
Advanced Hair Care System

Sistema Avançado de Cuidados do Cabelo
Não é um milagre, é ciência .
Revele o seu melhor cabelo com RVL, 
um sistema de luxo para os cuidados do 
cabelo em casa.

RECORDE HISTÓRICO 
DE VENDAS EM 2018

$1.46 
mil milhões 
de dólares
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ESTÁ 
PREPARADO 
PARA TORNAR 
OS SEUS SONHOS 
EM REALIDADE? 
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COM A JEUNESSE, 
ACREDITAMOS QUE 

CONSEGUE

O ano de 2019 começou com grandes objetivos 

para a nossa empresa. Os muitos desafios e 

as grandes vitórias fizeram de 2018 um ano 

histórico para a Jeunesse. Atingimos os 1,46 

mil milhões de dólares em vendas anuais e 

estamos no top 20 das maiores empresas do 

setor pelo terceiro ano consecutivo. A nossa 

marca está agora presente em mais de 140 

países. Mas, sobretudo, a nossa conquista mais 

notável como Família Jeunesse foi tê-lo A SI 
connosco. A Generation Young vai ser maior em 

2019, mais forte em 2019, imparável em 2019.                 

Somos o que vem a SEGUIR.

Vamos crescer juntos.
Vamos viver a Jeunesse.



6  REVISTA JEUNESSE EMEA

Sites Oficiais
JEUNESSE GLOBAL

www.jeunesseglobal.com
eumarketing@JeunesseHQ.com

Direção Editorial
Sandra Cavaqueira 

Diretora de Marketing da Europa & Médio Oriente

Editora
Joana Santos 

Coordenadora de Marketing da Europa & Médio Oriente

Diretora de Arte
Sandra Marques 

Designer para a Europa

Montagem
Jenny Zimmerman 

Editor Executivo, Marketing & Comunicação

Assessoria Jurídica
Doug Whitehead

Assessor Jurídico Adjunto - Internacional

Colaboradores nesta edição
Paola Medina (textos)

Coordenadora de Projetos de Marketing da Europa & Médio Oriente

Fotografia/Vídeo
Samuel Muniz (fotografia)

Colaborações especiais
Galatasaray

Thomas Beretta
Donovan Dzavoronok

Simone Buti
Dínamo de Kiev
Stefano Sturaro

Agradecimentos
Kyle Copeland

Presidente da Europa & Médio Oriente

Luigi Di Salvo
Diretor de Desenvolvimento do Negócio para a Europa 

Dr. Nathan Newman, M.D.

Tatiana Nesmith
Diretora de Administração Europeia

Conselho da Jeunesse Global 

Conselho de Administração da Jeunesse Europa & Médio Oriente



REVISTA JEUNESSE EMEA 7

ESCRITÓRIO DA JEUNESSE NA EUROPA & MÉDIO ORIENTE:
Viale Salvatore Rebbechini 5, The Village Parco de Medici - 1mo Piano, 00148, Roma, Italia

eumarketing@jeunessehq.com

©2019 Jeunesse Global Holdings, LLC.  Todos os Direitos Reservados. 
Jeunesse, o logótipo da fonte, Redefining Youth, Generation Young, Luminesce, NV, 

Reserve, Finiti, AM & PM Essentials, Naära, ZEN Shape, ZEN Fit, ZEN Prime, ZEN Fuze, 
ZEN BODI, ZEN Project 8, Nevo, RevitaBlū e Be The Envy. 
São marcas registadas da Jeunesse Global Holdings, LLC. 

Tiragem: 10 mil exemplares.                                                                                                                                      
       

A REVISTA JEUNESSE entra 
no mercado da Europa e Médio 

Oriente com uma proposta inovadora, 
tornando-a uma ferramenta de 

trabalho para os seus milhares de 
Distribuidores. As edições irão 
contemplar todo o universo da 

grande Família Jeunesse, atualmente 
presente em 146 países, e irão 

igualmente trazer conteúdo exclusivo 
sobre o networking marketing.



LOOK 
J E U N E S S E

FEEL 
J E U N E S S E

LIVE 
J E U N E S S E
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É com o maior prazer que lhe damos as 
boas-vindas à primeira edição da nossa 
nova Revista Jeunesse Europa & Médio 
Oriente.

Nesta publicação não iremos apenas 
reunir as notícias e novidades mais 
importantes e as conquistas dos 
nossos Distribuidores e da Família de 
Dirigentes da Jeunesse, 
iremos igualmente 
consolidar os princípios 
dos nossos Fundadores, 
Randy Ray e Wendy Lewis, 
e do Diretor Visionário 
Scott Lewis em todos os 
países em que estamos 
presentes, assegurando 
a representação e o 
cumprimento da nossa 
missão nesses países, e em 
muitos mais que virão. 

É um enorme privilégio 
para todos nós fazer 
parte da Família Jeunesse, 
uma empresa que está 
a prosperar e a bater 
recordes no setor, não 
apenas pelos números 
incríveis alcançados em 
tão pouco tempo, mas também pelo 
propósito que todos os dias nos orienta: 
ajudar milhões de pessoas em todo o 
mundo a parecerem jovens, sentirem-se 
jovens e viverem a vida com um espírito 
jovem enquanto desenvolvem todo o seu 
potencial.  

Neste contexto, a Jeunesse tem uma 
grande vantagem, porque criámos 
uma cultura de família de valores, de 
liderar com o nosso coração e de fazer 
as coisas da maneira certa. Temos 
produtos inovadores e apoiados por uma 
tecnologia fiável e estamos a abrir portas 

para oportunidades que mudam a vida.

Na região da Europa e Médio Oriente, 
estamos a consolidar o nosso negócio em 
muitos países e é igualmente com grande 
prazer que assistimos ao crescimento 
regional em países como os Emirados 
Árabes Unidos e o Egito. 

Outra conquista importante 
na nossa estratégia como 
marca global passou 
pelo patrocínio oficial 
da Jeunesse do clube 
de futebol de renome 
internacional, o Galatasaray 
SK. O Galatasaray é um 
clube de sucesso, que goza 
da maior popularidade e 
simpatia na Turquia e que 
possui valores de marca 
que estão em sintonia com 
a Jeunesse e com o nosso 
compromisso de oferecer 
qualidade, inovação e uma 
experiência de marca de 
excelência.

Acreditamos que os nossos 
produtos são a combinação 
perfeita para todos os 

adeptos fervorosos do Galatasaray 
e estamos orgulhosos por poderem 
vivenciar o que é viver a Jeunesse.

Iremos ter novas ferramentas para 
intensificar a nossa comunicação, 
para dinamizar e aumentar ainda mais 
a presença e o negócio dos nossos 
Distribuidores Jeunesse em todo o 
mundo. 

Muito obrigado pela sua fidelidade e 
lealdade para com a Jeunesse e por fazer 
parte da Família Jeunesse. A Generation 
Young é a nossa casa.

Uma família que nunca 
para de crescer



41
O NASCIMENTO 

DE UMA EMPRESA 
FAMILIAR 

Desde o seu início, 
o foco na Jeunesse 
tem estado sempre 
no mercado global.

77
PARA ALÉM DA CIÊNCIA 
Saiba mais sobre o Sistema 
Avançado de Cuidados do Cabelo 
RVL com um dos porta-vozes do 
Conselho Científico Consultivo da 
Jeunesse, o Dr. Nathan Newman.

LIDERANÇA 

NA EMEA

93
LIDERANÇA 

EUROPA & MÉDIO 
ORIENTE

Deixe-se inspirar 
pelas histórias de 

liderança na Europa 
e Médio Oriente.

127
É SEMPRE 
EMOCIONANTE 
ESTAR EM 
SINTONIA COM 
O MELHOR DOS 
MELHORES! 
GALATASARAY S.K. 
A Jeunesse firmou 
uma parceria 
incrível com um 
dos clubes de 
futebol de maior 
sucesso na Europa.

147
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89 -  MOMENTOS QUE IRÃO MUDAR A 
SUA VIDA
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119 - FAMÍLIA JEUNESSE

127 - É SEMPRE EMOCIONANTE ESTAR 
EM SINTONIA COM O MELHOR 
DOS MELHORES!  GALATASARAY 
S.K .

131 - THOMAS BERETTA,  JOGADOR DE 
VOLEIBOL

133 - DONOVAN DZVORONOK,  
JOGADOR DE VOLEIBOL

135 - S IMONE BUTI ,  JOGADOR DE 
VOLEIBOL

137 - FC DÍNAMO DE KIEV

141 - STEFANO STURARO, 
FUTEBOLISTA 

147 - EXPLORANDO O EXÓTICO EM 
BALI

147 EXPLORANDO O 
EXÓTICO EM BALI
Anda à procura de uma 
escapadela que seja 
tudo menos vulgar? 
Qualifique-se para a 
Viagem de Incentivo 
de Vendas da Europa & 
Oriente Médio de 2019: 
Bali.

141
STEFANO STURARO, 
FUTEBOLISTA 
A Jeunesse associou-se a 
Stefano Sturaro; 
conhecido por ser um 
jogador rápido, 
trabalhador e taticamente 
versátil, é médio defensivo 
da Seleção Italiana.
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#IamJeunesseMagazine

A sua fotografia poderá 
estar aqui na próxima 

edição da Revista 
Jeunesse Europa & 

Médio Oriente.

Publique uma fotografia 
sua com a revista na 

sua página do Facebook 
ou Instagram (não se 
esqueça de assinalar 

“Público”) com o 
hashtag abaixo e uma 

descrição criativa. 
Estamos desejosos de 

ver a foto!



A linha de cuidados da pele Luminesce devolve à 

pele o brilho e a vitalidade da juventude, reduzindo 

o aspeto das linhas de expressão, rídulas e rugas, e 

revelando uma luminosidade única.  

O S  R E S U LT A D O S  
S Ã O  B E L O S
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CELLULAR 
REJUVENATION 
SERUM  

Diminui o 
aspeto das 

rugas e linhas 
de expressão

Revele o brilho luminoso 

da sua pele com este 

sérum eficaz. Desenvolvido 

por dermatologistas, este 

sérum imprescindível ajuda 

a minimizar o aspeto das 

rugas e linhas de expressão, 

devolvendo à sua pele a 

luminosidade da juventude.
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DAILY 
MOISTURIZING 
COMPLEX  

Protege 
com FPS 30 
de amplo 
espectro

Nutra e proteja o brilho radiante da sua pele 
durante o dia, todos os dias. Esta loção facial leve, 
protege e hidrata, graças aos extratos de frutos e 
leguminosas para manter a pele com um aspeto 
luminoso e bonito.   
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ADVANCED 
NIGHT 

REPAIR 

Hidrata, graças 
aos seus 
ingredientes 
altamente 
hidratantes

Regenere e nutra a sua pele 
enquanto dorme. Formulado 

com antioxidantes e ingredientes 
hidratantes, este creme de 
noite hidratante devolve a 

luminosidade à pele, reduzindo 
o aparecimento das rídulas 

causadas pela desidratação 
e proporcionando um aspeto 

visivelmente mais jovem. Acorde 
sentindo a sua pele do rosto 

descansada e revitalizada.
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YOUTH 
RESTORING 
CLEANSER  

Limpa a pele, 
eliminando os 
resíduos e as 
impurezas

Comece a sua rotina de beleza eliminando o stresse do 

dia-a-dia. Esta mistura especial de ácidos hidróxidos alfa e 

beta esfolia e remove as células mortas da pele, revelando 

uma pele fresca e preparada para absorver os máximos 

benefícios da linha de cuidados da pele Luminesce. 
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FLAWLESS 
SKIN 

BRIGHTENER

Atenua o 
aparecimento 

das manchas de 
descoloração

Consiga uma pele perfeita com este gel iluminador 

único. A sua fórmula hidratante contém ingredientes 

que reduzem o aparecimento de híper-pigmentação 

e refina a aparência dos poros para uma pele com 

um aspeto saudável e luminoso. Veja melhorias 

visíveis graças a este gel altamente eficaz.  
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HYDRASHIELD 
MASK

Ajuda a minimizar os efeitos provocados pela 
exposição aos agressores ambientais, com quatro 
poderosos elementos: antipoluição, desintoxicação, 
hidratação e APT-200.  

Esta máscara, à base de biocelulose de coco, está 
enriquecida com manteiga de karité repleta de 
antioxidantes e extrato de raiz de erva asiática 
ultra hidratante. A pele baça e cansada fica 
instantaneamente suavizada e hidratada.  
Este escudo 4-em-1 ajuda a reforçar a barreira 
protetora da pele para revelar uma tez mais jovem, 
resplandecente e luminosa.
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ULTIMATE 
LIFTING 

MASQUE

Esfolia, 
proporcionando 

uma limpeza 
completa e em 
profundidade.

Mime-se como num spa, com esta 

máscara refirmante e nutritiva. Com 

uma fórmula exclusiva.
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ESSENTIAL 
BODY 
RENEWAL

Hidrata, graças 
aos seus 
ingredientes 
hidratantes 
essenciais.

Hidrate a sua pele com esta luxuosa 
loção corporal. A sua fórmula leve, 
enriquecida com extratos de frutos 
e leguminosas, proporciona à pele 
uma hidratação de longa duração 
e um efeito de rejuvenescimento. 
Esta loção hidratante não gordurosa 
envolve todo o seu corpo, da cabeça 
aos pés, com uma luminosidade 
plena de juventude.
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JMOBILE 4.0
Atualizações de ponta para ter sucesso com o negócio móvel. 
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HISTÓRIAS
que

inspiram
Com um 

posicionamento 
visionário, os 

Fundadores Randy 
Ray e Wendy Lewis 

reconheceram 
a importância 
da inovação e 
estabeleceram 

a Jeunesse com 
o propósito de 

transformar vidas 
com um negócio 

diferenciado.

FUNDADORES
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Queremos que os nossos 
Distribuidores sejam felizes 
e desfrutem todos os 
dias ao máximo da vida. 
Levá-los a ter sucesso 
e sentirem-se especiais 
fazendo a diferença.

FUNDADORES
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Wendy Lewis 

Reforma? Nem pensar! Apenas saúde, bem-estar e prosperidade. Desde que 
decidiram deixar oficialmente a reforma, este tem sido o objetivo dos Fundadores 
da Jeunesse, Randy Ray e Wendy Lewis. Com estes ideais em mente, o casal 
revolucionou o mercado da venda direta quando lançou a Jeunesse às 9 horas e 
9 minutos da noite do dia 9 de setembro de 2009. Para muitas culturas, o número 
9 representa a longevidade, mas reflete igualmente o desejo dos Fundadores de 
criar uma empresa patrimonial – um legado. Com um dos planos de compensação 
mais impressionantes no setor, produtos inovadores e uma plataforma de 
formação e suporte à escala mundial, a Jeunesse tem ajudado - em apenas nove 
anos - a mudar a vida de milhares de pessoas na Família Jeunesse, capacitando-as 
para libertaram o seu potencial, em mais 140 países espalhados pelo mundo.

"Lançámos a 
Jeunesse por dois 
motivos: para ajudar 
os Distribuidores a 
alcançarem os seus 
sonhos e para  
ajudar a alimentar  
as crianças em  
todo o mundo." 
Com incontáveis prémios, Wendy 
Lewis recebeu por oito vezes 
o prémio Mulher do Ano, foi 
galardoada com inúmeros prémios 
nos Women World Awards e Stevie 
Awards e foi ainda reconhecida 
por três vezes pela revista Direct 
Selling News como a Mulher 
Mais Influente da Venda Direta, 
enquanto cofundadora de uma 
empresa mundial.

Wendy é a personificação da 
mulher polivalente do século XXI.

"O que motiva Wendy é ser a 
melhor e proporcionar o melhor 
serviço a todos", afirma Randy Ray. 
“É uma honra estar com a Wendy".

Formada em Sociologia e 
Matemática pela Universidade da 
Pensilvânia e com um mestrado em 
Psicologia da Educação, Estatística 
e Medição pela Temple University, 
Wendy começou a sua carreira em 
1985, com a criação da Automated 
Medical Systems Consultants, uma 
rede de prestação de serviços 
que reunia mais de 450 médicos. 
Tal como a Jeunesse, a AMSC foi 
fundada em parceria com Randy.  

“Aprendi tudo sobre negócios com 
ele", diz Wendy. "Fazíamos tudo 
juntos e começámos a trabalhar 
juntos." 

Em 1994, com a venda da AMSC, 
o casal entrou para o setor 
do network marketing como 
coproprietários da Market-Q, 
implementando sistemas de 
software, processamento de 
comissões e um serviço completo 
de apoio ao cliente.
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Segundo filho de uma família de 
arrendatários pobres e sem terra 
no Tennessee, Randy Ray lembra-
se de uma infância passada com 
fome, dificuldades, muitas vezes 
sem sapatos para calçar e forçado 
a comer bolinhos de terra para 
enganar a fome. Mas ainda em 
criança, Randy estabeleceu objetivos 
e perseguiu-os com determinação. 
O primeiro era tornar-se milionário 
aos 35 anos; o segundo, comer o 
que quisesse e quando quisesse; e, 
por último, viajar pelo mundo.

Das raízes difíceis, 
os ensinamentos 
ainda são úteis. 

O meu pai dizia, 
Quando partimos, 
partimos de bolsos 
vazios. Só deixas 

duas coisas para trás: 
como trataste a mãe 

natureza e como 
trataste as pessoas.

Randy Ray

"Acabei por me encantar com o network marketing, porque é um sistema que 
permite a qualquer pessoa ser o que quiser e conseguir o que deseja, se trabalhar 
afincadamente e não desistir", explica Wendy. 

A Jeunesse tem milhares de Distribuidores espalhados por mais de 140 países em 
todo o mundo. 

"Todas as pessoas em qualquer parte do mundo vêem-nos como a mãe e o pai. 
Sentimos que somos uma grande família", diz. "O meu trabalho é cuidar dos nossos 
Distribuidores e dar-lhes as melhores oportunidades. O que nos faz ter sucesso é a 
sua paixão, o seu amor e o seu árduo trabalho."

Igualmente reconhecida pelo seu envolvimento em projetos sociais, voluntariado 
e campanhas ambientais, Wendy lançou a Jeunesse Kids, a fundação sem fins 
lucrativos da empresa. A Jeunesse Kids tem por missão capacitar as comunidades 
para proporcionar às crianças um futuro mais risonho. Só em 2018, a Jeunesse Kids 
angariou 3 milhões de dólares para apoiar iniciativas locais em todo o mundo.

