retribuir a todos, [e] mesmo 
que não estejas a devolver fisicamente, podes 
oferecer algum tipo de edificação emocional.

 Neste processo, Mae aprendeu a aproveitar ao 
máximo o seu tempo ao tornar-se presente e ao 
ficar atenta ao tempo.

 "As pessoas acham que não têm tempo, mas 
nós é que não usamos adequadamente o tempo 
que temos", afirma ela. "em vez de ficar às voltas 
sem parar [no meu telefone] por 30 ou 45 minutos, 
eu só faço o que é preciso fazer. Se eu preciso 
interagir com as pessoas, então eu vou lá com 
um propósito; comento e publico, e depois disso 
guardo o telefone. ”

Grande parte do tempo que Mae dedica à 
Younique vem de pequenos momentos ao longo do 
dia quando os seus filhos "estão mais calmos", conta.

 E quando esse momento termina, o telefone 
sai de cena.

 "O meu telefone fica ligado no modo "Sem 
interrupções" o dia todo, todos os dias", enfatiza. 

"Não há no mundo uma notificação mais importante 
do que a minha família. Estar presente na vida 
deles e com os meus amigos ajuda-me a seguir 
em frente. Podes perder de vista a razão pela qual 
trabalhas, se não ficares atenta.”

 Às vezes, os seus mundos sobrepõem-se. Às 
vezes, as crianças ajudam a preparar pedidos 
para enviar, e em algumas ocasiões aparecem no 
seu direto do Facebook. 

 Mae disse que o seu negócio Younique  
mudou a maneira como ela fala com os seus filhos 
sobre o futuro deles.

 "Eu não coloco limites sobre o que vejo para o 
futuro ou sobre o que acho que posso realizar", 
disse ela. "Agora, eu foco mais em dizer aos meus 
filhos para se concentrarem onde estão as suas 
paixões, e estou a guiá-los para onde quer que 
seja, vejo o forte de cada um, em vez de o que 
a sociedade me diz. O que podemos imaginar é 
apenas uma parte do que podemos alcançar.”

MAE GRAY
SALTILLO, MISSISSIPPI
STATUS LARANJA

PRODUTO FAVORITO  
PARA OS OLHOS:
Máscara de pestanas fiber 
MOODSTRUCK EPIC 4D

Mae esta a usar a Paleta de sombras 
MOODSTRUCK ADDICTION 2 nas cores 
Honorable, Hopeless e Peppy; a Sombra 
compacta MOODSTRUCK na cor Laid-Back; 
a Sombra em creme MOODSTRUCK 
SPLURGE em Magnificent e a Máscara de 
pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D.
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OLÁ,
 HIDRATAÇÃO! 

Formulado com uma inovadora 
tecnologia de gel líquido, o Primer 

hidratante para rosto  
TOUCH GLORIOUS deixa a 
tua pele com uma sensação 

refrescante e pronta para uma 
aplicação de maquilhagem 

impecável. 
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Mighty Little Miracles
DESCONTO DE 13% 
123 €
• Limpeza YOU·OLOGY com três Intensificadores à tua escolha
• Esfoliante de lábios MOODSTRUCK
• Brilho de lábios LUCRATIVE, cor à tua escolha 
•  Escolhe entre a Máscara de pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D ou a 

Máscara MOODSTRUCK EPIC 
•      Escolhe entre a Base em pó compacto TOUCH MINERAL  

ou o Pó compacto YOUNIQUE TOUCH ou a Base em pó solto
• Bolsa da coleção 2019
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Mardia está a usar a Sombra compacta 
MOODSTRUCK nas cores Slick, Hesitant e Fervent; 
o Delineador de olhos líquido DIP & DRAW na cor 
Perfect; e o Lápis delineador de olhos MOODSTRUCK 
PRECISION na cor Proper e a Máscara de Pestanas 
MOODSTRUCK EPIC Preta.

Lições de
liderança

especialmente através da sua equipa, 
Chulas, e através dos seus canais das 
redes sociais. 

 "Eu adoro motivar a minha equipa e 
ensinar-lhes que absolutamente tudo 
é possível nesta vida, e que podemos 
ter tudo o que sonhamos," disse ela. 

"Fortalecer outras mulheres tornou-me 
mais fortalecida. O facto de essas 
mulheres estarem a seguir-me faz-me 
sentir muito bem, porque eu sabia que 
era capaz de fazer muito mais - não 
apenas para crianças pequenas, mas 
para mulheres como eu.”

Mardia disse que a Younique a ajudou 
a cumprir o seu papel como esposa e 
mãe, ganhar uma renda extra e, o mais 
importante, descobrir em si mesma uma 
amiga, uma líder e uma mulher. 

"Posso fazer mais por 
causa da Younique, e 
isso deixa-me muito 
feliz", afirma ela." A 
Missão da Younique 
permitiu-me adquirir 
maior controlo 
sobre a minha vida. 
Eu decido quem eu 
sou e o que faço e 
as circunstâncias 
que me cercam e os 
elementos que fazem 
parte disso.”

Mardia lidera a sua equipa com empatia, 
tentando considerar situações a partir 
da perspectiva dos membros da equipa 
e encontrar soluções - frequentemente 
baseadas na missão da Younique.
 Ela também adere a três regras de 
ouro: ser a amiga que ela gostaria de 
ter, nunca olhar para outra mulher como 
uma rival apenas por ser mulher - ela 
pode ser a melhor aliada! - e celebrar as 
vitórias das mulheres como se fossem 
as suas.
 "Eu apenas vivo a minha vida e o meu 
momento", disse ela. Eu nunca me 
comparo com outras mulheres, porque 
eu sei que todos os seres humanos são 
diferentes e, portanto, as habilidades 
também são diferentes. Eu amo os 
meus defeitos e virtudes porque eles 
me fazem única e especial. Neste 
momento, eu sei o que eu quero, e 
por essa razão concentro toda a minha 
energia em alcançá-lo. Incentivo mais 
mulheres a terem esse espírito de luta 
sem sentir a necessidade de pisar em 
outra pessoa.”

