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NEVO® Suplementos Líquidos 

Transformam um copo de água comum 

em uma bebida nutritiva para sua vida.



LANÇAMENTO

NEVO Suplementos Líquidos 
transformam um copo de água 
comum em uma bebida nutritiva 
para sua vida. Esta inovadora 
linha de suplementos líquidos 
traz o impulso de vitalidade que 
você precisa com apenas 2 jatos 
equivalentes a ½ colher de chá 
(2ml). São 3 versões diferentes com 
benefícios específicos e sabores 
deliciosos. Escolha o seu favorito ou 
adicione todos à sua agitada rotina 
diária para dar um toque a mais 
de bem-estar em sua vida quando 
você precisar.

ADICIONE 

BENEFÍCIOS E SABOR 

À SUA ÁGUA

ADOÇADO   

COM STÉVIA

ZERO SÓDIO  

BAIXO EM 

CALORIAS*
0

UM SPLASH INTELIGENTE
DE VITALIDADE E SABOR.

*Valor energético



BE 
ALERT

CONCENTRAÇÃO+ 

SUPLEMENTO ALIMENTAR DE 
CAFEÍNA E VITAMINAS LÍQUIDO

Um blend de vitamina C, 
riboflavina e ácido pantotênico 
que auxilia no metabolismo 
energético, enquanto a cafeína 
ajuda a aumentar o estado de 
alerta e melhorar a concentração. 

SABOR AÇAÍ 

E GUARANÁ

75 MG DE CAFEÍNA  

POR PORÇÃO

VITAMINAS QUE AUXILIAM 

NO METABOLISMO 

ENERGÉTICO



STAY 
COOL

SENSAÇÃO DE TRANQUILIDADE 

PARA A SUA VIDA+ 

SUPLEMENTO ALIMENTAR DE
TRIPTOFANO LÍQUIDO

Um blend de triptofano 
e maracujá que te ajuda 
a suavizar o seu dia. Use 
este delicioso suplemento 
líquido sabor maracujá para 
adicionar uma sensação de 
tranquilidade à sua vida.

50 MG DE TRIPTOFANO  

POR PORÇÃO

SABOR 

MARACUJÁ

ADICIONA SENSAÇÃO DE 

TRANQUILIDADE



SUPLEMENTO ALIMENTAR DE 
VITAMINAS E ZINCO LÍQUIDO

Um Blend verde de 
riboflavina, vitamina 
C, vitamina E e zinco, 
antioxidantes que ajudam 
a proteger contra os 
danos dos radicais livres, 
responsáveis pelo processo 
de envelhecimento.

GO 
GREEN

SABOR 

ABACAXI

BLEND 

VERDE*

AUXILIA NA PROTEÇÃO 

DOS DANOS CAUSADOS 

PELOS RADICAIS LIVRES

PROTEÇÃO CONTRA 
RADICAIS LIVRES+ 

*Suco concentrado de maçã, água, polpa de abacaxi, polpa de limão, água de coco, 
couve em pó, brócolis em pó e agrião em pó.



É DA JEUNESSE

A b eleza 
DE DENTRO PRA FORA

Pensou colágeno. Pensou 
Naära! A Jeunesse possui uma 
linha completa de produtos 
para suplementação de 
colágeno. Seja qual for a sua 
necessidade, nós temos a 
solução certa para trazer a sua 
beleza de dentro para fora.

 • Instagram: @jeunesseglobaloficial



É DA JEUNESSE

Beauty drink 
O Naära Tangerina foi o 

primeiro lançamento em 
suplementação de colágeno 
da Jeunesse e até hoje é um 

grande best-seller. 
O sucesso é tanto, que ganhou 

versão stick e um novo sabor, 
o Naära Maçã Verde!

www.jeunessebrasiloficial.com.br •



É DA JEUNESSE

Skin care
que você pode beber

É isso mesmo, já imaginou 
cuidar da pele com um drink 
delicioso? Nosso Naära Skin 
Care Drink possui o tipo de 
colágeno Verisol, que age 
diretamente na pele, reduzindo 
rugas e celulite. Incrível, né? Ele 
está disponível nos deliciosos 
sabores Chocolate, Doce de 
Leite e Abacaxi com Hortelã.

 • Instagram: @jeunesseglobaloficial



Unhas e cabelos 

Uma solução prática e 
eficaz para quem sofre 

com problemas de cabelos 
e unhas. Essas cápsulas 

poderosas contêm colágeno 
hidrolisado, coenzima Q10 

e biotina, nutrientes que 
auxiliam na manutenção de 

unhas e cabelos.

É DA JEUNESSE

incríveis

www.jeunessebrasiloficial.com.br •



O  P O D E R

ANTIOXIDANTEANTIOXIDANTE
Reserve é o blend de 
ingredientes das frutas 
que possuem ação 
antioxidante. Esse pode 
ser o seu grande aliado no 
reparo dos danos causados 
pelos radicais livres e 
proteção das células contra 
danos futuros.

Exclusivo blend 
à base de romã, 
mirtilo, uva, cereja 
e açaí.