Randy 
Ray

FUNDADORES

“

” 



REVISTA JEUNESSE EMEA 29



30  REVISTA JEUNESSE EMEA

Tendo passado do menino que não 
tinha sequer dois cêntimos para 
Empresário do Ano da Florida, Randy 
construiu uma carreira assente na 
liderança e na preocupação com o 
bem-estar dos outros. 

"No final das contas, o que importa 
é o que fiz para tornar o mundo um 
lugar melhor", explica.

Formado em Ciências Informáticas 
e Psicologia, Randy possui mais 
de quarenta anos de experiência 
no setor das tecnologias. Ao longo 
dos anos, concebeu, vendeu e 
instalou um número incalculável de 
sistemas de hardware e software 
para multinacionais e organizações 
internacionais de renome mundial, 
contando-se, entre estas, a NASA 
e o Ministério dos Transportes dos 
Estados Unidos. Juntou-se ao negócio 
do network marketing com a sua 

mulher Wendy, com a empresa que 
fundaram juntos, a Market-Q.  

Diz Wendy, "O Randy lidera com o 
coração e é a melhor pessoa que eu 
alguma vez conheci."

Com a criação da Jeunesse em 2009, 
Randy reuniu os seus conhecimentos 
especializados em tecnologia e 
negócios para criar uma oportunidade 
única para os Distribuidores Jeunesse.

"Graças a todos os Distribuidores e 
colaboradores, conseguimos crescer 
da maneira como crescemos", afirma. 
Entre os reconhecimentos e distinções 
desfrutados com o sucesso de 
Jeunesse, Ray nunca perdeu de vista 
a ambição principal da sua empresa: 
ajudar os outros. Na Jeunesse, Randy 
encontrou o veículo perfeito para 
trazer o futuro brilhante que imaginou 
ainda menino a milhares em todo o 
mundo.

FUNDADORES
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Minimize a aparência 
das manchas de 

descoloração da pele 
com o iluminador 

Luminesce Flawless 
Skin Brightener.

Aplique o sérum 
Cellular Rejuvenation 
Serum para diminuir 
o aspeto das rugas e 
linhas de expressão.

O Luminesce Youth 
Restoring Cleanser 
elimina suavemente 

os resíduos e 
impurezas da sua 

pele.

Use o Luminesce 
Daily Moisturizing 
Complex com FPS 
de amplo espectro 
para proteger a sua 
pele.

ROTINA DIÁRIA 
DE CUIDADOS 
DA PELE
Se procura devolver à sua pele a 

vitalidade e o brilho da juventude, 

continue a ler!

Passo 1

Passo 2
Passo 3

Passo 4

Aplique NV Primer 
para preencher as 
linhas de expressão 
ao mesmo tempo que 
prolonga a duração 
da sua maquilhagem.

Passo 5

Consiga um look perfeito e um 
acabamento profissional com a base 

NV BB Perfecting Mist Foundation, 
enriquecida com APT-200 exclusivo 

e ingredientes hidratantes.

Passo 6 Crie uma 
luminosidade 

subtil e leve, sem 
oleosidade, com o 

NV Bronzer.

Passo 7
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VISÃO.
INSPIRAÇÃO.
Com o Diretor Visionário Scott Lewis ao leme dos destinos 
da Jeunesse, a empresa atingiu a marca recorde de 1,46 
mil milhões de dólares em vendas anuais em 2018.

ESTRATÉGIA

LIDERANÇA 

ASSENTE EM 
VALORES

DE FAMÍLIA
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LIDERANÇA 

ASSENTE EM 
VALORES

DE FAMÍLIA
Scott Lewis é filho da Wendy 

Lewis - mas é tão mais do que isso. 
Encantado com o marketing direto 

desde tenra idade, é ele que 
conduz o alcance global da 
Jeunesse como uma marca 

 líder do setor.
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A visão pioneira de Scott Lewis 
está no seu ADN. Quando tinha 
apenas 10 anos de idade, o filho 
da Cofundadora da Jeunesse 
Wendy Lewis participou no seu 
primeiro evento de marketing direto. 
Desde então, nunca mais parou de 
aprender: passando por trabalhar no 
departamento de apoio ao cliente 
numa empresa dirigida por Wendy 
e Randy a licenciar-se em Psicologia 
e a obter um mestrado em Gestão 
de Recursos Humanos, o Diretor 
Visionário da Jeunesse desenvolveu 
e aperfeiçoou as competências 
necessárias para antecipar e 
disseminar tendências de mercado, 
bem como a saber distinguir os 
pontos fortes e os desafios no seio 
das empresas. Antes de assumir o 
seu atual cargo de Diretor Visionário, 
Scott desempenhou funções como 
Vice-Presidente de Operações 
Mundiais, sendo responsável pela 
definição do impressionante e 

rápido alcance 
global da empresa. 
Essa capacidade de 
detetar o pulsar do 
setor foi determinante 
para a Jeunesse ter 
alcançado o recorde 
de vendas anuais 
de 1,46 mil milhões 
de dólares em 2108. 
E à medida que a 
Jeunesse continua a 
estabelecer padrões 
a nível internacional no setor, Scott 
acredita numa base sólida de valores 
firmemente assentes em relações 
familiares próximas. 
“É importante estar com os 
Distribuidores, dedicar tempo aos 
mercados locais, obter feedback e 
vê-los verdadeiramente a expandir o 
negócio. É revigorante e uma fonte 
de energia”, afirma, acrescentando 
acreditar que uma base sólida para 
o negócio assenta nas relações e 

ESTRATÉGIA
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COMUNICADOR
Sempre aberto ao diálogo, Scott 

compreende as necessidades 
dos Distribuidores Jeunesse 

nos esforços que envidam para 
alcançarem os seus objetivos.

em rigorosos princípios 
éticos. Paralelamente ao 
estabelecimento de novas 
relações, Scott faz questão 
de manter relações profissionais 
sólidas e amizades com toda a Família 
Jeunesse, desde os Distribuidores 
espalhados por mais de 140 países a 
todos os funcionários da empresa. E 
por isso mesmo, Scott aperfeiçoou e 
refinou igualmente os seus talentos 
como comunicador. 
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Tal como a sua mãe, o Diretor 
Visionário é casado na vida e 
nos negócios. Partilha o seu 
caminho com a sua esposa, 
Isabel, trabalhando lado a lado e 
viajando pelo mundo, unidos pela 
mútua paixão de ajudar os outros.
For Scott and Isabel, "É uma 
bênção fazer parte de uma causa 
como esta", afirma Isabel. "A 
Jeunesse não é um mero negócio. 
Abrimos-lhes as nossas vidas e 
eles fazem o mesmo connosco. 
Partilhamos juntos esse sonho."
Para Scott e Isabel, é um prazer 
ver o crescimento contínuo 
dos Distribuidores, que são 
verdadeiramente o coração 
da Jeunesse e uma união de 
pessoas que transformam o 
mundo. O casal Lewis acredita 
na manutenção de elevados 
padrões, numa busca constante 
de maneiras para elevar a fasquia.

"Viajamos com a Família 
Jeunesse, rimos juntos, choramos 
juntos, comemoramos juntos", 
afirmou. Na opinião de Scott, 
o que diferencia a Jeunesse 
como empresa é o investimento 
no bem-estar e crescimento 
dos seus Distribuidores. 
"Independentemente do sucesso 
que se tiver, o importante é 
continuar humilde."
À medida que a Jeunesse 
prossegue a expansão da sua 
marca de vanguarda em todo o 
mundo, Scott vê um potencial 
ilimitado para o futuro. Profundo 
conhecedor do mercado e com 
uma paixão por liderar ativamente 
a transformação da vida dos 
outros, e em mudar o mundo, 
o potencial para o sucesso da 
Família Jeunesse parece mesmo 
ilimitado.
"O trabalho duro não é trabalho 
quando partilhamos uma missão 

ESTRATÉGIA
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O nosso objetivo 
de curto prazo é 
continuarmos a 
desenvolver os 

nossos Distribuidores, 
acolhendo-os e 

ajudando-os a alcançar 
os seus objetivos.

coletiva e a procuramos realizar 
com uma frente única", afirma. 
No seu trabalho, Scott aplica 
cinco conceitos de liderança: 
foco no serviço, trabalhar 
com um propósito, uma base 
solidamente assente em valores, 
caráter de liderança e ação.
"É preciso ouvir e compreender 
a equipa para os podermos 
apoiar da melhor maneira", 
explica. "Nunca se esqueça de 
se relacionar com eles e liderá-
los com o coração."

“

” 
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OS MELHORES INGREDIENTES 
PARA O SEU MELHOR BEM-ESTAR
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30 embalagens por caixa

  Sem 
aromatizantes 
artificiais

  Sem corantes 
artificiais 

  Sem adoçantes 
artificiais

Reserve é um suplemento alimentar delicioso, que contém extrato 
de grainha de uva titulado em resveratrol, aloé em pó, extrato de 

grainha de uva, extrato de açaí e extrato de folha de chá verde. 
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O nascimento de uma  
EMPRESA
FAMILIAR

Desde o seu início, o foco da Jeunesse tem 
estado sempre no mercado global. 

MOTIVAÇÃO
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A tendência das empresas familiares 
é pensar em pequena escala. Mas 
esse não é o caso da Jeunesse. 
Quando Randy Ray e Wendy Lewis 
resolveram deixar a reforma para 
criar a Jeunesse, o seu objetivo desde 
o início era construir uma marca à 
escala global e avaliada em muitos 
milhões de dólares. E em apenas nove 
anos, com a colaboração do filho de 
Wendy, Scott Lewis, transformaram 
esse sonho em realidade quando, em 
2018, a empresa alcançou os 1,46 mil 
milhões de dólares em vendas anuais.

A Jeunesse nasceu às 9 horas e 
9 minutos da noite do dia 9 de 
setembro de 2009. O número 9, que 

representa a longevidade, reflete 
igualmente o desejo dos Fundadores 
não apenas de criar uma empresa 
patrimonial, um legado, mas uma 
empresa estável e com um forte 
potencial no setor da venda direta. 

Com produtos exclusivos fabricados 
nos Estados Unidos, um dos planos 
de marketing mais compensadores 
e conhecimentos técnicos para criar 
uma plataforma de ponta para a 
distribuição, formação, assistência e 
apoio, a Jeunesse estava pronta para 
o sucesso. A conjugação de uma 
base sólida e o foco na expansão 
internacional provaram ser uma dupla 
vencedora.
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Visão de sucesso
Liderar a visão estratégica da marca exige um pensamento 
criativo e uma forte confiança no potencial ilimitado do 
futuro. Felizmente para a Jeunesse, Scott Lewis encarna 
estas características, a que se junta a sua experiência do 
mercado e a paixão por criar um impacto positivo na vida 
das pessoas. Scott compreende que o sucesso da empresa 
está firmemente enraizado no compromisso para com a 
rede de pessoas e num modelo de negócio orientado para 
as relações, sempre guiado por princípios éticos. Para além 
de se debruçar em diretrizes, normas e estratégias, Scott 
procura incessantemente melhorar a eficácia das operações 
em todo o mundo. Para ele, a Jeunesse é muito mais do 
que apenas um negócio. É uma verdadeira família, uma 
família que ele serve e lidera de forma honesta, abnegada 
e humilde. Scott e a sua mulher Isabel viajam e trabalham 
lado a lado com líderes em todo o mundo e mantêm 
acesa a paixão por ajudar os outros a crescer, incluindo as 
crianças em muitos países, através da Jeunesse Kids, uma 
instituição sem fins lucrativos.

Inovadores do Setor
Antes da Jeunesse, Randy Ray e Wendy Lewis desfrutaram 
de carreiras gratificantes no setor das tecnologias, 
fundaram em conjunto outras empresas de sucesso e 
investiram tempo e recursos significativos, contribuindo 
para as pessoas carenciadas através de inúmeras iniciativas 
filantrópicas e fazendo trabalho de voluntariado.

MOTIVAÇÃO
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LEGADO
Scott e Isabel 

transmitem os valores 
da Família Jeunesse 

de forma ética e 
humildemente.



DE APLICAÇÕES
VENDIDAS

MAIS DE

50 MILHÕES 
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Em apenas dois minutos, Instantly Ageless reduz o 
aspeto dos papos dos olhos, das linhas de expressão, 
rugas e poros dilatados. A sua aplicação simples, 
como um produto de maquilhagem, permite-lhe 
assumir o controlo: com este poderoso micro creme 
os resultados duram até 9 horas.

25 ampolas por caixa

r

APENAS 2 
MINUTOS 

PARA FICAR 
DESLUMBRANTE!
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MISSÃO 
sem  

fronteiras
Nascido nos Estados 
Unidos, Kyle formou-

se em Contabilidade na 
Universidade Brigham 

Young e tirou mais tarde 
um MBA na Universidade 
da Florida do Sul. Tem o 

diploma de Revisor Oficial 
de Contas e trabalhou 

durante vários anos numa 
das Big Four, as quatro 

maiores empresas de 
auditoria e consultoria 

no mundo. Enquanto 
Presidente da Jeunesse para 

a Europa e Médio Oriente, 
é da sua responsabilidade 
a condução de estratégias 
viáveis, gerir as operações 

e apoiar iniciativas para 
o recrutamento de 

Distribuidores.
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P: Quando é que o network 
marketing passou a fazer parte 
da sua vida?
R: Fiquei a conhecer o network 
marketing quando me tornei Diretor 
Financeiro de uma empresa de 
venda direta bem conhecida e tenho 
estado envolvido no setor desde 
então. Adoro a vertente analítica do 
meu trabalho, mas sou igualmente 
apaixonado pela interação que tenho 
todos os dias com os dirigentes 
da Jeunesse e por apoiar o seu 
crescimento.

Nos desafios que tive anteriormente, 
ajudei a direcionar a expansão em 
diversas empresas de network 
marketing para várias partes do mundo 
e, numa dessas empresas, facilitei o 
desenvolvimento em mais de 60 países a 
nível mundial.
 

P: Que balanço faz da sua 
experiência na Jeunesse como 
Presidente da Europa e Médio 
Oriente?
R: A equipa executiva da Jeunesse, 
dirigida pela Wendy, pelo Randy e o 
Scott, e incluindo os meus colegas, são 
pessoas com uma preparação incrível 
e capacidades excecionais. As nossas 
relações profissionais transformaram-
se em amizades e consideramo-nos 
verdadeiramente uma família, e isso 
significa que trabalharmos juntos para 
a missão da Jeunesse é um verdadeiro 
prazer. 

Também estou muito entusiasmado 
por ter a incrível oportunidade de viajar 
pelo mundo, conhecer e crescer com 
líderes no terreno e novos Distribuidores 
e partilhar a nossa missão. Ajudamo-
nos a nós próprios quando ajudamos 
primeiro os outros. Saber que todos nós 
estamos a trabalhar em conjunto para ter 
um impacto poderoso e duradouro  no 
mundo, melhorando a vida de 

crianças e comunidades carenciadas, 
mudar vidas - fazer parte da Jeunesse é, 
definitivamente, um dos momentos mais 
incríveis da minha carreira.

P: Quer descrever-nos o seu 
trabalho na Jeunesse?
R: Estou na Família Jeunesse há quase 
oito anos e continuo maravilhado por 
fazer parte de uma empresa tão dinâmica, 
que demonstra um crescimento tão 
rápido no setor. Espero continuar a 
colaborar com todas as pessoas na 
Família Jeunesse, dos dirigentes da 
empresa aos Distribuidores - para garantir 
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que cumprimos a nossa missão em 
muitos mais países, ajudando e servindo 
os outros. É um privilégio fazer parte 
de uma empresa de vanguarda, que 
continua a bater recordes neste setor.

Trabalhar com a Wendy, o Randy, o 
Scott e os meus colegas é não só uma 
grande honra, mas também um desafio 
profissional, e um desafio que abraço. 
Aprendo todos os dias. É um verdadeiro 
privilégio ser guiado pelos princípios 
éticos dos nossos Fundadores e do 
Diretor Visionário Scott Lewis.

P: A Jeunesse alcançou 
rapidamente o sucesso na região da 
Europa e Médio Oriente. Qual foi o 
maior desafio neste processo?

R: Como Presidente da Europa e Médio 
Oriente, tentei sempre sair da minha 
zona de conforto e dar o melhor de 
mim. É para mim um orgulho ter a 
nossa região repleta de Distribuidores 
e dirigentes da empresa dedicados e 
esforçados. Estamos a conseguir mais 
sucesso à medida que lançamos o nosso 
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negócio em novos países na nossa região, 
incluindo os Emirados Árabes Unidos e o 
Egito.

Enquanto outras empresas líderes do 
setor já existem há muito tempo, a 
Jeunesse é jovem, tendo acabado de 
celebrar o seu nono aniversário. E apesar 
de ser uma empresa jovem, a Jeunesse 
tornou-se um líder do setor nesse curto 
espaço de tempo. Continuamos a ter 
uma incrível oportunidade para partilhar 
a missão da Jeunesse de ajudar cada 
vez mais pessoas em todo o mundo a 
libertarem o seu potencial, muitas das 
quais ainda nem sequer compreendem o 
poder do nosso setor.

P: O que pode a Família Jeunesse 
esperar para os próximos meses e 
anos?
R: A Jeunesse quebrou outro recorde em 
2018, com 1,46 mil milhões de dólares em 
vendas. Sabemos que este crescimento 
rápido não pode continuar para sempre. 
E os números não representam a nossa 
missão no seu conjunto. Queremos 
criar um impacto positivo no mundo e 
estamos a concretizá-lo graças à nossa 
extraordinária oportunidade e a diferentes 
projetos sociais.  

Estamos apenas no início e ainda temos 
um longo caminho pela frente. Há muitos 
novos produtos de alta tecnologia, 
novos projetos no horizonte e as pessoas 
que irão beneficiar disso são os nossos 
Distribuidores. As nossas digressões 
mundiais e os eventos educacionais, 
repletos de todos os tipos de formação 
de liderança que se possa imaginar, com 
os oradores, professores e inovadores 
mais influentes do mundo, irão continuar 
a dar a conhecer a Jeunesse às pessoas 
que querem ter sucesso ao investirem 
nelas próprias e nós vamos mostrar-lhes 
como o fazer.