ENSINAR. INSPIRAR. VER O 
QUE HÁ DE MELHOR NAS 
PESSOAS. Liderança é algo natural 
para Mardia Ramirez na sua sala de 
aula, a trabalhar com crianças pequenas. 
E a liderança de adultos? Esta é uma 
história completamente diferente para a 
Apresentadora Younique Status Laranja.

A personalidade irrequieta e a 

positividade radiante que fazem dela um 
sucesso na sala de aula transformaram-
se perfeitamente na Missão de Valorizar, 
Fortalecer e Reconhecer outras 
mulheres. Mardia disse que o seu 
foco como Apresentadora Younique 
rapidamente mudou da intenção de 
passar de um nível para o outro, para 
o foco em ajudar outras pessoas 
a alcançarem os seus objetivos - 

MARDIA RAMIREZ
DURANGO, MÉXICO
STATUS ORANGE

PRODUTO FAVORITO  
PARA OS OLHOS:
Máscara de pestanas 
MOODSTRUCK EPIC
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Atrás, da esquerda para a direita: Sue Westerdale, Reino Unido.; Francesca 
Naylor, Reino Unido; Kelsey Nemier-Cook, EUA; Michelle Straub, EUA.; 
Mardia Ramirez, México. 

Da esquerda para a direita: Cassie Rich, EUA; Marylin Huet, Canadá; 
Jennifer Rasberry, EUA; Alicia Criss, EUA; Mae Gray, EUA.
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Formulado com propriedades condicionadoras 
e desenvolvido com um pincel curvo, o Primer de 
pestanas MOODSTRUCK EPIC prepara as tuas 
pestanas para o máximo desempenho da máscara.

Esta maravilha, em apenas um passo, proporciona o máximo 
em volume, comprimento e aumento, comparados aos efeitos 
das pestanas postiças, sem incômodo.

PREPARA E

U M  P R O D U TO  D E  A LTO  N Í V E L  
PA R A  P E S TA N AS  I M PAC TA N T E S  C O M  A P E N AS  U M A  C A M A DA

O BT É M  P E S TA N AS  I N C R Í V E I S
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Formulado com propriedades condicionadoras 
e desenvolvido com um pincel curvo, o Primer de 
pestanas MOODSTRUCK EPIC prepara as tuas 
pestanas para o máximo desempenho da máscara.

Esta maravilha, em apenas um passo, proporciona o máximo 
em volume, comprimento e aumento, comparados aos efeitos 
das pestanas postiças, sem incômodo.

PREPARA E

U M  P R O D U TO  D E  A LTO  N Í V E L  
PA R A  P E S TA N AS  I M PAC TA N T E S  C O M  A P E N AS  U M A  C A M A DA

O BT É M  P E S TA N AS  I N C R Í V E I S
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Lendárias
Pestanas

As pestanas 
são essenciais 

por aqui. 
Torna as tuas 

pestanas uma 
lenda também 
com as nossas 

opções Epic.

Mae está a usar a Máscara de pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D.
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Lendárias
Aumenta a aparência natural das tuas pestanas com um pouco 
de Sérum para pestanas MOODSTRUCK ESTEEM.  
Este serum de condicionador elevar-te-á ao próximo nível com 
peptídeos nutritivos proporcionando pestanas mais grossas, mais 
cheias e mais longas. 

Prepara-te para obter pestanas grandes com um produto 
nobre. O Primer para pestanas MOODSTRUCK EPIC 
é formulado com propriedades de condicionamento e 
desenvolvido com um pincel curvo para preparar as pestanas 
para o desempenho máximo da máscara.

 Obtém pestanas gigantes com a Máscara de pestanas 
MOODSTRUCK EPIC, disponível em preto intenso, castanho 
suave ou preto à prova de água. Clinicamente comprovado 
para melhorar visivelmente o volume, comprimento e 
definição, terás pestanas icónicas, rapidamente. 

 A máscara de pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D, 
projetada com um pincel dupla face que interliga as fibras em 
forma de Y para oferecer o máximo em volume, comprimento e 
aumento, proporcionará todos os efeitos das pestanas postiças, 
sem todo o incômodo.

Mae está a usar a Máscara de pestanas MOODSTRUCK EPIC na cor castanha.
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MARYLIN HUET
SAINT-GEORGES, QUÉBEC, CANADÁ
STATUS LARANJA

PRODUTO FAVORITO PARA OS OLHOS: 
Máscara de pestanas MOODSTRUCK EPIC

Marylin está a usar o Blush compacto MOODSTRUCK na cor Sisterly, o Lápis delineador 
de lábios MOODSTRUCK PRECISION na cor Pouty e o Batom líquido MOODSTRUCK 
SPLASH na cor Sublime.

MARYLIN HUET sabe exatamente o 
que significa ser despedaçada. Uma 
vítima de abuso sexual, Marlyn tinha 
perdido a confiança em si mesma. 
Quando se deparou com a Younique, 
ela estava no meio da reconstrução 
da sua vida, e a missão da Younique 
tocou-a profundamente. Ela conhecia 
a dor de sentir-se impotente e 
humilhada. 
"Há alguns anos, eu estava 

perdida", confessa. "Eu estava morta, 
emocionalmente. Tudo ao teu redor 
se torna mais difícil quando perdes 
a autoconfiança. É difícil falar com as 
pessoas, é difícil sair de casa. Mesmo 
dentro da minha própria família, eu 
não conseguia dizer o que estava a 
pensar; tornei-me uma prisioneira de 
mim mesma. A Younique ajudou-me a 
sair disso".

 A naturalmente tímida e introvertida 
Marylin ultrapassou a sua zona de 
conforto para mergulhar no negócio 
Younique, gravando diretos no 
Facebook e construindo uma nova 
rede dentro da sua comunidade. Ao se 
esforçar para isso, a sua autoconfiança 
voltou e ela determinou-se a ajudar 
outras nesta mesma jornada. 

"Eu estava assustada, mas 
mesmo assim continuei 
porque sabia que seria 
bom para mim", confessa. 