 • Instagram: @jeunesseglobaloficial



ANTIOXIDANTEANTIOXIDANTE
A PALAVRA JEUNESSE

SIGNIFICA

JUVENTUDE

Conheça 
alguns dos 
produtos 
Jeunesse 
que te farão 
parecer, se 
sentir e viver 
mais jovem!

EM FRANCÊS

www.jeunessebrasiloficial.com.br •



PAREÇA 
MAIS  
J OV E M !

Com Instantly Ageless, nosso creme 
com efeito lifting instantâneo, você 
consegue aparentar alguns anos 
a menos em questão de minutos. 
Enquanto isso, a linha de cuidados 
da pele Luminesce trata os efeitos 
do tempo para uma pele mais jovem 
com o uso contínuo.

 • Instagram: @jeunesseglobaloficial



S I N TA - S E  E 
V I VA  M A I S 
J OV E M ! Não basta parecer jovem, é preciso 

se sentir e viver essa juventude 
todos os dias. O blend de farinhas 
de arroz Vidacell ajuda a trazer mais 
energia às células, enquanto TruNu 
promove bem-estar ao seu coração.

www.jeunessebrasiloficial.com.br •



 • Instagram: @jeunesseglobaloficial

S E G R E D O S 
D A  N AT U R E Z A

A natureza é a fonte 
de inspiração para as 
fragrâncias funcionais 
E-VŌK da Jeunesse



www.jeunessebrasiloficial.com.br •

E-VŌK Fragrâncias Funcionais para um banho de floresta
Emerald Bliss possui notas cítricas para uma sensação 
energizante, enquanto Aqua Serene inspira serenidade 

através da lavanda francesa. Ambas trazem em sua fórmula 
o inovador acorde Phytogaia, que replica a ação dos 

Phytoncides da natureza.

VO C Ê  S A B I A?
O acorde Phytogaia, presente nas fragrâncias 
funcionais E-VŌK, foi inspirado no poder dos 

Phytoncides da natureza, substâncias orgânicas 
protetoras emitidas por plantas e árvores, cujo 
poder também traz benefícios cientificamente 

comprovados para os humanos*.

*Li, Q. et al. Effect of phytoncide from trees on human natural killer cell function (2009)



 • Instagram: @jeunesseglobaloficial

DA PROTEÇÃO
COMBO

A Jeunesse conta com produtos para te 
proteger contra os agressores externos. 

Conheça nosso Combo da Proteção!



www.jeunessebrasiloficial.com.br •

IMUNIDADE 
EM DIA
(M)Mūn é um suplemento 
alimentar composto por 
vitaminas A, C e zinco, que 
auxiliam no funcionamento 
do sistema imune.*

*As vitaminas A, C e o zinco auxiliam no funcionamento do sistema imune



 • Instagram: @jeunesseglobaloficial

BELEZA COM 
PROTEÇÃO

O creme para mãos e a bruma 
de beleza Trimatrix eliminam 

99,9% dos vírus* e bactérias** 
em até 60 segundos. Mantenha 

pele e cabelos bonitos, 
enquanto os protege.

AJUDE DIRETAMENTE NO 
COMBATE AO CÂNCER 

INFANTOJUVENIL.

99,9%
Elimina

dos vírus* e bactérias**
em até 60 segundos

*Instituto IpClin - Bactérias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa e Salmonela choleraesuis.
**Núcleo Vitro - Vírus testados HSV-1 e CCoV, pertencentes à mesma família do SARS-COV-2.



www.jeunessebrasiloficial.com.br •

AJUDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
EM TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER 

INFANTOJUVENIL NO HOSPITAL 
GRAACC A RECEBEREM TODAS AS 

CHANCES DE CURA PARA A DOENÇA.

TM

AJUDE DIRETAMENTE NO 
COMBATE AO CÂNCER 

INFANTOJUVENIL.

FAÇA JÁ A SUA 
DOAÇÃO.

100% DA VENDA SERÁ 
REVERTIDA PARA O GRAACC 

VIA JEUNESSE KIDS.

OU COMPRE O LIVRO  
MUD PIES TO BLUE SKIES DE  

RANDY RAY COM UM 
DISTRIBUIDOR JEUNESSE.GRAACC.ORG.BR/JEUNESSE

Laura paciente do Hospital GRAACC.

https://www.graacc.org.br/presente-solidario/jeunesse/


QUANTO MAIS VOCÊ COMPRA

MAIS VOCÊ GANHA!

AQUI, CADA COMPRA RECOMPENSA VOCÊ!

DESCONTOS  

                                                    

PONTOS FIDELIDADE BRINDES EXCLUSIVOS

Ficou interessado? Fale com um distribuidor Jeunesse e 
saiba mais sobre o nosso Programa Cliente Preferencial.

 • Instagram: @jeunesseglobaloficial
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 • Instagram: @jeunesseglobaloficial

GUIA DE 
COMPRAS



www.jeunessebrasiloficial.com.br •
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www.jeunessebrasiloficial.com.br •



jeunessebrasiloficial.com.br

DESEJA 
PARECER,  
SE SENTIR  
E VIVER  
MAIS JOVEM?

Instagram Brasil
/jeunesseglobaloficial

Facebook Brasil
/jeunesseglobaloficial