P: É a inovação que move a 
Jeunesse. Quais são as novidades 
para o negócio dos nossos 
Distribuidores?
R: A tecnologia e a ciência estão a 
criar o rumo a seguir no nosso setor. A 
tecnologia e, em especial, as redes sociais 
irão continuar a influenciar a maneira 
como fazemos negócio. A Jeunesse está 
sempre em busca de liderar o caminho 
na inovação tecnológica, bem como 
na ciência, de forma a apoiarmos os 
nossos Distribuidores da melhor maneira 
possível.

O futuro da região da Europa e Médio 
Oriente é aliciante, à medida que 
continuamos a liderar com um espírito 
altruísta e solidário e a conduzir a 
empresa com integridade como One 
Team, One Family, One Jeunesse. 
Estamos a construir um negócio orgânico 
ao mesmo tempo que atraímos a melhor 
liderança europeia. 

O nosso setor tem um potencial ilimitado 
e os que descobrem e abraçam o 
espírito empreendedor terão um impacto 
enorme. Ao continuarmos a apresentar 
às pessoas o poder deste setor, o poder 
da Família Jeunesse, estou confiante que, 
nos próximos cinco anos, iremos ter 100 
novos Diamond Directors na região e 
iremos ser a empresa nº 1 em Itália até ao 
final de 2020.
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  APRESENTAMOS
AM & PM ESSENTIALS 

A  D I F E R E N Ç A  D O  D I A  E  D A  N O I T E
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  APRESENTAMOS
AM & PM ESSENTIALS 

A  D I F E R E N Ç A  D O  D I A  E  D A  N O I T E
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UM CORAÇÃO. UMA ESPERANÇA. UMA MISSÃO.

CAPACITAR AS COMUNIDADES
PARA PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS UM

FUTURO MAIS RISONHO.
A Jeunesse Kids está empenhada em criar um impacto positivo na vida das 
crianças em todo o mundo. Sendo uma fundação de beneficência sem fins 
lucrativos, a Jeunesse Kids é financiada e apoiada por uma vasta comunidade de 
pessoas dedicadas e solidárias, que têm por missão a construção de um futuro 
melhor e mais risonho para os jovens que vivem em comunidades carenciadas 
espalhadas pelo mundo.

Sonhamos com um mundo 
onde todas as crianças tenham 
a oportunidade de crescer, 
prosperar e ter esperança num 
futuro feliz e bem-sucedido. É de 
vital importância que as crianças 
tenham acesso à educação, não 
só em termos académicos, mas 
também em termos de alimentação 
e cuidados de saúde. Sem o 
contributo que esta fundação 
proporciona, o ciclo de pobreza e 
desespero não terá fim. Quando 
oferece o seu apoio à Jeunesse 
Kids, está a juntar-se a uma vasta 
comunidade de Distribuidores 
e filantropos que descobrem 
pequenos gestos para retribuir. 
Juntos, os nossos pequenos 
contributos tornam-se maiores e 
fazem um mundo de diferença na 
vida das crianças desfavorecidas.
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Os nossos objetivos 
centram-se em auxiliar 
comunidades e 
proporcionar escolas em 
todos os continentes; 
desde campanhas 
de donativos de 
sapatos, a educação 
e assistência médica 
em países em vias 
de desenvolvimento, 
passando por 
campanhas de 
angariação de 
fundos para 
hospitais pediátricos. 
Agradecemos o 
envolvimento e a 
participação de todos 
e incentivamos os 
Distribuidores a iniciar 
projetos nas suas 
comunidades locais. 

OBJETIVOS
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de 40.000 dólares para ajudar a 
reconstruir a escola primária Edmondo 
de Amicis. Os donativos irão financiar 
uma sala de aulas de última geração.

Com a missão comum de capacitar 
pessoas e comunidades, temos o 
orgulho de nos associarmos com a 
Fundação Andrea Bocelli para apoiar 
este importante projeto. A escola e a 
sala de aulas que estamos a financiar 
irão oferecer a perspetiva de um 
futuro mais risonho para as crianças 
em Muccia nas próximas décadas ", 
disse o Diretor Visionário, Scott Lewis.

A nova escola não só ajudará as 
crianças a aprender e crescer, 
mas representará igualmente um 
renascimento da comunidade. Esta 
será a segunda escola que a Fundação 
Andrea Bocelli reconstrói, pois houve 
também a conclusão de uma outra 
reconstrução em Sarnano, Itália. 

ACEDA A HTTP://JEUNESSEKIDS.
ORG/ PARA SABER MAIS SOBRE A 
JEUNESSE KIDS.

A Jeunesse Kids associou-se 
à Fundação Andrea Bocelli na 
Digressão Mundial Jeunesse EXPO9 
Thrive 2018: Roma para ajudar a 
reconstruir uma escola em Muccia, 
Itália.

A escola, bem como grande parte 
da cidade, ficou destruída nos 
terramotos que assolaram a região 
em 2016. Passados três anos, 95% 
das casas em Muccia continuam 
inabitáveis. As crianças e suas 
famílias estão a morar em casas 
temporárias e as crianças estudam 
em salas de aulas instaladas em 
contentores.

Graças à nossa Generosa Família 
Jeunesse, foram angariados perto 

UNIR ESFORÇOS 
PARA MUDAR 
VIDAS
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Minimize a aparência 
das manchas de 

descoloração da pele 
com o iluminador  

Luminesce Flawless 
Skin Brightener.

Aplique o 
sérum Cellular 
Rejuvenation 

Serum para 
diminuir o aspeto 
das rugas e linhas 

de expressão.

O Youth 
Restoring 
Cleanser elimina 
suavemente 
os resíduos e 
impurezas da sua 
pele.

Regenere e nutra a 
sua pele enquanto 
dorme com o creme 
de noite Advanced 
Night Repair.

ROTINA DE 
CUIDADOS 
DA PELE À 
NOITE
Se procura devolver à sua pele a 

vitalidade e o brilho da juventude, 

continue a ler!  

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4
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T h E  m A k i n g  O f  A 

EQUIPA  
DE DIREÇÃO

Robert Dawson possui um Bacharelato 
em Contabilidade e um Doutoramento 
em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade do Nebrasca. As suas 
realizações académicas, conjugadas com 
o seu profundo conhecimento do setor 
da venda direta, são ideais para ajudar 
a Jeunesse a converter-se no centro 
nevrálgico da venda direta que está 
destinada a ser.

Antes de se juntar à equipa da Jeunesse, 
Robert dirigiu durante catorze anos e com 
um enorme sucesso, a sua própria firma. 
Robert e a sua esposa Kimberli têm duas 
filhas, Lauryn e Kate.

ROB DAWSON 
  FUNDADOR EXECUTIVO - DIRETOR 

DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Ryan Ogden possui um Bacharelato em 
Finanças e um Mestrado em Contabilidade 
pela Universidade Estatal do Utah. Após 
os seus estudos, trabalhou durante vários 
anos numa das Big Four, as quatro maiores 
empresas de auditoria e consultoria do 
mundo e aceitou depois o cargo de Diretor 
Financeiro Internacional numa empresa 
de venda direta no Japão. Regressou mais 
tarde aos Estados Unidos para continuar a 
desempenhar funções no mesmo setor de 
atividade. 

Ryan traz para a Jeunesse uma sólida e 
valiosa experiência e a sua paixão pelo 
contacto pessoal que o ambiente da venda 
direta oferece. É casado com Rochele, com 
quem tem quatro filhos. Nos seus tempos 
livres, gosta de praticar vários desportos, 
entre eles, basquetebol, ténis e ski aquático. 

RYAN OGDEN  
EXECUTIVO - DIRETOR 

FINANCEIRO
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T h E  m A k i n g  O f  A 

Mark Patterson é um especialista em gestão 
de marcas, com campanhas de marketing 
premiadas que realizou um pouco por 
todo o mundo. Depois de frequentar a 
Universidade do Utah e de ter trabalhado 
durante mais de quinze anos no setor da 
venda direta, Mark desempenhou cargos de 
direção em muitas das grandes empresas 
internacionais. Com uma formação clássica 
em Gestão de Marcas, os conhecimentos 
especializados de Mark cobrem todas 
as facetas estratégicas de marketing e 
valorização de marcas. Possuidor de uma 
ampla experiência a liderar e inspirar equipas 
premiadas, a visão de Mark granjeou-lhe 
mais de 150 prémios numa diversidade de 
campos, que vão desde o design gráfico 
a campanhas nas redes sociais, passando 
por novos produtos e programas de 
comunicação. É a consecução dos objetivos 
empresariais, fomentar a eficácia e a 
eficiência organizacionais, promover uma 
cultura de empresa e estimular equipas de 
alto rendimento que motivam Mark.

MARK PATTERSON 
  EXECUTIVO - DIRETOR DE 

MARKETING
Dennis é um proeminente executivo com 
mais de 36 anos de experiência e uma 
impressionante trajetória no setor, 
nomeadamente, a sua experiência como 
cofundador de uma empresa de venda direta 
de sucesso em 2011. Com a sua enorme 
capacidade de mobilização e liderança 
dinâmica e inspiradora, Dennis destaca-se na 
arte de fomentar um rápido crescimento de 
organizações de vendas. Para além do seu 
papel como executivo de topo no setor, Dennis 
é igualmente um reconhecido autor, consultor, 
orador e formador internacional muito 
solicitado. Dennis é um excelente reforço para 
a equipa de direção e para família Jeunesse 
e traz consigo um manancial incrível de 
talento, experiência e integridade, em perfeita 
sintonia com a nossa missão e os nossos 
valores. No desempenho do seu cargo de 
Diretor de Desenvolvimento, Dennis tem como 
responsabilidade ajudar a família Jeunesse na 
prossecução da sua expansão a nível nacional 
e internacional, com particular enfoque na 
formação e desenvolvimento de líderes.

DENNIS WINDSOR 
  EXECUTIVO – DIRETOR 
DE DESENVOLVIMENTO
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15 doses 

Naära Beauty Drink é um suplemento alimentar que 
combina 11.000mg de colagénio hidrolisado com 
nutrientes proporcionadores da beleza, que ajudam a 
manter o cabelo, a pele e as unhas com um aspeto jovem.
 

  11.000mg de colagénio hidrolisado

  A vitamina C contribui para a normal formação do colagénio 
para o funcionamento normal da pele.

  A biotina, a niacina e o zinco contribuem para a normal 
manutenção da pele.

  A biotina e o zinco contribuem para a normal manutenção do 
cabelo.

  O zinco contribui para a normal manutenção das unhas.
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Oriundo de uma família de médicos de 
renome internacional, o Dr. Nathan Newman 
dá continuidade a um importante legado. A 
sua reputação como cirurgião especializado 
no campo da medicina estética é reconhecida 
em todo o mundo. Exerce a sua atividade 
profissional numa clínica de cirurgia estética 
devidamente acreditada e conceituada em 
Beverly Hills, na Califórnia. 
A sua paixão, os seus conhecimentos 
especializados e a sua formação académica 
são as características que o qualificam para ser 
um excelente porta-voz e conselheiro médico 
da Jeunesse. 
O Dr. Newman dedica-se a proporcionar 
os melhores cuidados disponíveis aos seus 
pacientes, mantendo-os informados sobre 
os mais recentes avanços no campo da 
cirurgia estética. É recorrendo a esta mesma 
abordagem que auxilia os nossos Distribuidores 
Independentes a terem sucesso na construção 
dos seus negócios, oferecendo-lhes formação 
da mais elevada qualidade e dando-lhes 
a conhecer as mais recentes novidades. O 
seu precioso contributo permitiu à Jeunesse 
granjear o reconhecimento mundial por ser 
a oportunidade de negócio de mais rápido 

crescimento atualmente existente no mercado, 
capaz de mudar a vida das pessoas.    

O Dr. Newman consagra os seus melhores 
esforços na procura constante de desenvolver 
métodos novos e de ponta que permitam 
alcançar resultados estéticos naturais 
e indetetáveis, minimizando os riscos e 
otimizando os benefícios para cada pessoa. 
Graças ao seu pensamento e às suas técnicas 
originais e inovadoras, está na linha da frente de 
uma nova era do futuro da cirurgia estética. Ao 
utilizar as capacidades naturais de regeneração 
das células estaminais dos tecidos adiposos, o 
Dr. Newman descobriu um processo seguro e 
natural de redensificar, refirmar e redefinir os 
contornos do rosto e do corpo.   

A formação académica do Dr. Newman foi 
realizada em diversas instituições médicas de 
prestígio nos Estados Unidos. Depois de se 
licenciar pela Faculdade de Medicina Albert 
Einstein em Nova Iorque, concluiu o internato 
em medicina interna no Centro Médico 
UCLA-VA em Los Angeles. Continuou a sua 
formação como médico interno no serviço 
de dermatologia do Cook Country Hospital 
em Chicago e completou a especialização 
na American Academy of Cosmetic Surgery 
em Riverside, na Califórnia. É médico 
dermatologista inscrito na respetiva Ordem e 
especializado em Cirurgia Estética. 

Fiel à sua filosofia de informar os seus 
pacientes, o Dr. Newman escreve todos os 
meses artigos na revista LA Health News e os 
seus trabalhos já foram publicados em várias 
revistas médicas de grande prestígio. É orador 
em inúmeros congressos médicos e os seus 
mais recentes avanços no campo da cirurgia 
estética são regularmente apresentados 
na televisão e na rádio. O seu mérito, a sua 
liderança, dedicação e empreendedorismo 
enquanto cirurgião estético foram 
reconhecidos pela editora Cambridge Whó s 
Who. 

NATHAN 
NEWMAN, M.D.

D A  j E U n E S S E 

CONSELHO CIENTÍFICO 
CONSULTIVO
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O Dr. Vincent C. Giampapa, diplomado em 
F.A.C.S. (Sistema de Codificação da Ação 
Facial), é um cirurgião especializado em 
Cirurgia Plástica Reconstrutiva, certificado 
e inscrito na respetiva Ordem e Professor 
Clínico Assistente de Cirurgia Plástica e 
Reconstrutiva na Universidade Rutgers de 
Medicina e Odontologia, em New Brunswick, 
Nova Jersey.  

É igualmente Diretor do Centro de Cirurgia 
Plástica Internacional e do Instituto Giampapa 
de Terapia Médica Antienvelhecimento em 
Montclair, Nova Jersey. Desempenhando 
atualmente funções como porta-voz 
e assessor médico da Jeunesse, o Dr. 
Giampapa trabalhou anteriormente como 
consultor para a NASA. 

O Dr. Giampapa obteve a sua licenciatura 
em Medicina na Mt. Sinai Medical School, 
em Nova Iorque. Completou a sua formação 
médica em cirurgia plástica e a sua 
especialização de um ano em microcirurgia 
e cirurgia da mão foi realizada no Centro 
Médico da Universidade de Nova Iorque. É 
membro do American College of Surgeons 

e ocupou anteriormente o cargo de 
investigador assistente noutras instituições de 
prestígio, entre as quais se conta o Columbia 
Presbyterian Medical Center na cidade de 
Nova Iorque.

Pioneiro no seu campo, o Dr. Giampapa é 
um dos primeiros médicos certificados em 
medicina antienvelhecimento em todo o 
mundo e reconhecido internacionalmente 
pelos seus trabalhos inovadores em 
novas técnicas cosméticas e cirúrgicas e 
de instrumentação. É um dos membros 
fundadores da American Academy of Anti-
Aging Medicine e foi o primeiro a exercer 
o cargo de Presidente do American Board 
of Anti-Aging Medicine. As suas exclusivas 
técnicas de administração de cultura de 
células, bem como os novos sistemas de 
administração de fármacos e conceção 
de instrumentos cirúrgicos foram objeto 
de numerosas patentes concedidas pelo 
Governo dos Estados Unidos.  

Os artigos escritos pelo Dr. Giampapa 
são publicados em inúmeras revistas 
especializadas, entre as quais se incluem 
Annals of Plastic Surgery, Journal of 
Plastic Reconstructive Surgery, Journal of 
Reconstructive Microsurgery e Journal of 
Anti-Aging Medicine. É o autor do primeiro 
e único manual médico sobre medicina 
antienvelhecimento e gestão do fator idade, 
destinado a cirurgiões especializados em 
medicina estética. Escreveu ainda cinco 
livros, entre eles: “Breaking the Aging Code” 
e “The Anti-Aging Solution: 5 Simple Steps to 
Looking and Feeling Young”. O Dr. Giampapa 
é frequentemente citado em inúmeras 
revistas nacionais e convidado de programas 
de rádio e televisão, os quais incluem a CNN, 
WABC-TV, Fox News Channel, Geraldo, Joan 
Rivers, Phil Donahue e Anderson Cooper.    

VINCENT 
GIAMPAPA, M.D.
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O Dr. William Amzallag é um especialista 
nas áreas de nutrição e cuidados da pele. 
É licenciado em Anestesiologia e Cuidados 
Intensivos, possuindo ainda uma licenciatura 
em Medicina Chinesa pela Universidade de 
Montpellier, em França.   

Com décadas de experiência no setor médico, 
conjugada com um vasto conhecimento de 
catorze anos no campo da venda direta, 
o Dr. Amzallag teve anteriormente um 
consultório particular de grande sucesso 
no sul de França. O Dr. Amzallag possui 
ainda experiência científica e de negócios 
nas áreas de nutrição, cuidados da pele, 
investigação, desenvolvimento, recrutamento, 
vendas e marketing, bem como no setor 
da manufaturação, formulação e conceção, 
declarações legais, notificações de produtos e 

apoio e assistência ao cliente.  

O Dr. Amzallag coloca os seus inúmeros 
talentos ao serviço da Jeunesse, sendo 
também porta-voz e assessor médico 
para a União Europeia. Possui um vasto 
conhecimento e uma enorme experiência 
científica e empresarial, englobando todas 
as áreas da nutrição e dos cuidados da pele, 
incluindo, entre outras, a investigação e o 
desenvolvimento. O Dr. Amzallag é igualmente 
fluente em francês, inglês e espanhol.

São os conceitos inovadores relacionados 
com a medicina ocidental e holística, os 
suplementos alimentares, a gestão e controlo 
do peso e os produtos cosméticos que movem 
e motivam o Dr. Amzallag. Desempenhou 
anteriormente os cargos de Vice-Presidente 
e Diretor-Geral para a Europa em várias 
empresas de venda direta bem conhecidas. 
Com uma abordagem holística e formação em 
práticas orientais, acredita num estilo de vida 
saudável que conjuga controlo do peso, uma 
boa alimentação e bons produtos cosméticos. 