"Vai elevar-me a outro 
nível, então enfrentei 
o medo. É por isso que 
tenho o grande desejo 
de partilhar a Younique 
com outras mulheres. Eu 
sei que elas passaram por 
outras coisas difíceis, e 
se eu consegui recuperar 
a minha confiança, essas 
outras mulheres também 
conseguem. Ajudá-las a 
realizar novos desafios e 
superar a si mesmas é o que 
me motiva a mudar vidas!”

Criar um senso de comunidade está 
no centro do negócio Younique de 
Marylin. Ela lançou o seu negócio 
convidando membros da sua 
vizinhança para a sua casa, através 
de um grupo da comunidade no 
Facebook - e apesar de ninguém 
ter ido a esse encontro inicial, as 
pessoas começaram a seguir Marylin 
no Facebook e a contactá-la para 
saber mais sobre a Younique. Ela disse 

autoconfiança
Traçando o caminho para a

que trabalha deliberadamente para 
construir um senso de comunidade 
dentro da sua rede online.

 Marylin também continua a 
criar oportunidades de reunir-se 
pessoalmente, organizando jantares 
em restaurantes da região do Québec 
para a sua equipa e potenciais 
Apresentadoras. Marylin disse que faz 
treinos esporádicos sobre patrocínio 
e outras atividades de construção de 

negócios combinada com a diversão 
de uma saída pela cidade à noite.

 “Adoro organizar jantares porque 
as fortalece, fortalece o nosso 
laço de amizade e é uma boa 
oportunidade para sair de casa e 
fazer algo divertido", acrescenta ela. 

"Isso também as ajuda a levar mais 
a sério o negócio e a sentirem-se 
mais envolvidas com estes contactos 
pessoais."
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maravilhosos
Olhos

DÁ ÀS TUAS "JANELAS DA 
ALMA" a transformação que elas 
merecem, com os produtos feitos 
para preparar, delinear e definir. 
Prepara as pestanas para obter cores 
duradouras e sem marcas, com o 
Primer para olhos MOODSTRUCK 
e depois satisfaz o teu desejo por 
cores incríveis com as sombras em 
creme, sombras compactas e paletas 
personalizadas. Define com lápis 
delineadores e delineadores líquidos, 
em seguida, completa o teu visual com 
sobrancelhas impressionantes, graças 
aos delineadores de sobrancelhas 
com dois lados e à paleta de 
sobrancelhas completamente 
incomparável.

autoconfiança



44

Jeniffer está a usar a Sombra compacta MOODSTRUCK nas cores Dauntless, Earthly, Edified, Impish, Melodious 
e Understood; o Lápis delineador de olhos MOODSTRUCK PRECISION na cor Pristine e a Máscara de pestanas 
fiber MOODSTRUCK EPIC 4D.
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A transbordar de felicidade? Exibe-a com oito novas 
cores da Sombra compacta MOODSTRUCK em tons 
de pêssego, dourado, verde e castanho. 

 A  BELEZA DOS 

PÊSSEGOS
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Pincel deluxe 
YOUNIQUE™

Pincel macio para 
côncavo

 YOUNIQUE™

Pincel para esfumar
 YOUNIQUE™

Pincel delineador 
de olhos 

YOUNIQUE™

A Marylin está a usar a Base em spray YOUNIQUE TOUCH no tom Chiffon, o Corretor para uma pele perfeita TOUCH MINERAL 
no tom Organza, o Bronzer BEACHFRONT na cor Malibu e o Blush compacto MOODSTRUCK na cor Sweet.

ACESSÓRIOS DOS EXPERTS: Obtém um visual de nível profissional quando usas estes acessórios.
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Prepara-te para ganhar o mundo  
e festejar a noite toda com este  
visual glamouroso e esfumado.

 Espalha 

Glamour
Preparar as tuas pálpebras para obter 
uma cor duradoura e sem marcas, com 
o Primer para olhos MOODSTRUCK. 

Aplicar a cor Delightful da Paleta de 
sombras MOODSTRUCK ADDICTION 6  
em toda a área da pálpebra, com a 
ajuda do Pincel deluxe YOUNIQUE, e 
em seguida, ilumina os cantos internos  
dos olhos com a cor Lofty.

Com o Pincel macio para côncavo 
YOUNIQUE, aplicar a cor Enthralled 
ao côncavo e espalha em direção às 
laterais usando o Pincel para esfumar 
YOUNIQUE. 

Aplicar a cor Blazing à terceira área 
externa das pálpebras e ao côncavo 
utilizando o Pincel macio para côncavo 
YOUNIQUE. Adicionar a cor Blazing 
à base das pestanas inferiores, 
misturando levemente com o Pencil 
para côncavo YOUNIQUE.

Para um efeito mais dramático, aplicar 
o delineador de olhos líquido DIP 
& DRAW na cor Perfect à base das 
pestanas superiores. 

Para finalizar o glamour deste  
visual, aplicar a Máscara de pestanas 
fiber MOODSTRUCK EPIC 4D.   

PRODUTOS NECESSÁRIOS: 
Primer para olhos MOODSTRUCK 
Paleta de sombras MOODSTRUCK ADDICTION 6
Delineador de olhos líquido DIP & DRAW na cor Perfect
Máscara de pestanas fiber MOODSTRUCK EPIC 4D 

6

1

2

3

4

5
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Interessante
Conversa
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INICIA UMA CONVERSA com estes 
quatros produtos favoritos para os 
lábios. Quem sabe eles vão falar por 
eles mesmos. 

O MARCADOR DE LÁBIOS STIFF 
UPPER LIP fica contigo a noite inteira, 
com uma fórmula mate e de longa 
duração. 

Atenção, fala-mansa. Vais adorar o 
Batom líquido MOODSTRUCK SPLASH 
que é aveludado, fácil de espalhar 
e que se pode construir em várias 
camadas. Com uma cor que combina 
com todos os teus estados de espíritos, 
definirás o tom para qualquer conversa. 

Não te preocupas com a viscosidade 
com o Brilho de lábios LUCRATIVE.  
Este brilho pode abrilhantar qualquer 
produto para os lábios ou brilhar por si 
mesmo. 