 

WILLIAM 
AMZALLAG, M.D.

Todos os produtos 
Jeunesse são coerentes 
e baseados na ciência.

- Dr. William Amzallag

“
” 

D A  j E U n E S S E 

CONSELHO CIENTÍFICO 
CONSULTIVO
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A Dra. Antarr sempre teve uma paixão pela 
ciência e um enorme desejo de ajudar as pessoas 
a sentirem-se naturalmente saudáveis e fortes. 
Diplomada em Artes Performativas pela New 
York City High School of Performing Arts, com 
uma especialização em ballet, prosseguiu a sua 
carreira como bailarina profissional enquanto 
estudava na faculdade de medicina.  

Diplomada com a mais alta distinção, summa 
cum laude, pelo Hunter College de Nova Iorque, a 
Dra. Antarr fez todas as cadeiras necessárias para 
seguir uma carreira na área da Ciência Alimentar 
e Dietética, mas decidiu, ao invés, candidatar-
se à faculdade de medicina. Embora tenha sido 
aceite nas Universidades de Harvard e Johns 
Hopkins, as duas faculdades de medicina de 
maior reputação e prestígio nos Estados Unidos, 
optou por ingressar na Faculdade de Medicina de 
San Diego da Universidade da Califórnia (UCSD 
School of Medicine). A UCSD é igualmente uma 
das melhores e mais reconhecidas faculdades 
de medicina dos Estados Unidos, para além 
de oferecer a vantagem acrescida de poder 
prosseguir os seus estudos num ambiente 
cultural que favorece a atividade física e um estilo 
de vida saudável ao ar livre.  

Após obter a sua licenciatura e realizar o 
internato médico, a Dra. Antarr começou 
a exercer medicina em San Diego. Nessa 
altura, decidiu centrar-se numa abordagem 
mais preventiva à saúde, uma ideia à época 
considerada como revolucionária: a Medicina 
Preventiva e de Rejuvenescimento. Esta 
abordagem passava por ensinar os seus 
pacientes a privilegiarem um regime alimentar 
saudável, fazerem atividade física e utilizarem 
corretamente os suplementos nutricionais. Fez 
ainda um Mestrado em Fisiologia do Exercício, 
obteve o diploma de Especialista em Exercício 
pela American College of Sports Medicine e foi 
convidada a entrar para a Sociedade de Honra 
Phi Kappa Phi. Realizou mais tarde o internato e 
a especialização de três anos em Psiquiatria na 
UCSD, o que lhe permitiu assim acrescentar aos 
seus conhecimentos a ligação entre o corpo e a 
mente.  

A Dra. Antarr foi ainda a única mulher médica a 
exercer funções na comissão consultiva médica 
de uma empresa especializada no setor da 
saúde e bem-estar avaliada em vários milhões 
de dólares. Utilizando o conceito “feeling great 
weight” (sentir-se bem com um peso saudável) 
que adotou na sua profissão médica, realizou 
um ensaio pré-clínico de um produto natural 
para a perda de peso. Na sua qualidade de Vice-
presidente de Formação e Desenvolvimento de 
Produtos de uma empresa no setor da nutrição, 
publicou trabalhos de investigação originais 
sobre a nutrição das células estaminais. 

A Dra. Antarr é uma conferencista e oradora 
extremamente solicitada. Tem o dom de 
cativar audiências de milhares de pessoas e 
já foi convidada como oradora em inúmeros 
seminários e congressos em todo o mundo. 
A sua experiência e conhecimentos médicos 
englobam um vasto manancial de temas 
relacionados com as vias para alcançar um 
estado de bem-estar de forma natural e como 
rejuvenescer o corpo e o espírito.

DONNA 
ANTARR, M.D.



O Dr. Luis Martinez é especialista em medicina 
preventiva, regenerativa e antienvelhecimento, 
reconhecido pelos seus vastos conhecimentos 
e experiência no campo das técnicas 
regenerativas, hormonais e nutricionais que 
podem reparar e recuperar funções celulares e 
aumentar a esperança de vida humana.  

No âmbito das suas funções como assessor 
científico da Jeunesse, o Dr. Martinez centra-
se essencialmente na região da América 
Latina, oferecendo os seus conhecimentos 
especializados para ajudar o desenvolvimento 
e crescimento da empresa e dos seus produtos 
de vanguarda.  

Com consultórios particulares em Porto Rico 
e no território continental dos Estados Unidos, 
é médico externo da Faculdade de Medicina 
Ponce de Porto Rico e trabalha ainda como 
consultor biomédico, orador internacional e 
investigador clínico.

LUIS 
MARTINEZ, M.D.

Christian Drapeau é um especialista em células 
estaminais, que alcançou reconhecimento à 
escala mundial pelo seu trabalho em medicina 
regenerativa e do bem-estar. Licenciado com 
distinção pela Universidade McGill, conta ainda 
com um mestrado em Neurofisiologia. 

O seu trabalho de investigação envolve o 
estudo exclusivo dos efeitos das plantas 
no cérebro, o que contribuiu para os 
seus conhecimentos especializados em 
investigação sobre células estaminais de 
origem vegetal. É conhecido pela descoberta, 
investigação e desenvolvimento de extratos 
vegetais que contribuem para apoiar o 
potencial regenerativo natural do organismo. 

Complementarmente às suas funções 
como assessor científico da Jeunesse, 
o Dr. Drapeau percorre o mundo, não 
apenas pela descoberta e investigação de 
plantas, mas igualmente como criador de 
produtos inovadores de bem-estar e orador 
internacional. Autor de livros best-sellers, é 
fluente em inglês, francês e espanhol. 

CHRIS
DRAPEAU, MSC.

D A  j E U n E S S E 

CONSELHO CIENTÍFICO 
CONSULTIVO
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LUIGI DI SALVO
Rumo ao Topo

Comecei a minha carreira  
no setor quando era  

ainda muito novo. Com 
13 anos, usei o nome da 

minha mãe para me  
inscrever numa empresa 
líder de venda direta de  
produtos cosméticos. 
Essa foi na verdade a 

minha primeira  
experiência e foi amor  

instantâneo. 

Luigi juntou-se à Família Jeunesse como Diretor de Desenvolvimento de Negócio 
para a Europa em novembro de 2015, trazendo consigo um comprovado historial 
de sucesso.  

“

” 
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Anos mais tarde, quando andava no 
liceu, Luigi trabalhou em part-time 
como Distribuidor para uma empresa 
de venda direta, tendo desenvolvido 
uma pequena equipa de colegas 
da escola para vender produtos 
cosméticos.

"Por fim, fui convidado para uma 
reunião de uma empresa italiana de 
network marketing que vendia planos 
de TLC e serviços de descontos para 
famílias. Entrei e, nessa altura, sem 
a internet e todas as ferramentas 
e tecnologias disponíveis hoje em 
dia, não era fácil ter atualizações, 
formação, inspiração e envolver 
outras pessoas."

Mas apesar de todos estes obstáculos 

e da sua tenra idade, tornou-se pouco 
tempo depois um dos distribuidores 
de ranking mais elevado na empresa. 
Porém, passados alguns anos, e 
no seguimento da sua admissão 
à cotação na bolsa de valores, a 
empresa acabou por encerrar a 
atividade.

Luigi rapidamente compreendeu 
a importância de investir tempo e 
dinheiro para conseguir a melhor 
formação para si, a fim de alcançar 
o máximo desempenho na sua 
vida e nos negócios. Participou em 
seminários e obteve certificação junto 
de formadores e business coaches 
de craveira mundial e imediatamente 
colocou em prática tudo o que 

"Estou habituado a 
liderar pessoas e conduzir 

empresas para além das 
suas expetativas. Acredito 
no hábito de ir mais longe, 

esforçar-me ao máximo e as 
pessoas que me conhecem 

podem dizer-lhe que eu 
vivo a filosofia de "O que 

for preciso". Adoro desafios 
e elaborar estratégias para 

alcançar objetivos excecionais. 
Faz-me sentir empolgado."
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"Todos os dias me sinto 
afortunado por estar nestas 
funções, porque posso servir e 
apoiar toda a Família Jeunesse. 
Juntos, fizemos muito e acredito 
verdadeiramente que o melhor 
ainda está para vir.

"Conheço o potencial dos 
mercados, conheço o potencial 
dos nossos produtos e da nossa 
oportunidade e conheço o 
potencial dos nossos líderes e 
da nossa equipa de gestão e, 
por isso, acredito sinceramente 
que 2019 será outro ano 
extraordinário, repleto de 
conquistas e novos recordes."

aprendeu, enquanto ajudava os 
seus clientes a melhorarem o seu 
desempenho." 

"Esta atitude ajudou Luigi a ganhar 
vários prémios e distinções pela sua 
excelência profissional. 
Após a sua primeira entrevista 
com Kyle Copeland, Presidente da 
Europa e Oriente Médio, Luigi teve a 
oportunidade de também conhecer 
os fundadores Randy Ray e Wendy 
Lewis e o Diretor Visionário Scott 
Lewis, durante um evento em Paris.

"Pela primeira vez, estou a ver uma 
empresa com uma alma humana. 
Na verdade, conversar com os 
Fundadores foi o ponto-chave que 
me levou a tomar a decisão final de 
crescer com a Jeunesse, aceitando 
a oferta de emprego apesar de ter 
quase assinado um contrato para 
um cargo semelhante numa empresa 
concorrente. É incrível como são 
apaixonados e carinhosos. É incrível 
como a visão me inspirou e ainda 
me continua a inspirar mais todos os 
dias." 

No desempenho das suas funções 
como Diretor de Desenvolvimento 
de Negócios na Europa, tudo o 
que faz é feito com paixão. Viaja 
frequentemente pela região para 
apoiar líderes no terreno nos seus 
países e adora estar rodeado pela 
entusiasta Família Jeunesse. É 
possível vê-lo no palco nos nossos 
grandes eventos e nas reuniões 
realizadas em toda a região ou ainda 
durante um evento online.
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Advanced Hair Care System

REVELE O SEU MELHOR CABELO  com RVL, um 
sistema de luxo para o cuidado do cabelo que lhe 
proporciona em casa os resultados dos salões de 
beleza mais sofisticados do mundo. Enriquecido com 
a revolucionária tecnologia de polipeptídeos - HPT-
6 - exclusiva da Jeunesse e ingredientes de origem 
vegetal, como feno-grego, óleo de linhaça e óleo de 
jojoba, RVL conjuga o melhor da ciência e da natureza. 
Exclusivamente formulado, cada produto trabalha para 
revitalizar cuidadosamente o aspeto do seu cabelo e 
couro cabeludo, proporcionando-lhe um aspeto com 
mais corpo e volume. A fragrância revigorante dos 
citrinos da coleção RVL possui um toque a eucalipto 
fresco, que proporciona uma experiência sedutora e 
revitalizante. 

R E V E A L  YO U R  B E S T  H A I R
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CHAMPÔ RVL™ ULTRA
REFINING SHAMPOO

A tecnologia HPT-6™ exclusiva da Jeunesse hidrata e 
condiciona ao mesmo tempo que lubrifica o cabelo, 
proporcionando um acabamento suave e sedoso e sem 
estática.

Mantenha todos os tipos de cabelo felizes e visivelmente mais saudáveis 
com o nosso champô RVL Ultra Refining Shampoo, que limpa, hidrata e 
condiciona ao mesmo tempo que lubrifica o cabelo, proporcionando um 
acabamento suave e sedoso e sem estática. O champô RVL Ultra 
Refining Shampoo contém shikakai, feno-grego, óleo de linhaça e 
glicerina, para ajudar a reter a hidratação no cabelo seco, adicionar 
volume sem pesar e devolver o look ideal ao seu cabelo. 
Cuidadosamente desenvolvido com ingredientes de origem vegetal, 
vitaminas e minerais, este champô suave não contém parabenos, 
sulfatos, silicones nem corantes. 

Aplique uma quantidade generosa do champô RVL Ultra Refining Shampoo 
no cabelo molhado e massaje no couro cabeludo. Enxague abundantemente. 
Repita, se necessário. Utilize diariamente. Em seguida, se necessário, aplique 
o tratamento para o couro cabeludo RVL Scalp Infusion Treatment e, depois, 
o condicionador RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner. 

UTILIZAÇÃO
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Agite o aplicador. Retire a tampa e a película de proteção. Rode o êmbolo no sentido 
contrário aos ponteiros do relógio até parar. Após usar o champô RVL Ultra Refining 
Shampoo, coloque o aplicador diretamente no couro cabeludo húmido ou seco e 
pressione suavemente para libertar o sérum. Prima 2 a 3 “cliques” diretamente nas 
áreas desejadas. Massaje o sérum no couro cabeludo até à sua completa absorção. 
Para guardar, rode o êmbolo no sentido horário até parar. Em seguida, aplique o 
condicionador sem enxaguar RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner. Quando o 
dispositivo estiver vazio, rode o êmbolo no sentido contrário aos ponteiros do relógio 
e retire-o cuidadosamente do tubo. Retire a tampa de segurança do novo êmbolo e 
insira-o no tubo.

UTILIZAÇÃO

RVL™ SCALP
INFUSION TREATMENT

O nosso luxuoso sérum oferece ao cabelo o brilho tão 
desejado ao mesmo tempo que hidrata o cabelo e o 

couro cabeludo.

O tratamento para o couro cabeludo RVL Scalp Infusion Treatment 
hidrata suavemente os fios do cabelo e aumenta o volume, revelando 

um cabelo com um aspeto visivelmente mais saudável. A poderosa 
mistura de ingredientes de origem vegetal e patenteados inclui a 

tecnologia HPT-6 exclusiva da Jeunesse – cria uma experiência 
revigorante para o couro cabeludo, de manhã e à noite
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RVL™ MULTI-PERFECTING 
LEAVE-IN CONDITIONER 

Este maravilhoso condicionador polivalente ajuda a 
manter o brilho do cabelo e a combater o aspeto 
frisado

 Hidrate e aumente o volume e o corpo do cabelo com o nosso 
condicionador sem enxaguar RVL Multi-perfecting Leave-in 
Conditioner, que desembaraça e suaviza naturalmente o cabelo, 
sem o deixar pesado. A sua fórmula, desenvolvida com 
ingredientes de origem vegetal e patenteados, contribui para a 
vitalidade do seu cabelo e couro cabeludo com ácidos gordos 
ómega-3 e HPT-6™ exclusivo da Jeunesse, e ainda óleos ultraleves 
de semente preta, linhaça e jojoba. É também uma escolha de 
bem-estar, dado não conter parabenos, sulfatos, silicones nem 
corantes. Revele a sua luminosidade com um cabelo visivelmente 
mais saudável.

Agite a embalagem. Após o champô RVL Ultra Refining Shampoo (e, se 
estiver a usar, o tratamento RVL Scalp Infusion Treatment), vaporize o 
condicionador RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner uniformemente no 
cabelo seco ou molhado. Utilize de manhã e/ou à noite, após lavar o cabelo 
com o champô e antes de o pentear.

UTILIZAÇÃO
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Extratos da semente de 
Nigella sativa

B E N E F Í C I O S

Nutre o cabelo e o couro 
cabeludo

Ajuda a fortalecer desde o 
interior

Promove o aspeto de um 
cabelo com mais corpo e 

volume 

Deixa o cabelo suave e 
brilhante, com um toque 

sedoso e duradouro

Ajuda a reter a hidratação 
no cabelo e previne a 

desidratação

D E S T A Q U E S

Ideal para todos os tipos de 
cabelo

Seguro para o cabelo 
pintado 

Desenvolvido por um 
médico dermatologista 

Fórmulas leves e de rápida 
absorção

S E M

GROSELHA 
INDIANA

FOLHA DA 
ÁRVORE-DO - CARIL

SEMENTE PRETA

Extrato de células estaminais 
de Hibiscus sabdariffa 

ROSA DA JAMAICA
Extrato de células 
estaminais de Acacia 
Concinna 

SHIK AK AI

Extrato de células 
estaminais de Ocimum 
Tenuiflorum 

TULSI

Extrato da folha de 
Murraya Koenigii 

I N G R E D I E N T E S  D E  O R I G E M 
V E G E T A L

PAR AB E NOS

SU LFATOS

SILICONES

Extrato do fruto de 
Phyllanthus Emblica 

COR ANTES
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Pertencente a uma família de médicos 
de renome internacional, o médico 
dermatologista, especialista em 
células estaminais e cirurgião estético 
mundialmente conhecido, o Dr. 
Nathan Newman dá continuidade a 
um importante legado. Com trabalhos 
publicados em muitas revistas médicas 
conceituadas, é também um requisitado 
especialista e orador em inúmeros 
congressos médicos internacionais. O 
Dr. Newman, que dirige uma clínica 
de cirurgia estética devidamente 
credenciada e conceituada em Beverly 
Hills, na Califórnia é o criador do 
Sistema de Cuidados Avançados do 
Cabelo RVL e da linha de cuidados 
da pele Luminesce, que impulsionou a 
Jeunesse. A sua liderança, dedicação e 
empreendedorismo enquanto cirurgião 
estético foram reconhecidos pela editora 
Cambridge Who’s Who. E escusado 
será dizer que estamos orgulhosos e 
honrados por termos o Dr. Newman, 
com a sua paixão e a sua experiência, 
como porta-voz no Conselho Científico 
Consultivo da Jeunesse. 

P: Qual foi o seu primeiro contacto 
com os fundadores da Jeunesse Randy 
Ray e Wendy Lewis?
R: Conheci o Randy e a Wendy em 2009. 
O Randy tinha um problema no joelho 
e veio ao meu consultório em Beverly 
Hills para um tratamento com células 
estaminais. 

P: Como é que isso levou ao seu 
envolvimento com a Jeunesse? 
R: O Randy sentiu melhorias com o 
tratamento e enquanto estava no meu 
consultório começámos a conversar. 
Perguntou-me se tinha feito mais 
alguma coisa com a minha tecnologia 
e investigação e eu falei-lhe sobre 
a tecnologia de polipeptídeos que 
utilizávamos para fazer um produto 
cosmético. E perguntou-me: "Quantos 
é que vende por mês?". E eu respondi: 
"Cerca de 40". E então ele disse: "Não 
gostaria de vender 40.000?".

P: O que respondeu a essa oferta? 
R: Eu disse, claro que sim! O Randy e a 
Wendy regressaram à Florida e passados 
dois dias ligaram-me e disseram-
me: “Começámos uma nova empresa 
chamada Jeunesse e vamos vender o 
seu produto.” E o resto é história.

 

P: O seu produto original que chamou 
a atenção de Randy tornou-se o sérum 
Luminesce Cellular Rejuvenation 
Serum, que é um produto 
revolucionário. A Jeunesse lançou 
recentemente um outro produto com 
o qual está muito entusiasmado. 
R: Sim. O Sistema Avançado de 
Cuidados do Cabelo RVL é a “next big 
thing” que criámos. 

PARA ALÉM 
DA CIÊNCIA
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P: Dedicou nove anos ao desenvolvimento desta linha de cuidado capilar. O que 
diferencia estes três produtos dos outros?
R: Criámos um conjunto exclusivo de polipeptídeos a que chamámos HPT-6 ou “Hair 
Polypeptide Technology 6”. Contém os polipeptídeos de seis plantas diferentes:

O HPT-6 é uma completa novidade; não existe no mercado outro produto como 
este. Tal como o sérum Luminesce Cellular Rejuvenation Serum, é um produto 
revolucionário, porque é uma nova maneira de abordar os cuidados do cabelo. 

P: O que nos pode dizer sobre os produtos?
O Sistema Avançado de Cuidados do Cabelo RVL inclui um champô de limpeza 
suave, um sérum para o couro cabeludo e um condicionador hidratante sem 
enxaguamento com HPT-6.

RVL Ultra Refining Shampoo é usado diariamente ou com a frequência com que uma 
pessoa costuma lavar o cabelo.  

O sérum RVL Scalp Infusion Treatment, que inclui a tecnologia HPT-6, deve ser 
usado no couro cabeludo molhado ou seco, mas não 
no duche, porque este produto não se enxagua. O 
tratamento deve ser usado duas vezes por dia. 
A pessoa aplica duas ou três doses no couro 
cabeludo, massaja o produto e deixa-o 
atuar. 
A seguir temos o condicionador 
RVL Multi-perfecting Leave-in 
Conditioner, que também contém 
HPT-6. Vaporiza-se no cabelo 
molhado ou seco e, em seguida, 
penteia-se o cabelo e já está. 

P: Para quem é este sistema?
R: O Sistema Avançado de 
Cuidados do Cabelo RVL foi 
concebido para ser usado por 
homens e por mulheres e é 
ideal para todos os tipos de 
cabelo. 

NATHAN 
NEWMAN, M.D.

• SEMENTE PRETA

• GROSELHA INDIANA

• FOLHA DA ÁRVORE-DO-CARIL

• SHIKAKAI

• TULSI 

• ROSA DA JAMAICA



78  REVISTA JEUNESSE EMEA

R Á P I D O
FÁC I L

E
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Destaques da 
EXPO9 Thrive: 
Roma

A Digressão Mundial Jeunesse EXPO9 Thrive 2018: Roma foi um evento fantástico, 
com mais de 8.000 Distribuidores e líderes da equipa de direção da Jeunesse 
reunidos para festejaram as suas conquistas conjuntas como One Team, One Family, 
One Jeunesse. Realizada de 12 a 14 de outubro de 2018 no PalaLottomatica, a 
EXPO9 Thrive: Roma ofereceu produtos incomparáveis, ferramentas de marketing, 
apresentações repletas de conteúdo e oportunidades de fazer contactos para ajudar 
a Família Jeunesse a prosperar em 2018 e mais além.
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O primeiro dia contou com a Dream 
Night inaugural para a região da 
Europa e Médio Oriente. O Fundador 
e Diretor Executivo Randy Ray, 
juntamente com alguns dos nossos 
maiores Distribuidores, inspiraram 
todos os participantes nas jornadas a 
alimentarem os seus sonhos.

O Diretor de Marketing Mark Patterson e o Dr. Nathan 
Newman, assessor científico, subiram ao palco 
para lançar o revolucionário Sistema Avançado de 
Cuidados do Cabelo RVL, um sistema de luxo para 
o cuidado do cabelo que lhe proporciona em casa 
os mesmos resultados dos salões de beleza mais 
sofisticados do mundo. A coleção representa os 
nove anos de investigação e desenvolvimento de 
produto do Dr. Newman, um cientista no campo das 
células estaminais, médico dermatologista e cirurgião 
plástico de renome mundial.

Os Fundadores Randy Ray e 
Wendy Lewis deram início ao 
Dia 2 da EXPO9 Thrive: Roma, 
com a notável história da 
Jeunesse. Scott Lewis, Diretor 
Visionário, partilhou a sua visão 
para 2019 de manter a Jeunesse 
na vanguarda da inovação e 
ampliar o impacto positivo que 
a Jeunesse está a ter em todo o 
mundo.
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Os participantes da EXPO9 
tiveram a honra de ouvir três 
Double Diamond Directors da 
Jeunesse e aplaudir os nossos 
Distribuidores que avançaram 
de ranking, quando subiram ao 
palco para serem reconhecidos. 
O reconhecimento foi concedido 
a mais de 100 novos Sapphire 
Executives, 70 novos Sapphire 25 
Executives, 30 novos Sapphire 
50 Executives, 20 novos Sapphire 
Elite Executives, 16 novos Ruby 
Directors, dois novos Emerald 
Directors e quatro novos Diamond 
Directors. A Jeunesse organizou 
ainda uma elegante Star Gala para 
celebrar as conquistas de mais 
de 500 Distribuidores da Europa 
e Médio Oriente com o ranking 
de Sapphire Elite Executive ou 
ranking superior.
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O terceiro e último dia da EXPO9 Thrive: 
Roma começou cedo, com um "Treino 
ZENergize", liderado pelo Embaixador 
da Marca ZEN, Mark Macdonald. Os 
nossos generosos Distribuidores também 
exercitaram o seu lado solidário, com os 
contributos que doaram à Jeunesse Kids. 
Durante a EXPO9, a Jeunesse Kids fez 
uma parceria com a fundação do lendário 
cantor de ópera Andrea Bocelli, com o 
objetivo de ajudar a reconstruir uma escola 
em Muccia, Itália, destruída pelos sismos 
de proporções catastróficas que assolaram 
a região. No total, a Jeunesse Kids 
angariou 40.000 dólares para a Fundação 
Andrea Bocelli, que irão contribuir para a 
reconstrução da Escola Primária Edmondo 
de Amicis.
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Todos os presentes festejaram 
igualmente os novos patrocínios 
de futebol que a Jeunesse tem na 
Europa:

• Galatasaray

• Dínamo de Kiev

• Stefano Sturaro do Sporting 
Clube de Portugal

E a Jeunesse revelou o destino 
da Viagem de Incentivo de 
Vendas da Europa e Oriente 
Médio de 2019. Os Distribuidores 
ficaram extasiados quando Bali, 
na Indonésia, foi anunciada 
como a próxima experiência das 
Recompensas de Estilo de Vida. 
Qualquer Distribuidor Jeunesse da 
região da Europa e Médio Oriente 
pode qualificar-se para participar 
nesta viagem única e inesquecível. 

Como One Team, One Family, 
One Jeunesse, os Distribuidores 
e os dirigentes da empresa 
comemoraram, aprenderam e 
PROSPERARAM na EXPO9. Após 
um evento de tão grande sucesso, 
a Jeunesse mal pode esperar para 
ir até ao PRÓXIMO nível em 2019 
na Digressão Mundial Jeunesse 
EXPO NEXT 2019.
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Y O U R  B E S T  Y O U

• Formulado por um pioneiro na 

investigação de células estaminais

• Fórmula exclusiva com ingredientes 

de origem vegetal

• Nutre e fortalece o seu 

organismo

• Saquetas individuais, fáceis 

de partilhar
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Formulado por um pioneiro na investigação 
de células estaminais, RevitaBlū é uma mistura 

de origem vegetal de algas azuis, bagas de 
espinheiro amarelo e aloé vera com água de 

coco em pó. É uma bebida refrescante e deliciosa, 
que sabe tão bem como funciona.   

Estes cobiçados ingredientes são lendários no seu estado puro, mas 

combinados na nossa fórmula exclusiva, ajudam a nutrir e a fortalecer 

o seu organismo. À medida que vai descobrindo os incríveis benefícios 

destes ingredientes, não ficará com dúvida alguma que RevitaBlū é o 

produto indispensável e preferido para a sua vida e para o seu estilo de 

vida. Revitalize-se e renove-se com RevitaBlū.
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MOMENTOS QUE IRÃO 
MUDAR A SUA VIDA

Jeunesse 
EXPO

Jeunesse 
LEAD

Jeunesse 
University

Convenção 
da Jeunesse

Eventos 
Regionais

Descubra a 
Jeunesse

Anda à procura da maneira ideal de atrair novos 
interessados para a Jeunesse? Vai descobrir que os eventos 
da Jeunesse proporcionam apresentações informativas e a 
oportunidade de se relacionar num ambiente pessoal com 
encontros frente-a-frente com a equipa de dirigentes.

Os eventos regionais da Jeunesse levam o nosso melhor 
até a uma cidade perto de si! Planeie o seu caminho para o 
sucesso num ambiente íntimo com líderes locais e a equipa 
de dirigentes da empresa. Treine-se com as estratégias 
vencedoras para levar o seu negócio para o nível seguinte.

A nossa conferência mundial anual é uma oportunidade 
incrível para vivenciar uma empresa verdadeiramente global. 
A EXPO fará com que se sinta inspirado, recompensado 
e preparado. Desde o lançamento de novos produtos a 
sessões de formação de vanguarda, a Jeunesse EXPO é um 
evento que não vai querer perder!

O LEAD foi criado para líderes, por líderes. É a sua 
oportunidade de se tornar o líder que está destinado a ser. 
Obtenha formação em todo o mundo e inspire-se com os 
maiores Distribuidores, membros da Equipa de Dirigentes e 
Fundadores da Jeunesse. Comprometa-se a ser o melhor ao 
aprender com os melhores.

Uma escola nos eventos! Juntar-se à Jeunesse University é 
o primeiro passo para a construção de um negócio sólido 
à escala mundial. Conheça mais sobre a empresa e os seus 
produtos, participe em ações de formação, ouça os maiores 
líderes e estabeleça novos contactos.

As convenções da Jeunesse são grandes eventos com 
um grande impacto. Descubra ferramentas para atrair 
e desenvolver uma equipa vencedora. Seja o primeiro a 
conhecer os novos produtos e adquira novos conhecimentos 
e perspetivas com as sessões de formação diretamente de 
líderes respeitados.
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A VISÃO DE UM LÍDER 
O Diretor Visionário Scott Lewis 
acredita que o sucesso se deve 

ao empenho e compromisso dos 
Distribuidores e da Equipa de 

Direção para com a Família Jeunesse.  
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REALLY GOOD, 
GOOD-FOR-YOU 
ENERGY

Não criámos a bebida energética...  

apenas a aperfeiçoámos 

com ingredientes provenientes dos quatro cantos do 

mundo, criámos uma fusão de sabor e funcionalidade, 

que é perfeitamente refrescante e positivamente 

energizante.

  

SABOR 
DELICIOSO

COM 
VITAMINA B

SEM 
ADOÇANTES 

ARTIFICIAIS

APENAS 
50 

CALORIAS
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LIDERANÇA  
NA EMEA
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Danien está envolvido com a profissão 
de network marketing há praticamente 
15 anos. É completamente dedicado 
e apaixonado por este setor, devido 
ao potencial quase ilimitado que esta 
oportunidade proporciona a cada 
pessoa. Está a viver a vida que sempre 
desejou e a sua missão diária passa por 
manter o constante crescimento do seu 
negócio e da sua rede. É um verdadeiro 
profissional do network marketing, com 
uma energia e paixão incríveis.

Danien tinha 17 anos quando ficou a 
conhecer o setor do network marketing. E 
depois disso, mal conseguia dormir à noite 
– sentiu de imediato que esta era a sua 
oportunidade.

No entanto, a oportunidade estava longe 
de ser um caminho a direto. Perdeu 
praticamente o rumo e abandonou o 
network marketing passados três anos 
após começar no terreno. 

“Era muito novo nessa altura e, sendo 
ainda inexperiente, tomei uma má decisão 
que conduziu a uma situação ainda pior, 
o que acabou por me levar a deixar o 
negócio. Mas, por sorte, refiz os meus 
passos e voltei a abraçar o network 
marketing, com uma visão mais clara do 
que precisava de fazer para avançar no 
negócio: precisava de um mentor que 
pudesse seguir e com quem pudesse 
aprender a ser bem-sucedido e a fazer as 
coisas da maneira certa."

E agora, onde é que está hoje o Danien?

"Agora tenho 33 anos e já fiz muitas 
coisas. Cresci, aprendi muito e melhorei, 
conheci pessoas extraordinárias, construí 

um negócio de sucesso e agora estou a 
viver a vida com que sempre sonhei, o que 
me faz feliz. Pode parecer meio lamechas, 
mas é exatamente isso que quero para 
todos e para cada pessoa que se envolva 
com esta empresa. O meu objetivo é 
ajudar todas as pessoas a conseguir isto", 
afirmou. Danien conheceu a sua esposa, 
Stefania Lo Gatto (também ela Double 
Diamond Director), neste negócio. “Ela 
é literalmente a melhor coisa que me 
aconteceu. A minha incrível dádiva de 
Deus”, comentou Danien.

Há uns anos, Danien decidiu mudar-se 
para o Dubai e apercebeu-se que poderia 
fazê-lo graças ao seu negócio.

"A primeira vez que aterrei no Dubai, senti 
imediatamente uma atração e senti-me 
em casa. Senti que um dia devia mudar-
me para lá um dia. E foi exatamente isso 
que fiz. Mudei-me e pude fazê-lo apenas 
por causa da liberdade do network 
marketing, que lhe permite trabalhar em 
qualquer lugar do mundo que desejar. Não 
teria sido tão fácil, ou até mesmo de todo 
possível, se eu trabalhasse em qualquer 
outro negócio que existe."
"Quero retribuir o que recebi. O network 
marketing deu-me tudo o que sempre 
quis: liberdade e prosperidade, de mente 
e de espírito, tanto financeiramente como 
pessoalmente. Este propósito inspira-me: 
ajudar as pessoas, tocar as suas vidas, 
levando-as ao seu desempenho máximo. 
Pergunto sempre às pessoas: Está a 
adaptar a sua vida ao seu trabalho ou é o 
seu emprego, o seu negócio, um veículo 
que sustenta a sua vida? A resposta que 
torna a sua vida mais feliz é a última e 
encontrei nisso no network marketing.

Danien Feier
Double Diamond Director
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"A minha missão é levar 
as pessoas ao seu ponto 
de avanço, trabalhando 
com elas lado a lado 
e partilhando todo o 
conhecimento do network 
marketing."



96  REVISTA JEUNESSE EMEA

O network marketing foi um novo 
desafio para Stefania: a primeira vez em 
que enfrentou algo por conta própria, 
em busca da independência económica. 
A Jeunesse chegou no momento mais 
sombrio da sua vida e foi a faísca 
que lhe permitiu recomeçar, tal como 
sempre sonhara, para ela e para os seus 
filhos.

"O network marketing é uma estrela 
no céu que está ao seu alcance, basta 
apenas acreditar."

Stefania é uma networker profissional e 
Double Diamond Director da Jeunesse, 
mas mais do que isso, é uma mulher que 
acorda todas as manhãs com um sorriso 
nos lábios.

"O meu trabalho é ajudar as pessoas a 
acreditar nos seus sonhos e a realizá-los. 
Quando, por fim, os tiverem nas mãos, a 
alegria deles também será minha.”

Stefania nasceu em Milão no seio de 
uma família que sempre quis o melhor 
para ela. Frequentou o Institut auf dem 
Robenberg, um colégio interno na 
Suíça, e formou-se em Comunicação 
Empresarial pela American International 
University em Los Angeles. A vida deu-
lhe um casamento de conto de fadas e 
três filhos lindos. Viveu com a sua família 
em Londres, Los Angeles, Miami, Nova 
Iorque e Cascais, em Portugal.

"Era mãe a tempo inteiro, com amor e 
dedicação, embora falasse quatro línguas 
e pudesse ser empresária numa grande 
empresa. Mas não, escolhi os meus filhos 

todos os dias."

Em 2013, a sua vida desmoronou-se. O 
seu casamento de conto de fadas não 
teve o final clássico de "Viveram felizes 
para sempre." Ao invés, enfrentou um 
novo desafio: independência económica 
para ela e para os seus filhos. 

“Fiquei sozinha e isso encheu-me com 
uma energia que eu nunca tinha sentido 
antes. O meu renascimento foi o network 
marketing profissional. Lancei-me ao 
trabalho, estudando as competências dos 
grandes networkers, como Eric Worre. 
Não foi uma brincadeira. Consegui 
mesmo resultados.

"Conheci pessoas extraordinárias que me 
deram a mão e me ajudaram a encontrar 
as minhas asas, e hoje retribuo o favor 
com prazer, ajudando aqueles que 
entram para este mundo maravilhoso.

"O network marketing é a independência 
e a liberdade de passar o seu tempo 
como quiser. É também amizade, 
empatia e partilha de sucesso, porque 
estou sempre ao lado de quem acredita e 
trabalha arduamente.

"Agradeço a Deus por me ter dado uma 
segunda oportunidade, nos negócios e 
no amor. Nesta profissão, conheci o meu 
marido, Danien Feier, que também é 
Double Diamond Director na Jeunesse, e 
adoro trabalhar em conjunto com ele. 

O meu desejo para o futuro é mudar 
vidas, uma de cada vez. Adoro este 
trabalho, porque só quando abençoas os 
outros é que te podes abençoar a ti.

Stefania Lo Gatto
Double Diamond Director
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"Por que é que eu escolhi 
a Jeunesse? Porque é a 
empresa mais sensacional 
no network marketing, a 
mais cobiçada e a que tem 
os produtos mais avançados. 
Em suma, se estiver nem 
que seja ligeiramente ciente 
disto, é impossível não 
querer fazer parte dela.”
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A história de Gianni é feita de grandes 
sonhos, esperanças e desejos de crescer, 
mas foi só quando teve de lidar com as 
piores adversidades é que a sua vida 
enveredou pelo caminho certo.