Experimenta um toque de puro luxo com 
o Batom MOODSTRUCK OPULENCE.  
Esse batom desliza facilmente nos 
lábios, proporciona cobertura total e, 
com 20 cores à tua escolha, nunca terás 
nem mesmo um só momento de tédio. 

Alicia está a usar o Brilho de lábios LUCRATIVE na cor Lucky.

Marylin está a usar o Batom MOODSTRUCK OPULENCE na cor Swanky.

Kelsy está a usar o Marcador de lábios UPPER LIP nas cores Serendipitous e Sleek.

Michelle está a usar o Batom líquido MOODSTRUCK SPLASH na cor Superb.
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Beleza 
Adquire lábios mais cheios como os da 
Francesca, em apenas poucos passos. 
PRODUTOS NECESSÁRIOS: 
Batom líquido MOODSTRUCK SPLASH nas cores Sensual & Superb

ACESSÓRIOS DOS EXPERTS
Obtém um visual de nível profissional 
quando usas estes acessórios:

Esfoliante de lábios 
MOODSTRUCK

Pincel para lábios YOUNIQUE

PREPARAR: Amaciar os lábios 
com o esfoliante de lábios 
MOODSTRUCK.

DEFINIR: Fazer um X no 
arco do cupido e delinear os 
lábios com o Batom líquido 
MOODSTRUCK SPLASH  
na cor Sensual.

PREENCHER: Conectar as 
linhas nos cantos dos lábios  
e preencher os lábios com cor, 
clareando na direção  
do centro. 

FINALIZAR: Passar o Batom 
líquido MOODSTRUCK SPLASH 
na cor Superb no centro dos 
lábios e espalhar com o Pincel 
para lábios Younique. 

Tons duplos

1

2

3

4
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Francesca está a usar a Base líquida TOUCH MINERAL na cor Velour, o Corretor para uma pele perfeita 
TOUCH MINERAL na cor Organza e o Bronzer BEACHFRONT na cor Hermosa.
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SPLASH
Com as 18 cores do Batom líquido MOODSTRUCK SPLASH para 
combinar qualquer humor, vais causar sensação onde quer que vás. 



53

Alicia está a usar o Batom líquido MOODSTRUCK SPLASH na cor Showy e o Brilho de lábios LUCRATIVE na cor Luxe.



54

Steal the Spotlight
DESCONTO DE 17% 
 103 €

• Primer para pestanas MOODSTRUCK EPIC
•  Escolhe entre a Máscara de pestanas fiber 

MOODSTRUCK EPIC 4D e a Máscara de pestanas 
MOODSTRUCK EPIC 

• Sombra em creme MOODSTRUCK SPLURGE
•  Escolhe entre o Delineador de olhos líquido  

DIP & DRAW e o Lápis delineador de olhos 
MOODSTRUCK PRECISION 

• Batom líquido MOODSTRUCK SPLASH 
• Bolsa da coleção 2019
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Cassie está a usar o Lápis delineador de lábios 
MOODSTRUCK PRECISION na cor Pompous e o  
Batom líquido MOODSTRUCK SPLASH na cor Sensual.

CASSIE RICH e o seu esposo, Steven, 
formam uma equipa na alegria ou 
na tristeza. O relacionamento de 
apoio mútuo que têm é a essência 
do "porquê" de Cassie - e foi o que 
chamou a atenção da co-fundadora 
e da Diretora Visionária da Younique, 
Melanie Huscroft. 

Quando a Apresentadora Younique 
Status Verde foi convidada para 
ser uma das modelos do catálogo 
Younique, Melanie disse que adorou o 
vídeo de Steven a usar a Máscara de 
brilho YOU·OLOGY. 
"O meu marido tenta sempre roubar os 

meus produtos", disse Cassie. "Sempre 
que ele usava a Máscara de brilho, eu 
tentava apanhá-lo em flagrante."

 A Younique ajudou a aliviar o fardo 
financeiro de Steven quando Cassie 
estava grávida do seu segundo filho. 
O casal, que estão juntos desde o 
secundário, tornaram-se mais próximos 
quando Steven apoiou Cassie no seu 
negócio, em retribuição do apoio que 
ela lhe mostrou.

"Quando ele viu o meu negócio 
Younique começar a crescer, 
disse-me: 'Tu apóias-me de 
alma e coração, por que não 
posso fazer o mesmo por ti?', ela 
relembra. Sempre que pode fazer 
vídeos comigo, ele faz. Sempre 
que pode ir aos eventos comigo, 
vai. Ele trabalha arduamente 
para eu ficar em casa e poder 
fazer o meu trabalho, e ele vê 
verdadeiramente  a mudança  
que aconteceu na nossa vida.”

A jornada de Cassie na Younique 
também revelou o seu talento para 
maquilhagem artística. Quando ela se 
inscreveu como Apresentadora Younique, 
ela nunca tinha experimentado nem um 
único produto Younique.
“Muitas das Apresentadoras que 

estão na minha equipa disseram não 
no começo, diziam 'Não sou como 
tu, não sei como fazer maquilhagem'." 
Disse ela. “Mostrei-lhes uma foto 
minha de quando tinha acabado de 
me inscrever, e eu disse: 'Não precisas 
saber fazer maquilhagem, amiga, 
porque olha só para esta foto! Isto 
aqui é a prova de que eu não sabia 
nada sobre maquilhagem antes de 
entrar para esta empresa."

O Youtube tem sido a academia de 
maquilhagem de Cassie. Ela passa 
incontáveis horas a assistir aos tutoriais, a 
praticar e aperfeiçoar as suas habilidades 

Sucesso Partilhado
Apoio Mútuo Traz

e a mostrá-las ao seu público. 
"O meu público gosta do facto de eu 

não ser uma daquelas pessoas do 
YouTube que são milionárias e que 
fazem maquilhagem extrema", conta ela. 

"Eu gosto de pegar o que eu aprendo e 
partilhar com o meu público para que 
elas possam experimentar por elas 
mesmas, então eu acho que isso faz 
com que as compreenda melhor."