Há vinte anos atrás, Gianni decidiu 
mudar-se para os Estados Unidos. Foi 
com a cabeça cheia de sonhos, deixando 
temporariamente para trás a sua esposa 
Antonietta e o seu filho Marco, na altura 
com apenas 3 anos de idade. O desejo 
de Gianni era conquistar um lugar 
importante na indústria do catering e da 
restauração. Com grandes sacrifícios, 
Gianni realizou os seus projetos. 

"Tudo parecia perfeito! A minha família 
podia finalmente vir ter comigo. Estava 
tão feliz!"

Mas a sua felicidade não durou muito. 
O inesperado esperava-o ao virar da 
esquina.

Primeiro veio a tragédia do 11 de 
setembro de 2001. Em seguida, a 
crise financeira em 2007. Ambos os 
acontecimentos afetaram o seu negócio, 
dado estar localizado nas proximidades 
das áreas atingidas em Nova Iorque. 
Gianni passou por enormes dificuldades.

"Tentei salvar o meu negócio, mas não 
havia nada que eu pudesse fazer para 
evitar a catástrofe. Em poucos meses, 
perdi tudo o que tinha criado." E Gianni 
tomou a decisão de regressar a Itália. 

"Não conseguia aguentar ver que a 
minha mulher Antonietta tinha de ir 

trabalhar para pagar as contas, enquanto 
eu tentava encontrar uma solução válida 
que nos tirasse deste grande drama. Este 
foi o meu principal "Porquê”."

E então um dia, a solução chegou.

"Conheci uma mulher com uma 
mentalidade louca e uma enorme 
capacidade de falar. Esta mulher era a 
Stefania Lo Gatto. Entrei em contacto 
com ela e combinei encontrar-me com 
ela em Milão. Ela apresentou-me o 
network marketing e pediu-me para me 
juntar a ela para construir uma grande 
equipa. Decidi aceitar o desafio e segui-
la nesta fantástica jornada.

Stefania, que é atualmente Double 
Diamond Director na Jeunesse, convidou 
o Gianni para estar presente numa 
convenção em Berlim, e ele estava 
determinado a estar lá, apesar de não 
ter dinheiro para pagar a viagem nem o 
hotel. Foi um enorme sacrifício. 

"Quero dizer-vos isto: essa convenção 
mudou totalmente a minha vida. Fiquei 
tão feliz por começar o meu negócio no 
setor do network marketing!"

Hoje, Gianni é Diamond Director e a vida 
da sua família mudou completamente. 
Podem, por fim, desfrutar da vida.  

"É claro que a minha mulher Antonietta e 
eu enfrentámos algumas adversidades e 
dificuldades até conseguirmos alcançar 
este resultado, mas só tivemos sucesso 
porque ajudámos outras pessoas a 
melhorar as suas vidas."

Gianni Sepe & 
Antonietta Autorino
Diamond Directors
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“Acredito firmemente que, 
se for abençoado, também 
deve, por sua vez, tornar-
se uma bênção para os 
outros. Muito obrigado, 
Jeunesse, por nos dares a 
oportunidade de fazê-lo!"
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Assim que deram os primeiros passos no 
network marketing, os Diamond Directors 
Ketty e Pier ficaram imediatamente 
fascinados com a ideia de criarem uma 
equipa e estavam motivados para ter 
sucesso.

Pier entrou no network marketing quando 
tinha 17 anos. Trabalhou arduamente para 
construir uma equipa com quem pudesse 
partilhar o sucesso, participou em todos 
os eventos e cursos de formação e foi 
quando se apercebeu como é importante 
receber o apoio certo da empresa certa.

"Gostaríamos de lhe falar sobre a nossa 
primeira qualificação que alcançámos 
na Jeunesse, porque a alcançámos 
juntos. Em junho de 2015, alcançámos a 
qualificação da Sapphire Elite Executive; 
em outubro tornámo-nos Ruby Directors 
- os primeiros em Itália. Depois, em abril 
de 2016, tornámo-nos Emerald Directors, 
os únicos Emerald Directors em Itália. 
Qualificar-se exige grandes volumes 
de negócio. Esta qualificação é muito 
importante, porque reconhece o árduo 
trabalho realizado e é uma inspiração para 
outros Distribuidores.

Quando um navio abre o caminho, é mais 
fácil para os outros barcos seguirem-no!

Desde que Pier e Ketty começaram com 
a Jeunesse, enfrentaram desafios, mas 
graças à sua extraordinária equipa, à 
sua patrocinadora Stefania Lo Gatto, aos 
executivos das suas linhas ascendentes, 
Danien Feier e Calvin Becerra, e ao 
apoio da equipa de direção da Jeunesse, 

conseguiram alcançar a qualificação 
como Diamond Directors em março de 
2017.
"O nosso principal objetivo é alcançar o 
ranking de Double Diamond Directors.
Ketty e Pier acreditam que um dos 
principais ingredientes para o sucesso 
é trabalhar nas qualidades, como a 
coerência e a determinação. Acreditam 
igualmente que é crucial escolher uma 
empresa de que se goste realmente e 
que a possa sentir como sua. Escolha um 
patrocinador e demore o tempo que for 
preciso.
"As coisas hoje andam mais depressa, 
mas lembre-se que a sua equipa precisará 
de tempo para crescer e assegurar um 
rendimento futuro crescente. Isso demora 
pelo menos três anos.
"Temos uma grande equipa, constituída 
por pessoas muito diferentes; especialistas 
profissionais, empresários e mulheres 
de sucesso, donas de casa, estudantes, 
trabalhadores e médicos que estão a 
entrar para o network marketing pela 
primeira vez."
Para nós, um líder é uma pessoa que 
alcança os seus objetivos incentivando os 
outros a alcançarem os seus, através do 
seu comportamento e da sua atitude. "Os 
nossos líderes são pessoas que possuem 
valores notáveis e partilham-nos. Na nossa 
rede, tem a possibilidade de trabalhar 
com quem gosta verdadeiramente e 
cada uma das nossas primeiras linhas é 
essencial. Preocupamo-nos e cuidamos 
verdadeiramente uns dos outros!"

Ketty Mosca & 
Pier Cuzzoli
Diamond Directors
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"Uma empresa como esta 
é tão extraordinária que 
iremos decerto cumprir o 
objetivo de nos tornarmos 
a empresa nº 1 a nível 
mundial na venda direta 
nos próximos anos".
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Miguel de Oliveira
Diamond Director
Com mais de 10 anos de experiência 
no network marketing, Miguel acredita 
em relações pessoais e em trabalhar 
arduamente. Começou o seu primeiro 
negócio de network marketing aos 28 
anos e, ao longo dos anos, aprendeu os 
fundamentos do setor que o ajudaram a 
chegar ao topo.

“Sempre quis ser livre, por isso nunca tive 
um emprego normal. Antes de me juntar 
ao meu primeiro negócio de network, 
tinha uma banda de rock. Eu sempre 
adorei música rock, desde os meus 3 ou 
4 anos de idade. Comecei uma banda 
quando tinha 18 anos e tornámo-nos 
rapidamente populares em Portugal. 
Tocámos em festivais de música e em 
programas de televisão. Após 10 anos 
de sucesso, queria fazer algo muito 
diferente."

Na Jeunesse, tudo começou com 
um telefonema. Em outubro de 2014, 
enquanto desfrutava do sol no Porto, a 
sua cidade natal, Miguel recebeu uma 
chamada de um amigo a convidá-lo para 
um jantar em Macau.

Juntamente com 14.000 Distribuidores, 
Miguel participou na Jeunesse EXPO5 
e apercebeu-se da dinâmica perfeita: a 
Jeunesse estava a começar na Europa. 
Juntou-se imediatamente. Passados dois 
anos, tinha mais de 50.000 Distribuidores 
na sua linha descendente, espalhados por 
mais de 50 países.

Um dos segredos do Miguel para o 
sucesso é rodear-se de pessoas boas e 
passar tempo com elas. O seu objetivo é 
compreender o que querem e ajudá-las a 

alcançarem os seus objetivos. 

“Compreenda que é único; não importa 
o que as outras pessoas dizem. Se você 
acreditar verdadeira e sinceramente que 
merece o melhor, pode alcançá-lo."

O Miguel acredita que os seus objetivos 
irão definir o seu sucesso. “Querer 
apenas não chega. Tem tudo a ver com 
trabalhar arduamente.

Dedicar tempo à sua equipa e ajudar 
aqueles que querem ser ajudados são 
duas das preocupações que o Miguel 
procura assegurar. “Empurro os que 
querem ser empurrados. Não gosto de 
dizer às pessoas que precisam de fazer 
isto, isto e isto, porque acredito que 
todos nós somos diferentes e todos nós 
somos únicos. Incentivo a minha equipa 
a dizer-me no que podem ser bons, e 
trabalhamos juntos nisso.

"Precisamos de estar abertos para 
aprender, precisamos de estar abertos 
para nos sentarmos na primeira fila e 
ouvirmos alguém a falar. É sempre bom 
estar aberto para ouvir, para ver coisas 
novas, para aprender novas ideias."

A maior mudança na vida de Miguel 
desde que se juntou à Jeunesse foi a sua 
rápida ascensão a nível internacional. 
“Passo a maior parte do meu tempo 
com pessoas de outros países. Não 
importa se é em reuniões pessoais, 
telefonemas, e-mails ou webinars. Por 
isso, basicamente, todas as rotinas da 
minha vida mudaram. Eu adoro o facto 
de que tudo estar a rumar para um nível 
completamente diferente do que estou 
habituado na minha vida." 
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"Faça o trabalho e continue 
a fazê-lo. Numa determinada 
altura, as pessoas notarão 
que você está lá e irão 
assistir ao seu sucesso."
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Oleg G. Permyakov vive na Rússia e 
trabalha na Rússia e nos países vizinhos 
da CEI e noutros mais distantes. A 
sua carreira no network marketing 
revolucionou-lhe a vida e tudo começou 
há quase três décadas, quando terminou 
a carreira militar.

Embora fosse um oficial da marinha 
militar de alta patente, respeitado e 
admirado, a sua pensão mensal após a 
rutura de épocas e dos sistemas sociais 
na Rússia transformou-se em míseros 
trocos com a crise financeira e económica 
que se seguiu. "Não dava nem para viver 
um dia."
Oleg começou à procura de outras 
oportunidades. Mudou de profissão 
várias vezes para encontrar uma fonte 
de rendimento razoável. E foi então 
que tomou conhecimento do network 
marketing.  
"No início não compreendia nem o 
setor nem a empresa." Mas não desistiu. 
Trabalhou arduamente e aprendeu 
diligentemente. "Aprendia e trabalhava o 
tempo todo, porque queria ter sucesso. 
Assim que comecei a ganhar o suficiente, 
mais do que o suficiente, pude ver a 
minha família orgulhar-se novamente 
de mim. E depois Deus deu-me esta 
oportunidade única de conhecer Randy 
Ray e Wendy Lewis, e mais tarde, o Scott 
Lewis e a sua esposa Isabel. Apaixonei-me 
por essas pessoas."
A infância e a história de vida do Randy 
tinham muitas coisas em comum com as 
de Oleg.
“Tive a mesma infância difícil e anos 
de adolescência difíceis. A maneira do 

Randy fazer as coisas, o seu lema de 
nunca desistir e nunca se render, também 
encontrou eco em mim. As competências 
únicas de Wendy, ou melhor de génio, 
em termos matemáticos, de negócios e 
operacionais fizeram-me ter a certeza de 
que este novo negócio a que me estava a 
juntar estava destinado ao sucesso.
"E a visão do Scott, juntamente com os 
valores de família, deram-me a certeza 
de que o meu futuro era brilhante e que 
estava no sítio certo."
Oleg tem estado de corpo e alma com 
a Jeunesse desde o início e trabalhou 
incessantemente para se tornar Diamond 
Director. Agora, trabalha arduamente para 
prosperar ainda mais e tem outro objetivo 
- e um plano para chegar lá - no futuro 
próximo.
 "Irão ver-me tornar-me Double Diamond 
Director em breve."
E embora a esposa, a família e os 
amigos de Oleg estejam tremendamente 
orgulhosos dele e das suas notáveis 
conquistas, deram um passo em frente e 
juntaram-se a ele na Jeunesse.
"A minha vida é completamente diferente 
e eu sou uma pessoa diferente do que 
era. Sou saudável e estou em grande 
forma nos meus 60 e muitos anos, 
devido aos nossos melhores e únicos 
produtos. Juntamente com um estilo de 
vida saudável e ativo, são incríveis. Sinto-
me jovem e ajo como um jovem. Estou 
muito feliz de ver os meus companheiros 
de equipa a prosperarem no negócio 
e a serem pessoas mais felizes e mais 
saudáveis. Agradeço-lhes por me 
seguirem e estou feliz por retribuir.
"Adoro a Jeunesse e VIVO A JEUNESSE!"

Oleg G. Permyakov
Diamond Director
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Oleg G. Permyakov
Diamond Director

"O que me faz especialmente 
feliz sobre a Jeunesse é o 
facto de poder partilhar esta 
oportunidade com outras 
pessoas. Estou a mudar a vida 
das pessoas à minha volta 
para melhor."
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Fabien Fitzner nasceu na Alemanha. 
Ficou a conhecer o network marketing 
ainda muito jovem, quando tinha apenas 
22 anos de idade. O jovem empreendedor 
enfrentou muitos obstáculos no seu 
caminho para o sucesso, mas agora vive 
uma vida de sonho no Dubai com a sua 
esposa e parceira de negócio, Veronika. 
Graças à Jeunesse, têm o enorme 
privilégio de viajar pelo mundo para 
melhorar a vida do maior número possível 
de pessoas e esse é o seu propósito final.

Quando Fabian começou esta carreira, 
tinha acabado de sair das forças armadas. 
Era um jovem que estudava desporto e 
as pessoas que ele conhecia não estavam 
orientadas para os negócios. Logo, 
teve de sair da sua zona de conforto 
e aproximar-se de novas pessoas. 
“Demorou tempo até conseguir fazê-
lo, porque tinha receio da rejeição. Mas 
passado algum tempo, consegui. E foi 
uma ótima experiência.”

Um dos momentos mais difíceis na vida 
de Fabian aconteceu quando regressou 
à Alemanha, depois de ter morado 
com Veronika em Espanha durante oito 
anos e ter aberto a sua própria cadeia 
de health clubs. Durante esse período 
pararam com o network marketing, mas 
depois: "A crise financeira chegou a 
Espanha e começámos a perder muito 
dinheiro. O network marketing voltou-
me a surgir na cabeça e decidimos 
começar novamente. Então, vendemos 
os ginásios, mas a pessoa a quem os 

vendemos nunca nos pagou. Tivemos de 
regressar à Alemanha e começar do zero 
sem contactos e sem dinheiro. Passado 
um ano, o nosso negócio não estava a 
crescer e eu arranjei um emprego. Depois 
de ser empreendedor durante muitos 
anos, voltei a ser empregado e não estava 
feliz, mas conformei-me. Pensei que não 
era suficientemente bom para ter sucesso 
no network marketing. Nessa altura, um 
grande amigo meu disse-me: "Se parares 
agora, o que é que vai acontecer a todas 
essas pessoas que começaram por tua 
causa? Vais matar-lhes os sonhos, não 
apenas os teus”. Esse foi um momento 
decisivo, uma grande parte do meu          
“Porquê” e desde então alterei a minha 
abordagem e passei a focar-me nos 
outros."
Foi nesse momento que Fabian 
encontrou o seu caminho. Para ele, o 
mais importante como líder é transmitir 
crença - crença na empresa, na visão, nos 
produtos e em nós mesmos.
"Tenho a melhor equipa do mundo. Estou 
grato a todas as pessoas que confiam em 
nós."
Fabian afirma que a qualidade das 
suas relações e contactos é a chave 
para o sucesso. "O network marketing 
é o desenvolvimento pessoal com um 
produto em anexo. E essa é a beleza do 
nosso setor. Nenhum de nós planeou ser 
um profissional do network marketing. 
Fomos abordados por alguém e 
decidimos agarrar a oportunidade e 
aproveitá-la ao máximo." 

Fabian & Veronika 
Fitzner
Diamond Directors
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"Hoje em dia, o mundo 
está a ficar mais pequeno 
e é fácil relacionarmo-nos 
com as pessoas a nível 
internacional, mas isto 
ainda é um negócio de 
relações, as relações têm 
de ser verdadeiras."
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Há uns anos, Bruno Grilo decidiu que 
seria interessante compreender o 
potencial do network marketing. Teve a 
oportunidade de começar a trabalhar em 
part-time como networker profissional, 
mantendo em simultâneo o seu emprego 
a tempo inteiro. Hoje, trabalha em part-
time como networker profissional, mas 
com o tempo e a liberdade financeira 
para viver a vida a tempo inteiro. 
E é um fervoroso defensor do 
network marketing: “Este modelo de 
negócio superinteressante é muitas 
vezes incompreendido por alguma 
desinformação e falsas perceções 
sociais. Mas as tendências, os números 
e os factos comprovam a eficácia deste 
nobre e emergente setor. Hoje, é uma 
honra ser um profissional reconhecido 
internacionalmente como Diamond 
Director na Jeunesse. Mas mais 
importante do que isso, a minha missão 
é ajudar e formar novos empreendedores 
que queiram abraçar esta profissão, 
caracterizada por uma startup imediata e 
de baixo custo, com um elevado potencial 
de rendimentos, associado a um veículo 
de desenvolvimento pessoal incrível.”

Como empresário, acredita que existem 
dois momentos-chave: o momento de 
ascensão, em que precisa de aprender 
a ser humilde, cuidar do negócio 
e proteger os ativos ganhos; e o 
momento descendente, no qual é crucial 
compreender e ser fiel aos fundamentos 
que o orientam, para poder liderar com 
criatividade e produtividade, o que irá 
melhorar a próxima curva ascendente.

Para Bruno, podem encontrar-se vários 

tipos de personalidades entre os líderes 
e não existe um tipo correto ou incorreto. 
“Se alguém tem bons resultados com 
a construção de uma equipa, é porque 
ele ou ela é um bom líder. Para mim, a 
característica mais importante é ser fiel à 
sua essência. Se agir de maneira genuína 
e apaixonada, as pessoas vão admirar 
a sua natureza e ouvir a sua missão, 
independentemente do seu tipo. O que 
eu adoro na equipa com quem trabalho 
é a diversificação de personalidades e 
nacionalidades, cada uma delas dando o 
melhor de si com uma filosofia comum. 
Somos todos diferentes, mas somos um.

"Costumo dizer normalmente que 
antes de começar um negócio precisa 
de despertar o seu propósito. Depois 
disso, estabeleça a sua rede com 
paixão, construindo a sua lista de leads, 
convidando-os para compreender o que 
temos para oferecer, acompanhando 
e orientando ao longo do processo 
aqueles que sabe que se irão juntar ao 
movimento. Mas o último passo e o mais 
importante é participar nos eventos da 
empresa e nos eventos da sua equipa, 
offline e online. O ADN de uma equipa 
é construído em eventos e é onde se 
estabelece a força da mentalidade de 
uma pessoa.”

O objetivo do Bruno para o futuro é ser 
feliz. "Corpo, mente, vida e carteira são 
as palavras-chave dos meus princípios". 
Preza, e muito, passar tempo de qualidade 
com a família, correndo nas montanhas, 
fazendo surf, lendo e aprendendo sobre 
todos os aspetos do network marketing, 
gestão financeira e investimento.

Bruno Teles Grilo
Diamond Director
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"Trabalho como networker 
sem a sensação de estar 
a trabalhar e tenho tempo 
para as minhas prioridades 
na vida. É a isto que posso 
chamar felicidade."
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Serge Gilardi e Eric Clerc começaram 
na Jeunesse em outubro de 2016, 
oficializando a sua entrada na paragem 
da Digressão Mundial da Jeunesse 
EXPO7 Empower 2016 em Orlando, 
na Florida. Alcançaram o ranking de 
Emerald Director nesse mesmo mês e o 
ranking de Diamond Director passados 
apenas nove meses. Acreditam que 
todas as pessoas devem encontrar uma 
maneira de realizarem todo o seu pleno 
potencial e terem a capacidade de 
sonhar e alcançar.

"Antes do network marketing, era 
professor de judo. Um amigo meu 
apresentou-me o network marketing 
quando eu tinha apenas 25 anos. Mas 
a apresentação do meu amigo não 
foi grande coisa e não me convenceu. 
Mas mesmo assim confiei nele e vi a 
possibilidade de ganhar dinheiro extra. No 
início, organizava telefonemas e reuniões 
no meu tempo livre e, é claro, não perdi 
nenhuma apresentação ou formação." - 
Serge
Enfrentaram dificuldades, em especial 
para conseguirem inscrever pessoas, 
mas quando começaram a aprender 
com aqueles que eram bons nisso, 
melhoraram. A sua ambição, crença 
e as pessoas com quem se rodearam, 
ajudaram Serge e Eric a mudar de uma 
mentalidade de empregado para uma 
mentalidade de empreendedor.
Após a primeira qualificação, sentiram-se 
orgulhosos e confiantes para alcançarem 
melhores resultados. Viram que os líderes 
na sua linha ascendente acreditavam 
neles, na sua capacidade de liderança, e 
isso foi fundamental.

Agora, a sua prioridade passa por 
apoiar e dar formação às suas equipas, 
identificando os próximos líderes.
"Ajudamo-los através de uma 
comunicação estreita e permanente, 
eventos, digressões, promoções e 
formação. Para mim, um líder deve 
transmitir ética de trabalho, ambição, 
elevados padrões e crenças." - Serge
"Proporcionamos à nossa equipa 
os nossos conhecimentos, ética e 
experiência. Adoramo-los e acreditamos 
neles. Somos uma família." – Eric
A obsessão de Eric e Serge é ajudar as 
suas equipas a tornarem-se Diamond 
Directors. Segundo eles, "Tem que 
trabalhar no duro antes do seu negócio 
funcionar. A formação e os eventos são as 
ferramentas poderosas do negócio. Vão 
melhorá-lo a si e à sua equipa nas três 
coisas mais importantes: mentalidade, 
competências e energia". - Serge
Para eles, para se ter sucesso, uma 
pessoa deve ser ambiciosa, recetiva, 
responsável, ter ética de trabalho, nunca 
desistir, ser fiável e querer ajudar os 
outros.
“Para mim, sucesso significa que as 
suas realizações foram maiores do que 
esperava. Eu dei muito aos outros e 
recebi mil vezes mais. Todos os dias 
me sinto grato. A Jeunesse deu-me a 
possibilidade de renovar o meu sonho e 
levar a minha carreira mais alto do que 
nunca. Conhecemos este setor por dentro 
e por fora e não há lugar melhor hoje 
para ser um Diamond Director do que na 
Jeunesse." - Eric
Para eles, o mais incrível na Jeunesse é 
ter amigos, equipas, líderes e apoio da 
empresa no mundo inteiro.

Serge Gilardi & 
Eric Clerc
Diamond Directors
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"É a primeira vez que temos 
este tipo de parceria e amizade 
com uma empresa avaliada 
em biliões de dólares e com 
as pessoas incríveis que 
trabalham nela. A Jeunesse é 
algo muito especial." - Serge
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O Dr. Islam Mohamed e o Dr. 
Islam Wasfy são ambos médicos e 
parceiros de negócio, que mudaram 
completamente as suas vidas através 
da Jeunesse. O começo no network 
marketing não foi nada fácil para eles, 
mas com a sua forte dedicação, paixão 
e empenho, rapidamente descobriram 
as recompensas deste setor e a sua 
incrível plataforma para o sucesso. 

O primeiro contacto do Dr. Mohamed 
com o network marketing aconteceu 
quando trabalhava como médico e 
farmacêutico num hospital militar e foi 
abordado por um militar desconhecido 
que lhe apresentou a oportunidade.  

"No início, achei que poderia fazê-
lo facilmente, por causa da minha 
experiência como médico. Mas a 
realidade é que ninguém se juntou a mim 
depois de exatamente 55 apresentações 
a 55 pessoas na minha lista de contactos. 
Fiquei muito desmotivado e senti que 
não conseguia fazer isto. Senti que não 
estava destinado a fazer isto. Mas mesmo 
assim pedi ajuda a um executivo na 
minha linha ascendente e ele assegurou-
me que as pessoas que eu queria 
inscrever se juntariam a mim neste 
negócio se me vissem primeiro a mim ter 
sucesso. Então, depois desta luta inicial, 
inscrevi a minha mãe. E em seguida 
inscrevi mais pessoas. E não demorou 
muito até sentir que estava no lugar 
certo." - Dr. Islam Mohamed

O Dr. Wasfy ficou a conhecer o network 

marketing há oito anos, quando o seu 
melhor amigo e parceiro de negócio 
marcou uma reunião com ele e com um 
executivo da sua linha ascendente e lhe 
apresentou a oportunidade. 

"Para ser sincero, no início a minha 
reação não foi a melhor. Estava muito 
negativo, porque já tinha ouvido falar 
do network marketing e tinha tido muito 
feedback negativo. Mas depois de me 
juntar a este setor, percebi como estava 
errado." - Dr. Islam Wasfy

Mesmo assim, decidiu que seria apenas 
um Plano B. Mas depois de participar 
em muitos eventos e formação, tomou 
a difícil decisão de reorganizar as 
suas prioridades e trabalhar apenas 
no network marketing, de forma 
permanente.

"O momento mais difícil da minha vida foi 
quando decidi fechar a minha farmácia 
e parar com a minha anterior carreira 
para trabalhar permanentemente no 
network marketing, embora nessa altura 
não estivesse a ganhar muito dinheiro. 
Prometi a mim mesmo que iria trabalhar 
arduamente para provar a mim próprio 
que tinha tomado a melhor decisão. 
Fiquei tão feliz quando alcancei a minha 
primeira qualificação, percebi que tinha 
tomado a melhor decisão da minha vida." 
- Dr. Islam Wasfy

Um dos piores momentos do Dr. 
Mohamed foi quando o pai o expulsou 
de casa, porque não aceitava o network 
marketing como uma profissão e pelo 
facto da mãe de Islam se ter juntado

Dr. Islam Mohamed 
& Dr. Islam Wasfy
Diamond Directors
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"Qualquer pessoa com um 
sonho pode ter sucesso 
no negócio do network 
marketing."
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a ele no negócio. Mas, graças ao 
empenho e determinação de Islam, tudo 
acabou bem.
"Consegui gerir este mau momento 
trabalhando arduamente para provar que 
o meu pai estava errado. E por causa 
disso, consegui coisas que nunca ninguém 
na minha família tinha conseguido. 
Passados apenas seis meses, comprei o 
meu primeiro carro. Esta foi para mim 
uma conquista notável. Cheguei a casa e 
mostrei-o ao meu pai. Nesse momento, 
ele pediu-me desculpa pela reação 
negativa que tinha tido. Nunca ninguém 
na nossa família tinha tido um carro. Ficou 
realmente orgulhoso de mim e esta foi 
uma das melhores sensações de sempre. 
Foi de todas a minha melhor história de 
sucesso. ”Dr. Islam Mohamed
Estes dois parceiros de negócio acreditam 

em dar o exemplo para ajudar as suas 
equipas.

"As características que quero ver neles, 
devo primeiro encontrá-las em mim." Dr. 
Islam Mohamed

Têm uma organização a que se chama 
"organização kaizen", que se baseia no 
conceito de desenvolvimento contínuo, e 
têm uma agenda de eventos e formação a 
cada seis meses.

"A nossa equipa tem os líderes mais 
poderosos. São fortes, dedicados e têm 
grandes sonhos. Acredito que em breve 
estarão no topo do mundo."- Dr. Islam 
Mohamed

"Todos os dias depois de acordar, giro a 
minha comunicação com todos os meus 
líderes do Nível 1 e confirmo a nossa 
agenda de reuniões. Depois disso, vou 

para o meu escritório 
e faço as minhas 
Zoom meetings, 
apresentações online 
e offline." - Dr. Islam 
Wasfy
Acreditam que os 
eventos são a única 
coisa segura no 
network marketing 
para alcançar a 
liberdade financeira 
e desenvolver mais 
líderes. Por causa do 
poder de associação 
e da diferença que 
faz para a mudança 
de paradigma na 
mentalidade das 
pessoas.
O Dr. Islam Mohamed 
e o Dr. Islam Wasfy 
definem objetivos 
específicos e 
ambiciosos para eles e 
para as suas equipas:
"O nosso objetivo é 
sermos os primeiros 
a alcançar o ranking 
de Crown Diamond 
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Director na Jeunesse. Criar 
muitos Diamonds e muitas 
histórias de sucesso, para 
ajudarmos milhões de pessoas 
em todo o mundo a mudarem 
a sua vida através deste setor 
inacreditável. Para ajudarmos 
o nosso Nível um a serem os 
que ganham mais neste setor. 
Para tornarmos a Jeunesse 
na empresa nº 1 do network 
marketing em vendas no Médio 
Oriente e no mundo.” - Dr. Islam 
Mohamed e Dr. Islam Wasfy
As suas vidas mudaram 
absolutamente para melhor 
desde que se juntaram à 
Jeunesse.
"Sinto que esta é a melhor 
empresa com os melhores 
produtos. Gostaria de dizer a 
todos os que leem esta revista 
que estão na melhor plataforma 
de sempre. Este é o melhor 
setor, a melhor empresa, os 
melhores produtos e a melhor 
equipa. One Team. One Family. 
One Jeunesse." - Dr. Islam 
Mohamed
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 MONAVIE ACTIVE® 
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PREMIER AÇAI FRUIT BLEND

 

 Açai

 

Arando

Uva
-do-monte

Pera

Ameixa

 Acerola

 B
ag

a d
e sabugueiro

Amora Ananás

Uva branca

Maçã UvaMirtilo
Maracujá

Baga goji

Banana KiwiCereja Romã
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AMÉRICA LATINA
ARGENTINA
BOLÍVIA
BRASIL
CANADÁ                   
CHILE
COLÔMBIA
COSTA RICA
REPÚBLICA DOMINICANA
EQUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ
PERU

AMÉRICA DO NORTE
BERMUDAS
CANADÁ                   
PORTO RICO
ESTADOS UNIDOS

A Família Jeunesse é constituída por centenas de milhares de pessoas de todos os cantos do mundo, sem 
barreiras geográficas, linguísticas ou culturais.  

J E U N E S S E 

A FAMÍLIA GLOBAL
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ÁFRICA
ANGOLA
BENIN
BURUNDI
BOTSWANA 
CAMARÕES
CONGO
REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DO CONGO
ETIÓPIA
GABÃO
GANA
GUINÉ

QUÉNIA
LESOTO
MALAWI
MAURÍCIA
MARROCOS
MOÇAMBIQUE
NAMÍBIA
NÍGER
NIGÉRIA
REUNIÃO
RUANDA
SENEGAL
ÁFRICA DO 
SUL

SUAZILÂNDIA
TOGO
TUNÍSIA
UGANDA
REPÚBLICA 
UNIDA DA 
TANZÂNIA
ZÂMBIA
ZIMBABUÉ

EUROPA &  
MÉDIO ORIENTE
ALBÂNIA
ÁUSTRIA
ARMÉNIA
AZERBAIJÃO
BIELORRÚSSIA
BÉLGICA
BULGÁRIA
ILHAS CANÁRIAS
CROÁCIA
CHIPRE

REPÚBLICA CHECA
DINAMARCA
ESTÓNIA
FINLÂNDIA
FRANÇA
GEÓRGIA
ALEMANHA
GIBRALTAR
GRÉCIA
GUERNSEY
HUNGRIA
ISLÂNDIA

IRLANDA
ISRAEL
ITÁLIA
JERSEY
CAZAQUISTÃO
QUIRGUISTÃO
LETÓNIA
LITUÂNIA
LUXEMBURGO
MALTA
MOLDÁVIA
MÓNACO

PAÍSES BAIXOS
NORUEGA
POLÓNIA
PORTUGAL
ROMÉNIA
FEDERAÇÃO
RUSSA
ESLOVÁQUIA
ESLOVÉNIA
ESPANHA
SUÉCIA
SUÍÇA

TAJIQUISTÃO
TURQUIA
TURQUEMENISTÃO                  
UCRÂNIA
EMIRADOS ÁRABES 
UNIDOS
REINO UNIDO
UZBEQUISTÃO

CAMBOJA
INDONÉSIA
JAPÃO
MALÁSIA
FILIPINAS

SINGAPURA
COREIA DO SUL
TAILÂNDIA

AUSTRÁLIA
FIJI
NOVA ZELÂNDIA

HONG KONG
MACAU           
TAIWAN 

ÁSIA-PACÍFICO 

GRANDE CHINA
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Um consumo calórico moderado, um regime alimentar equilibrado e a prática de atividade física regular devem 
fazer parte de um programa de controlo e gestão de peso saudável.

R E S U LTA D O S .  S I M P L E S .  R E A L I S TA S .
A linha de produtos ZEN BODI ajuda a eliminar toxinas, a alimentar o seu 

organismo e a alcançar os seus objetivos de gestão de peso. Estes produtos 

premium atuam em sinergia com o ZEN Project 8, um programa de 8 semanas 

que o orienta ao longo de 3 fases fáceis de seguir, incluindo acompanhamento 

especializado e apoio contínuo de uma comunidade ativa.
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ZEN PRIME   
contém cardo-mariano, enzimas 

vegetais de largo espectro, extrato 
de grainha de uva, raiz de dente-de-

leão e baga de zimbro.
14 cápsulas por frasco

quantidade para 1 semana

®
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ZEN SHAPE 
elaborado para o ajudar a alcançar 
os seus objetivos de bem-estar e boa 
forma física, é o complemento perfeito 
para um estilo de vida saudável.
120 cápsulas por frasco                          
quantidade para 1 mês

®
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ZEN FIT  

é uma mistura exclusiva de 
10 aminoácidos. Disponível 
nos deliciosos sabores de 
Melancia e Fruit Punch, ZEN 
Fit é um elemento essencial 
do sistema ZEN.
 
30 saquetas por caixa 
 

®
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ZEN FUZE®        

batidos proteicos, 
com TruCELLE, que 
o ajudam a sentir-se 

saciado e com energia 
durante todo o dia.

Sabores:               
Chocolate Dream, 

Vanilla Bliss
28 doses

TruCelle é uma marca registada de Glanbia, PLC.
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É sempre 
emocionante 
estar em 
sintonia com 
o melhor dos 
melhores!

Sempre numa perspetiva de fazer 
chegar a sua marca a mais clientes de 
todo o mundo, a Jeunesse firmou uma 
parceria incrível em 2017 com um dos 
clubes de futebol de maior sucesso 
na Europa: o Campeão da Liga Turca, 
Galatasaray S.K..

O clube de futebol sedeado em 
Istambul está inserido no Galatasaray 
Sports Club, que possui 14 modalidades 
desportivas e 1.400 atletas federados. 
Fundado em 1905, o Galatasaray SK 
é o clube de futebol turco de maior 
sucesso, tendo conquistado 20 títulos 
na Superliga, 17 Taças e 15 Supertaças 
do Campeonato da Turquia. O clube de 
futebol joga no Türk Telekom Stadium 
desde 2011, um estádio desportivo 
localizado no bairro Seyrantepe, no 
distrito Sariyer em Istambul, com 
capacidade para mais de 52.000 
espetadores. O Galatasaray SK goza 
igualmente de um grande número de 
seguidores nas redes sociais, contando 

Galatasaray S.K.
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“O Galatasaray 
SK sente-se muito 

honrado pela parceria 
com a Jeunesse, uma 

das empresas de venda 
direta de mais rápido 

crescimento no mundo. 
Esta "união de poder" 
é ideal, uma vez que o 
Galatasaray SK é uma 
das maiores equipas 
da Europa."- Mustafa 
Cengiz, Presidente do 

Galatasaray. 

com mais de 25.000 adeptos 
ativos nos seus diferentes canais.

A parceria representa uma 
colaboração de elite e 
compromisso mútuo em prol do 
crescimento, além de promover 
um estilo de vida saudável e 
jovem.