CASSIE RICH
VERO BEACH, FLÓRIDA
STATUS VERDE

PRODUTO FAVORITO  
PARA OS LÁBIOS: 
Batom líquido MOODSTRUCK SPLASH
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Limpeza 
YOU•OLOGY™
42 €
Adiciona três intensificadores 
ao produto-base para 
experimentares uma sensação de 
frescor. A tecnologia inovadora 
permite que a base e os 
intensificadores selecionados por 
ti se transformem na tua limpeza 
personalizada.

Sérum 
YOU•OLOGY™
70 €
Este sérum tem uma 
dupla função. Hidrata 
a tua pele enquanto os 
intensificadores para as 
necessidades específicas, 
que selecionaste, cuidam 
da tua pele. A tecnologia 
patenteada, MicroSperse®, 
transforma o produto básico e 
o intensificador à tua escolha 
num sérum personalizado 
diário indispensável.

INTENSIFICADORES:
• Revitalização
• Redutor de poros
• Hidratação
• Controlo de oleosidade
• Esfoliante

INTENSIFICADORES:
•  Redutor de linhas  

de expressão
• Redutor de rugas
• Firmeza
• Aclaramento
• Elasticidade
• Brilho

PERSONAL IZADOS

 CU IDADOS DA PELE
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Stick de limpeza 
YOU•OLOGY™
26 €
Remove com facilidade até 
mesmo os mais resistentes 
produtos para os lábios e 
maquilhagem à prova de água.

Desmaquilhante líquido 
YOU•OLOGY™ 
26 €
Remove facilmente  
a maquilhagem.

Creme de noite 
YOU•OLOGY™
53 €
Ajuda a cuidar das neces-
sidades individuais da tua 
pele, ao adicionares três 
intensificadores à tua escolha, 
e experimenta a tecnologia 
MicroSperse® transformar esse 
creme noturno numa solução 
única de cuidados da pele que 
atua enquanto tu dormes.

INTENSIFICADORES:
• Calmante
• Redutor de bolsas de olhos
• Revitalização
• Hidratação
• Elasticidade
• Recuperador

INTENSIFICADORES:
• Controlo de oleosidade
• Hidratante com cor
• Hidratação
• Redutor de poros
• Proteção

Creme de dia 
hidratante 
YOU•OLOGY™
53 €
Adiciona três 
intensificadores ao 
hidratante para criar 
uma rotina diária 
personalizada que 
ajuda a atender às 
necessidades da tua 
pele. A tecnologia 
MicroSperse® permite a 
mistura homogénea dos 
intensificadores com o 
produto-base para criar 
um luxuoso creme de 
dia hidratante.

PRODUTOS COMPLEMENTARES
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Óleo de beleza Uplift  
YOU•OLOGY™
81 €
Melhora a aparência da pele, 
deixando-a mais macia e saudável. 
 

Loção protetora  
com SPF 30  
universal de 
alta proteção 
YOU•OLOGY™
46 € 
Protege-te contra os raios 
nocivos do sol o ano todo 
com o último passo da tua 
rotina diária de cuidados 
da pele.

Toalhitas 
desmaquilhantes
YOU•OLOGY™
21.50 €
Deixa a tua pele 
macia, suave e sem 
maquilhagem com 
os nutrientes destas 
toalhitas. 

Spray tonificante de 
água de rosas 
YOU•OLOGY™ 
50 ml | 31.50 €
100 ml | 42 €
Usufrui de um acabamento leve 
e com uma fragrância suave. 
Disponível em dois tamanhos.

Máscara Corretora 
YOU•OLOGY™
53 €
Limpa a pele e 
proporciona uma 
aparência mais suave e 
bem-cuidada.*

Máscara para 
controlo de 
oleosidade
YOU•OLOGY™
53 €
Diminui o brilho da 
pele oleosa, minimiza 
os poros, melhora o 
tom da pele.

Máscara esfoliante 
YOU•OLOGY™
53 €
Esfolia suavemente 
para exibir uma pele 
com uma aparência 
mais saudável e reduz o 
tamanho dos poros.

Máscara de brilho
YOU•OLOGY™
53 €
Aclara e melhora, 
visivelmente, o tom da 
pele com esta máscara 
dourada que despela.
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Base líquida TOUCH MINERAL
42 €
A nossa base líquida icônica que permite múltiplas camadas começa 
como um líquido aveludado, e seca com um acabamento em pó macio.

Base em stick 
YOUNIQUE TOUCH
42 €
De fácil aplicação e 
retoques, esta base 
aveludada de  
média cobertura está  
pronta em todos os 
momentos.

Conjunto de  
2 Bases 
YOUNIQUE TOUCH
65 €

Primer para rosto 
TOUCH GLORIOUS™
42 € 
Cria uma tela macia e 
aveludada para aplicação 
de qualquer base de 
maquilhagem.

Primer hidratante 
para o rosto 
TOUCH GLORIOUS™
37 €
Este primer hidratante 
de ação dupla não só 
aumenta a duração da tua 
maquilhagem, mas também 
proporciona a hidratação 
que a tua pele tanto deseja.

Base em pó compacto
TOUCH MINERAL
34.50 €
Esta base prática proporciona 
uma cobertura respirável com 
um acabamento mate.

Base em pó compacto 
YOUNIQUE TOUCH
34.50 €
Obtém cobertura 
média a alta com  
acabamento impecável e  
toque perfeito.

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour
F. Taffeta
G. Eyelet

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza 
E. Velour

A. Scarlet
B. Organza
C. Velour
D. Taffeta

H. Chiffon
I. Linen
J. Satin
K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet

O. Charmeuse
P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse

P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

E. Chiffon
F. Satin
G. Cashmere

A. Crepe
B. Camlet
C. Poplin
D. Jacquard
E. Tweed

F. Gingham
G. Voile
H. Damask
I. Dupioni

H. Velvet
I. Charmeuse
J. Chenille

K. Cypress
L. Suede
M. Georgette

J. Twill
K. Sable
L. Percale
M. Brocade

ROSTO
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Intensificador de tez 
BB FLAWLESS
42 €
Esta base fina está determinada a  
tornar-se a tua escolha para um 
visual leve, natural e orvalhado.

Contorno e Iluminação 
BB FLAWLESS
89 €
Conjunto de 2 Intensificadores 
de tez BB FLAWLESS no tom à 
tua escolha mais um conjunto 
de Esponjas para maquilhagem 
YOUNIQUE™.

Blush compacto
MOODSTRUCK™
26 €
Dá um toque inocente ao teu rosto 
com a nova fórmula do blush em pó 
compacto que proporciona brilho 
jovial e saudável

Corretor para  
uma pele perfeita 
TOUCH MINERAL
31 €
Com cobertura alta, porém leve, 
este corretor faz milagres quando se 
trata de corrigir as imperfeições.

Base em pó solto
YOUNIQUE
34,50 €
Obtém um visual suave e 
natural e uma pele com 
aparência perfeita com 
uma base levíssima e 
completamente mesclável.

A. Crepe
B. Camlet
C. Poplin
D. Jacquard
E. Tweed

A. Scarlet
B. Organza
C. Velour
D. Taffeta
E. Chiffon

A. Cream
B. Bisque
C. Honey

BRILHANTE
A. Sisterly
B. Supple
C. Surreal

F. Gingham
G. Voile
H. Damask
I. Dupioni
J. Twill

F. Satin
G. Cashmere
H. Velvet
I. Charmeuse
J. Chenille

K. Sable
L. Percale
M. Brocade

K. Cypress
L. Suede
M. Georgette

D. Caramel
E. Chestnut
F. Carob

MATE
D. Sweet
E. Seductive
F. Stunning

Base em Spray
YOUNIQUE TOUCH
45 €
Ajuda a disfarçar as imperfeições 
com esta base aerosol de 
cobertura alta, porém levíssima.

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse P. 

Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette
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Pó fixador 
translúcido
TOUCH BEHOLD®
42 €
Fixa a tua maquilhagem 
com um efeito macio para 
um visual glamouroso que 
nunca te deixa ficar mal.

Iluminador em stick 
TOUCH À LA MODE™

42 €
Iluminador em stick prático de 
aplicação cremosa, mas com 
um toque muito leve.

Iluminador em pó  
TOUCH À LA MODE™
42 € 
Ilumina ainda mais o teu rosto com 
este pó compacto difusor de luz 
para obter o brilho perfeito.

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.

Bronzer BEACHFRONT® 
34.50 € 
 Parte mate e parte brilhante, esta 
maravilha do verão dá-te um brilho 
dourado o ano inteiro.

Spray de fixação 
TOUCH BEHOLD®
42 €
É aplicar e esquecer!  
Um borrifo leve que faz  
a tua maquilhagem durar  
o dia todo.

Pó de acabamento para 
todos os tons de pele 
SPF 25 TOUCH BEHOLD®
42 €
Fixa e mistura suavemente a 
maquilhagem enquanto protege  
a pele com SPF 25.

A. Iridescent
B. Pearly
C. Lustrous

A. Hermosa
B. Sunset
C. Malibu

A. Iridescent
B. Pearly
C. Lustrous

A. Light
B. Medium

D. Benevolent
E. Opaline

D. Benevolent
E. Opaline

C. Dark
D. Deep

Claro

Médio

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

PALETA COM QUATRO SOMBRAS 
57 €
PALETA PARA 8
18 €
PALETA COM 8 SOMBRAS
105 €
PALETA PARA 25
27 €
SOMBRA COMPACTA INDIVIDUAL
19,50 € 
RECARGA 
16 €

BRILHANTE MATE

METÁLICO

ACETINADO

PÊSSEGO

A. Dauntless
B. Melodious
C. Abounding

D. Edified
E. Understood
F. Impish

G. Earthly
H. Zazzy

A. Discreet
B. Pessimistic
C. Agile
D. Witty

A. Astute
B. Timid
C. Hesitant
D. Nonsensical

E. Nimble
F. Crafty
G. Fancy
H. Idealistic

E. Fervent
F. Gingerly
G. Marvelous
H. Cynical

I. Irrational
J. Transcendent
K. Laid-Back

I. Gullible
J. Legendary
K. Lively
L. Jealous

A. Gentle
B. Delirious
C. Relaxed
D. Antsy
E. Unabashed
F. Optimistic

A. Slick
B. Gifted
C. Trusting
D. Alive

G. Manipulative
H. Conspicuous
I. Fanatical
J. Delicious
K. Ostentatious
L. Credulous

E. Shrewd
F. Inconceivable
G. Joyful

M. Ambig-
uous
N. Thankful
O. Unworldly
P. Covetous
Q. Visionary

OLHOS

A A

H

C C

J

E E

L

B B

I

D D

K

F FG G

A
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O
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J
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L
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P

D

K

F

M

G

N
A

A

H

C

C

J

E

E

B

B

I

D

D

K
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Paleta 1

Paleta 2

Paleta 3

Paleta 4

Paleta 5

Paleta 6

Paleta de sombras 
MOODSTRUCK ADDICTION®
53 €
Obtém o visual ousado e dinâmico que sem-
pre sonhaste com as sombras de olhos 
peroladas, brilhantes e prismáticas.

Conjunto de 3 paletas de sombras 
MOODSTRUCK ADDICTION®
140 €

A. Victorious
B. Jubilant
C. Unfazed
D. Unapologetic

A

E

C

G

B

F

D

E. Faithful
F. Rapturous
G. Magnificent

H. Elegant
I. Dainty
J. Hopeful
K. Tenacious

H

L

J

N

I

M

K

L. Noble
M. Whimsical
N. Assertive

Sombra compacta 
MOODSTRUCK SPLURGE
28 €
Cremosa, arejada e maravilhosamente  
pigmentada esta é uma sombra suave  
e aveludada que adora ser mesclada.

Conjunto de 3  
Sombras em creme
MOODSTRUCK SPLURGE
75 €

Primer para olhos 
MOODSTRUCK® 
eye primer
26 € 
Prepara as pálpebras  
e as sobrancelhas para 
um visual sem manchas 
e de longa duração.



64

Delineador de olhos líquido 
DIP & DRAW®
23 €
Um aplicador com ponta ultrafina e 
de fácil aplicação para dar-te mais 
controlo para delinear linhas finas ou 
obter um visual felino mais ousado.

Paleta para 
sobrancelhas 
MOODSTRUCK® 
42 €
Modela e define as 
sobrancelhas com 
as sombras e os 
iluminadores em pó 
e depois fixa-os com 
uma cera luxuosa.

Conjunto com 2  
Delineadores para sobrancelhas 
MOODSTRUCK PRECISION
37 €

Delineador para sobrancelhas 
MOODSTRUCK PRECISION
20 €
Preencha os espaço vazios, disfarça a 
dispersão de pêlos e usa a extremidade 
cilíndrica do Pincel artístico duplo para 
formar sobrancelhas mais cheias.

Claro

Média

Escuro

Loira

Morena

Morena escura/Negra

Prominent

Perfect

Pretty

Proper

A C EB D F

G IH J K

A. Pristine
B. Polished
C. Purposeful
D. Prosperous

E. Precarious
 F. Proper
G. Perfect
H. Passionate

I. Precious
J. Presumptuous
K. Prim

Lápis delineador de olhos 
MOODSTRUCK PRECISION®
16 €
Proporciona beleza clássica com um preto dramático exclusivo 
ou cria um visual arrojado com cores vivas e vibrantes.

Conjunto de 3* lápis delineadores de olhos 
ou lápis delineadores de lábios 
MOODSTRUCK PRECISION™
43 €

Conjunto de 10 lápis delineadores de 
olhos ou de lápis delineadores de lábios 
MOODSTRUCK PRECISION®
135 €

Conjunto de 21 lápis delineadores  
de olhos e lábios  
MOODSTRUCK PRECISION®*
250 €

* Consulta a página 66 para ver 
os delineadores de lábios.
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Castanho

Preta, à prova de água

Preta

Sérum para pestanas 
MOODSTRUCK ESTEEM®
46 €
O sérum diário que proporciona 
pestanas mais espessas, mais 
volumosas e mais longas.

Máscara de pestanas fiber 
MOODSTRUCK EPIC® 4D
31.50 €
Obtém pestanas altamente intensas 
em apenas uma etapa com uma 
máscara que proporciona volume, 
comprimento e aumento máximos.

Máscara de pestanas 
MOODSTRUCK EPIC® 
26 €
A máscara icônica para 
pestanas lendárias, clinicamente 
comprovada por aumentar 
visivelmente o volume, a extensão 
e a definição. Disponível nas 
cores Preta,* Castanho e Preta, à 
prova de água. 

Primer para pestanas
MOODSTRUCK EPIC®
26 €
Prepara para pestanas de impacto máximo, 
com um primer formulado para condicionar 
e preparar as tuas pestanas naturais para o 
desempenho máximo da máscara.

*Apresenta um aumento de volume das pestanas 
de até 244%. Resultados observados em testes 
de laboratório independentes. Os resultados 
individuais podem variar.
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Brilho de lábios 
LUCRATIVE™
16 €
Sedoso e confortável, mas não 
viscoso, este brilho de lábios é 
atraente e não permite que nada 
tire o teu brilho.

Conjunto de 3 brilhos 
de lábios LUCRATIVE®
43 €

A

H

C

J

E

L

B

I

D

K

F

M

G

A. Livid
B. Lunar
C. Lavish
D. Lippy
E. Loveable

F. Lucid
G. Loyal
H. Luscious
I. Lethal
J. Ladylike

K. Lovesick
L. Lucky
M. Luxe

Marcador de lábios 
STIFF UPPER LIP®
24 €
A maravilha mate, de longa 
duração, que não borra e que 
dura a noite inteira.

Bálsamo de lábios  
com cor LIPBONBONS
24 €
Formulado com uma mistura de óleos 
e extratos de frutas, este bálsamo é um 
mimo cremoso e doce que derrete nos 
teus lábios.

Conjunto de 5 Bálsamos de 
lábios com cor LIPBONBONS™
105 €

Conjunto de 3 
marcadores de lábios 
STIFF UPPER LIP®
65 €

Lápis delineador de lábios
MOODSTRUCK PRECISION™ 
16 €
Desliza facilmente para melhor definir os lábios e a 
ponta fina assegura a criação de uma linha perfeita.

Conjunto de 3* Lápis delineadores de olhos 
e lábios MOODSTRUCK PRECISION®
43 €

Conjunto de 10* lápis delineadores de lábios 
ou de olhos MOODSTRUCK PRECISION®
135 €

O conjunto de 21* lápis delineadores de 
olhos e lábios MOODSTRUCK PRECISION®
250 €

A

F

C

H

E

J

B

G

D

I

A. Perky
B. Pompous
C. Posh
D. Pouty
E. Primal

A. Vanilla Milkshake
B. Chocolate Truffle
C. Raspberry Cheesecake

F. Prudent
G. Punchy
H. Popular
I. Peachy
J. Plush

A C EB D

A

H

C

J

E

L

B

I

D

K

F

M

G

A. Serendipitous
B. Sleek
C. Speechless
D. Saucy
E. Sultry

F. Sensational
G. Shy
H. Sucker-Punched
I. Skittish
J. Sappy

K. Starstruck
L. Simple
M. Social

D. Red Velvet Cake
E. Cherry Cobbler

*Consulta a página 64 para ver os delineadores de olhos.

LÁB IOS
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A

H

O

C

J

Q

E

L

B

I

P

D

K

R

F

M

G

N

Esfoliante de lábios 
MOODSTRUCK® 
23 €
Prepara os teus lábios para uma 
aplicação mais macia com este 
esfoliante doce como açucar.

Intensificador de lábios 
MOODSTRUCK HOTTIE™
29 €
Uma matriz inovadora de volume, 
especialmente formulada para 
contribuir para uma aparência de 
lábios mais cheios.

Batom 
MOODSTRUCK OPULENCE™
20 €
Cremoso e suave com uma cobertura 
rica, este é o batom para um 
visual intemporal dos teus lábios.

Conjunto de 3 Batons 
MOODSTRUCK OPULENCE™
54 €

A. Well-To-Do
B. Affluent
C. Upper Class
D. Sitting Pretty
E. Ritzy
F. Upscale
G. Prodigal

A. Sparkling
B. Sympathetic
C. Sublime
D. Stellar
E. Sumptuous
F. Sunny

H. Extravagent
I. Fortunate
J. Swanky
K. Loaded
L. Top Notch
M. Vain
N. Stinkin’ Rich

G. Soulful
H. Sentimental
I. Stately
J. Superb
K. Sizzling
L. Stoic

O. Excessive
P. Conceited
Q. Pretentious
R. Swagger
S. Ambitious
T. Opportunistic

M. Sensual
N. Showy
O. Screeching
P. Successful
Q. Snarky
R. Subtle

Batom líquido 
MOODSTRUCK SPLASH™
29 €
Causa sensação com estes 
batons líquidos sedosos, em cores 
ousadas e altamente pigmentadas.

Conjunto de 3 batons líquidos 
MOODSTRUCK SPLASH™
78 €
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Pincel para base líquida YOUNIQUE™
34.50 €
Uma área rebaixada para uma aplicação  
da base de forma controlada e uniforme.

Pincel Curto para Pó 
YOUNIQUE™
34.50 €
Para uma aplicação perfeita de base em 
pó, pó fixador e bronzer.

Aplicador YOUNIQUE™
16 €
Aplica as Máscaras de rosto sem sujar as mãos. 

Pincel para base YOUNIQUE™
21.50 €
Perfeito para bases em pó ou líquidas.

Pincel para Pó/Corretor YOUNIQUE™
45 €
Aplica o pó e o corretor com este pincel duplo.

CUIDADOS DA PELE

ROSTO

Pincel para corretor YOUNIQUE™
13 €
Pêlos firmes que ajustam os contornos do teu 
rosto para uma cobertura uniforme.

Kabuki brush YOUNIQUE™
34.50 €
Experimenta uma aplicação uniforme de 
pó com este pincel de cabo curto.

ACESSÓRIOS
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Pincel leque YOUNIQUE™
27 €
Para aplicar bases em pó, pós 
fixadores, bronzers e iluminadores.

Pincel para blush YOUNIQUE™
27 €
Angulação precisa para uma aplicação 
perfeita de blush e bronzer.

Pincel curvo para blush YOUNIQUE™
27 €
Mistura e lustra para um toque perfeito de cor. 

Pincel para Delinear/Esfumar YOUNIQUE™
19.50 €
Cria linhas suaves e uniformes e esfuma  
sombras para um acabamento difuso.

OLHOS

Pincel para contorno YOUNIQUE™
34.50 €
Experimenta contorno que espalha uniformemente.

Pincel delineador de olhos YOUNIQUE™
13 €
Com movimentos simples, cria facilmente  
linhas ultrafinas ou mais grossas com a sua  
ponta fina e cónica.

Pincel artístico duplo para  
sobrancelhas YOUNIQUE™
20 €
Uniformiza facilmente as sobrancelhas rebeldes.
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Pincel macio para côncavo YOUNIQUE™
19.50 €
A mistura entre o pincel de olhos mais macio e o mais 
cheio e mais duro.

Pente para pestanas/escova para 
sobrancelhas YOUNIQUE™ 
21.50 €
A força dupla que separa, controla e desembaraça!

Pincel para côncavo YOUNIQUE™
16 €
Esfuma sombras com precisão profissional.

Pincel para esfumar YOUNIQUE™
19.50 €
Ideal para misturar sombras e criar um visual esfumado.

Pincel para sombra em creme YOUNIQUE™
16 €
Obtém uma aplicação suave e sem marcas no côncavo.

Pincel deluxe YOUNIQUE™
18,50 €
Cobre a pálpebra de maneira uniforme 
para facilitar a aplicação da cor.

Pincel artístico de sobrancelhas YOUNIQUE™
20 €
Linhas perfeitas para moldar as tuas sobrancelhas.

Pincel/Esponja Angular para 
Sombras YOUNIQUE™
16 €
Aplica e esfuma sombras com precisão 
com este pincel de dois lados.
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Afia-lápis YOUNIQUE™ 
8 €
Tem certeza de que os teus 
lápis estejam sempre afiados.

Conjunto de 
pincéis para o rosto  
YOUNIQUE™
230 €
O conjunto completo de 
pincéis para o rosto. 
Consulta o site para mais 
detalhes.

Conjunto de  
pincéis para olhos
YOUNIQUE™
173 € 
O conjunto completo de 
pincéis para olhos. Consulta 
o site para mais detalhes.

Conjunto 
completo de pincéis  
YOUNIQUE™
440 €
Experimenta o conjunto máximo 
de pincéis. Consulta o site para 
mais detalhes.

Pincel para lábios YOUNIQUE™
27 €
A ponta fina e retráctil proporciona contornos exatos dos lábios.

Pinças de Sobrancelhas YOUNIQUE™
10 €
Doma a rebeldia com esta pinça de alta qualidade.

Esponjas para maquilhagem
YOUNIQUE™
18.50 €
Mistura facilmente com um  
controlo suave e fácil.

Limpador de pincéis
YOUNIQUE™
20 € 
Um limpador de pincéis ultra-in-
ovador que não precisa de água.

OUTROS ACESSÓRIOS

LÁB IOS
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PROTEÇÃO, PERFEIÇÃO E EXTRAORDINÁRIO

SUCESSO
Protege com a Loção Protetora 
com SPF 30 universal de alta 
proteção YOU·OLOGY 

Aperfeiçoa com a Base em stick 
YOUNIQUE TOUCH.

Obtém pestana deslumbrantes 
com a Máscara de pestanas 
fiber MOODSTRUCK EPIC 4D 

Estes três produtos 
fundamentais são a base 
perfeita para a construção 
de um  negócio Younique 
de sucesso. Contacta uma 
Apresentadora Younique  
para começar o teu  
negócio hoje mesmo. 

www.youniqueproducts.com
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OS PILARES
D O  T E U
NEGÓCIO