Chamando país natal a um dos 
mercados de maior crescimento 
na Jeunesse em casa, o 
Galatasaray e a sua parceria 
com a Jeunesse, que decorre até 
2020, colocam todo o sistema 
Y.E.S. Youth Enhancement 
System não apenas nas mãos 
dos jogadores de elite do clube, 
mas também na frente dos 
seus adeptos no Türk Telekom 
Stadium e em lojas digitais, 
reforçando a Jeunesse como a 
escolha de preferência para os 
Distribuidores e clientes em toda 
a Turquia.
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"Estamos muito 
entusiasmados por 
unir forças com 
um dos clubes 
de futebol mais 
lendários na Europa. 
O Galatasaray S.K. é 
um clube de sucesso 
e muito acarinhado, 
com valores de 
marca que estão 
em sintonia com 
a Jeunesse e 
com o nosso 
compromisso de 
oferecer qualidade, 
inovação e uma 
experiência de 
marca de excelência. 
Acreditamos 
que os nossos 
produtos são uma 
combinação perfeita 
para a base dos 
fervorosos adeptos 
do Galatasaray 
e estamos 
desejosos de os ver 
experienciar o que 
é viver a Jeunesse.” 
- Diretor Visionário 
da Jeunesse, Scott 
Lewis
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Na sua opinião, quais são as principais 
qualidades que um atleta deve ter 
para ter sucesso?
É fundamental treinar o máximo possível 
para melhorar a técnica e a preparação 
física. Ao sermos constantes, tenho a 
certeza que podemos alcançar o mais 
elevado nível de desempenho. A nível 
mental, no entanto, para chegar aos 
níveis máximos, é preciso fazer um 
trabalho que englobe muitos fatores, 
desde o que come, quantas horas 
dorme e quantas horas treina. É um 
processo mais longo. Quando comecei 
a jogar, não se recorria com frequência 
a treinadores psicológicos. Agora, tenho 
que dizer que um treinador psicológico 
é uma coisa boa e uma boa ideia para 
todos os que quiserem melhorar seu 
desempenho.

Quais são os seus objetivos para o 
futuro? 
Continuar a trabalhar para chegar ao 
topo da minha carreira e voltar a jogar 
pela Seleção Nacional. O meu objetivo é 
jogar nos Jogos Olímpicos em 2020.

Quais são os seus produtos Jeunesse 
favoritos e como é que o ajudam a 
viver um estilo de vida mais saudável?
Bebo NEVO antes de treinar e de 
competir. Dá-me uma boa carga de 
energia.

A Jeunesse está muito entusiasmada 
por se juntar a Thomas Beretta, jogador 
profissional de voleibol, à medida que 
continuamos a crescer na Europa, 
apoiando um estilo de vida saudável 
e ativo. Saiba mais sobre este atleta 
profissional e a sua experiência com os 
produtos Jeunesse:

Quando é que começou a sua carreira?
Aos 15, joguei vólei pela primeira vez num 
clube da série C, perto da minha casa. Um 
amigo meu convidou-me da primeira vez 
e foi assim que comecei a jogar voleibol. 
Como resultado, acabei por participar em 
competições e aos 19 anos fui convidado 
para fazer parte da Seleção Italiana de 
Sub-20. 

Descreva os marcos mais significativos 
da sua carreira.
Consegui a medalha de bronze no Nível 2 
nacional em 2014 e também participei nos 
Jogos Europeus de 2014. No Campeonato 
Europeu de 2013 ganhei a medalha de 
prata, na Liga Mundial de 2013, medalha 
de bronze, na Taça dos Campeões do 
Mundo de 2013, medalha de bronze.

Thomas 
Beretta
Jogador de voleibol
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"Bebo ZEN Fuze depois de 
levantar pesos e ZEN Fit. Esses 
dois são os meus favoritos 
quando estou no ginásio. Devo 
dizer que são certamente os 
melhores que já experimentei 
até agora. O seu sabor e aroma 
são os melhores, mas também 
a qualidade, energia, são 
produtos completos. Sinto-me 
muito bem depois do treino 
quando os tomo."
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Donovan 
Dzvoronok
Jogador de voleibol
Quando é que o voleibol 
entrou na sua vida?
Toda a minha família joga vólei, por 
isso, quando tinha 4 anos já sabia 
driblar, blocar, fazer o serviço. No 
entanto, em criança, o voleibol não era 
assim tão divertido para mim, por isso 
escolhi fazer outros desportos. Mais 
tarde, aos 12 anos, comecei a jogar vólei 
oficialmente.

Como atleta profissional, 
quais foram as suas 
principais conquistas?
Uma delas foi com a Seleção Nacional 
da República Checa; fomos os quintos 
no Campeonato Europeu. Para mim, 
sempre foi um sonho jogar em Itália, 
porque a Itália tem o campeonato mais 
forte do mundo. Mudei-me para Monza 
quando tinha 19 anos. Portanto, vir para 

Itália e jogar aqui é uma meta alcançada. 
Também ganhei todos os campeonatos 
juvenis na República Checa. Fui o 
melhor marcador no Campeonato 
Europeu, mas também em Monza.

Quais foram as principais 
competições internacionais 
em que participou?
A Liga Mundial de 2016, 2017, 2018, 
o Campeonato Europeu de 2017 e o 
Campeonato Mundial de 2017.

Na sua opinião, quais são os 
aspetos principais que um 
atleta deve trabalhar para 
ter sucesso?
A preparação mental é muito 
importante aqui em Itália. Todos os 
jogadores têm talento e são bons em 
vólei e o que vence é geralmente o que 
é mentalmente mais forte.

Quais são os seus produtos 
Jeunesse favoritos e como é 
que o ajudam a alcançar um 
estilo de vida saudável?
É difícil citar apenas um produto 
favorito, porque usou-os quase todos 
diariamente.

Na Jeunesse, somos apaixonados 
por Redefinir a Juventude 
através dos nossos produtos. A 
Generation Young une as pessoas 
com a simples ideia de que todos 
merecem uma oportunidade de 
viverem a vida com um espírito 
jovem, sentirem-se jovens e 
parecerem jovens.
Saiba mais sobre o jogador de 
voleibol Donovan Dzvoronok 
e como a Jeunesse o ajuda a 
melhorar o seu estilo de vida 
saudável:



REVISTA JEUNESSE EMEA 133

"O meu produto 
favorito é o Reserve, 
porque posso usá-lo 
como snack. Sempre 
que o tomo, sinto-me 
bem e revigorado. 
Bebo Nevo para ter 
energia quando estou 
cansado ou quando 
me sinto um pouco em 
baixo. Tomo-o antes 
de todas as partidas e 
revigora-me."
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É com o maior orgulho que a 
Jeunesse adiciona a parceria com 
o jogador de voleibol Simone Buti 
ao seu conjunto de patrocínios 
oficiais. Saiba mais sobre este 
campeão olímpico e como esta 
parceria representa a colaboração 
perfeita, promovendo um estilo 
de vida mais saudável e jovem:

Simone 
Buti
Jogador de voleibol
Quando é que começou a competir?
Comecei a jogar vólei há mais de 20 
anos, em 1998, mas em 2003 deixei o 
clube onde comecei a jogar e tornei-me 
jogador profissional.

Descreva os marcos mais significativos 
na sua carreira.
A maior conquista da minha carreira são 
os muitos anos que passei com a Seleção 
Italiana, tendo participado em mais de 
120 jogos e ganho várias medalhas. A 
medalha mais bonita que tenho é sem 
dúvida a Medalha de Prata que conquistei 
nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
em 2016.

Tive a sorte de disputar todas as 
competições nacionais e internacionais 
mais importantes com os vários 
clubes em que joguei. As competições 
internacionais mais famosas em que 
participei com a Série A da Seleção 
Italiana foram a Liga dos Campeões, o 
Campeonato Europeu, o Campeonato 
do Mundo e as Olimpíadas de 2016.

Na sua opinião, qual é a qualidade 
mais importante que uma pessoa 
deve ter para ter sucesso?
A nível desportivo, penso que há muitos 
aspetos para se trabalhar para alcançar 
grandes objetivos. Se tivesse de 
escolher uma, diria sem dúvida que é a 
tenacidade. A tenacidade é a qualidade 
que o ajuda a recusar-se a desistir 
quando as coisas não correm como 
esperado.

Qual é o seu objetivo para o futuro?
Quero melhorar a minha técnica, 
porque penso que podemos sempre 
melhorar, mesmo quando atingimos 
metas importantes. Mas, sobretudo, 
quero ser um exemplo e inspirar os 
atletas mais jovens no campo.
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"Uso muitos produtos 
Jeunesse. Se tivesse de 
escolher um favorito, diria o 
Nevo. Dá-me uma energia 
imediata e duradoura, 
já para não mencionar 
que é muito saboroso. 
E o ZEN Fuze e ZEN Fit, 
que uso após a atividade 
física. Considero que estes 
produtos são os melhores 
do mercado.”
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É com o maior orgulho 
que a Jeunesse se 
associa ao FC Dínamo 
de Kiev da Ucrânia, no 
âmbito do seu conjunto 
de patrocínios oficiais à 
escala mundial.

Dínamo de 
Kiev

Fundado em 1928 em Kiev, no âmbito 
das organizações desportivas da 
antiga União Soviética, designadas por 
Dínamo, este popular clube de futebol 
da Primeira Divisão é reconhecido 
como o clube ucraniano mais vitorioso. 
Nunca tendo descido de divisão, o 
Dínamo de Kiev conquistou inúmeros 
Campeonatos da União Soviética, 
Taças e Supertaças da União Soviética 
e da Ucrânia, Supertaça Europeia, 
duas Taças das Taças e 7 títulos da 
Liga dos Campeões da UEFA. 
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"A Jeunesse continua a unir 
milhões de pessoas em todo 
o mundo. Temos o prazer 
de acolher os desportistas 
do FC Dínamo de Kiev na 
família Jeunesse." –  Diretor 
Visionário da Jeunesse, Scott 
Lewis 
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"Estamos impressionados com a 
organização, a história e as tradições 
vitoriosas do Dínamo. Este é o clube 
com o qual gostaríamos de estar 
associados. Embora a nossa empresa 
seja bastante jovem, também temos 
as nossas próprias tradições, por isso 
a nossa parceria será uma simbiose 
perfeita. Desejamos ao seu clube 
muitos novos troféus! Tenho a certeza 
absoluta que, devido à cooperação 
com o Dínamo, a nossa popularidade 
e o nosso sucesso crescerão. Os 
proprietários da empresa Wendy e 
Scott Lewis estão muito otimistas 
em relação ao mercado ucraniano. 
Agora somos todos adeptos fiéis do 
Dínamo!"  - Kyle Copeland, Presidente 
da Europa e Oriente Médio, Jeunesse

A casa do Dínamo de Kiev, o 
impressionante Estádio Dínamo 
Lobanovskyi, batizado em homenagem 
à falecida lenda do futebol, o jogador e 
treinador de futebol Valeriy Lobanovskyi, 
agraciado com a Ordem de Mérito da 
FIFA, possui uma capacidade para cerca 
de 17.000 lugares sentados. O Dínamo 
de Kiev goza igualmente de inúmeros 
seguidores nas redes sociais, com mais 
de 253 mil adeptos em todos os seus 
canais.  

A paixão e dedicação desta equipa 
de futebol ao seu desporto e a prática 
de um estilo de vida ativo e saudável 
demonstram na perfeição o que é viver a 
Generation Young.

 A Jeunesse está muito feliz por se 
associar ao Dínamo de Kiev e ao 
desporto nº 1 do mundo e com esta 
oportunidade de apresentarmos a 
nossa família de produtos premium a 
um número ainda maior dos adeptos de 
futebol mais aficionados do mundo. 
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Stefano
Sturaro
Futebolista 

No seu mais recente patrocínio, a Jeunesse associou-se ao futebolista 
italiano Stefano Sturaro, médio defensivo da Seleção Italiana, que 
joga atualmente no Sporting Club de Portugal, por empréstimo da 
Juventus. Stefano é conhecido por ser um jogador rápido, trabalhador e 
taticamente versátil.
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Stefano
Sturaro
Futebolista 

Stefano é conhecido 
por ser um jogador 
rápido, trabalhador e 
taticamente versátil.
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Quando é que começou a 
competir?
Comecei em criança no Ospedaletti Futebol 
Clube. Depois, mudei-me para o San Remese, 
que é uma equipa da minha cidade natal.

 

Quais foram os marcos mais 
significativos na sua carreira? 
Sem dúvida, o início da minha carreira, porque 
comecei muito jovem no Génova CFC. Tinha 
15 anos e tornei-me um homem muito cedo, 
longe de casa. Entre as minhas memórias mais 
significativas, vou mencionar duas: o meu 
primeiro golo na Primeira Divisão italiana no 
jogo Génova-Catânia (2 de março de 2014) 
e meu primeiro golo na Liga dos Campeões 
no jogo Juventus-Bayern de Munique (23 de 
fevereiro 2016).

Joguei na Liga dos Campeões com a equipa 
da Juventus. Um jogo especial para mim foi a 
semifinal em 2015. Ganhámos o jogo por 2-1 ao 
Real Madrid. Em 2016, joguei com a Seleção 
Nacional no Campeonato Europeu. Nunca me 
irei esquecer do jogo contra a Suécia. A tensão 
era altíssima. Lembro-me que entrei no jogo 
do banco e vencemos por 1-0. Foi um jogo 
inesquecível! Apesar de termos perdido nos 

O meu produto 
favorito é o Nevo, a 

bebida energética. É 
perfeito para o meu 

desporto e tem poucas 
calorias. Desde que 

uso o Nevo, sinto-me 
definitivamente mais 

em forma, tonificado e 
menos cansado.
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quartos-de-final por grandes 
penalidades contra a Alemanha, 
ainda assim foi uma derrota 
acesa.

 

Como atleta, quais 
são as qualidades 
que trabalha para ter 
sucesso?
As qualidades físicas e as 
qualidades mentais. Só um 
atleta bem treinado consegue 
superar os seus limites. Mas 
nunca nos devemos esquecer 
da importância do aspeto 
mental. A combinação destes 
dois fatores é o segredo do 
sucesso.

Quais são os seus objetivos para o futuro?
Desejo realizar o suficiente para que ter uma enorme satisfação ao envergar a 
camisola do Génova, a equipa onde cresci como jogador de futebol e como homem. 
Devo muito a essa equipa, a todo o ambiente do Génova e em especial aos adeptos 
do grifo.
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Aceda a ferramentas de marketing em ShareJeunesse.com
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Aceda a ferramentas de marketing em ShareJeunesse.com
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Anda à procura de uma escapadela que menos vulgar seria impossível? Agora tem 
a oportunidade de conseguir isso ao qualificar-se para a Viagem de Incentivo de 
Vendas da Europa & Oriente Médio de 2019: Bali. 

Jardins do Tirta Gangga, o Palácio das Águas  
 “Água do Ganges”: é esta a tradução do nome do antigo palácio da família real 
Karangasem, que data de 1946. Este complexo idílico e luxuriante situado na 
montanha mais alta de Bali foi cuidadosamente restaurado após ter ficado totalmente 
destruído na erupção do vulcão do Monte Agung em 1963. A peça central deste 
fabuloso cenário é uma fonte decorativa de 11 níveis com 10 metros de altura e 
coroada por folhas de lótus. O palácio é um labirinto de lagos, piscinas de arenito e 
fontes, e tem um lago com peixes com pedras flutuantes que formam um caminho 
sobre o lago, rodeado por estátuas de guardas reais para o protegerem.

EXPLORANDO 
o exótico em Bali

Terra de preces e oferendas, a ilha dos deuses revela-se uma festa para os sentidos. 
Está preparado para desfrutar da alma de Bali? Com a Jeunesse, pode.

O que 
visitar?

Os templos antigos de Bali pontilham as regiões 
montanhosas e as costas. Alguns deles converteram-se 
em ícones emblemáticos da ilha, com uma arquitetura 
milenar magnífica de épocas ancestrais. Enquadrados 
por uma paisagem cénica, exótica e deslumbrante, são o 
cenário ideal para fotografias.
Com a Jeunesse, irá visitar dois: o Templo Ulun Danu 
Bratan e o Templo Taman Ayun. Os qualificados irão 
visitar também o antigo palácio real, Tirta Gangga.
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Vai pensar 
que escapou 
para um reino 
desconhecido e 
antigo, o que não 
está longe da 
verdade.
Em Bali vai ter 
muitas aventuras 
memoráveis à sua 
espera, quando se 
qualificar para esta 
viagem com a sua 
família Jeunesse. 
Certifique-se 
que estará lá e 
prepare-se para 
USUFRUIR. 
DESCOBRIR. 
EXPLORAR.

Taman Ayun 
Traduzido, Taman Ayun significa "jardim belo". 

Ao contemplar esta extensão adornada com 
exuberantes pagodes de diferentes alturas, 

talvez não seja capaz de decidir o que é mais 
impressionante: se os vários telhados sobrepostos, a 

exótica paisagem, ampla e inspiradora ou a subida 
ao topo do campanário de madeira, Bale Kulkul, 

para uma vista incomparável do complexo.

Templo Ulun 
Danu Bratan
O Templo, cujo nome 
significa “início do lago 
Bratan", possui uma 
localização lindíssima, 
situado junto à água, 
o que faz, por vezes, 
com que pareça estar 
a flutuar no lago. É o 
local ideal para tirar uma 
selfie e fazer uma pausa, 
apreciar e contemplar. O 
complexo de santuários 
com diversos níveis e 
telhados dedicados aos 
deuses impressiona pela 
sua belíssima arquitetura 
balinesa.
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BALI
Lista do que levar 

na mala

Viajar até Bali é um passo num outro mundo. 
Traga estes artigos essenciais, mas traga 
também uma mente aberta, um coração 
amistoso, paciência, um espírito de aventura e 
um sorriso nos lábios. Bali fará o resto.

1 - Passaporte; 2 - Écharpe; 3 - Chinelos, 4 - Câmara subaquática; 5 - Telemóvel; 6 - Headphones; 
7 - Powerbank; 8 - Computador; 9- Protetor solar; 10 - Linha de Cuidados da Pele Luminesce; 
11 - Chapéu; 12 - Óculos de sol; 13 - NV; 14 - Mala ou mochila para usar durante o dia; 15 - Kit de 
primeiros socorros; 16 - Sapatos de caminhada/sandálias; 17 - Cinto para o dinheiro; 18 - Sistema 
Avançado de Cuidados do Cabelo RVL

1

7

3

5

8

2

4

9

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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DICAS PARA 
BALI

Documentos: Passaporte

Moeda: Rupia Indonésia

Língua: Indonésio Bahasa

Clima e temperatura
Bali tem um clima tropical, com dias quentes e 
húmidos durante todo o ano. Nesta ilha apenas 
existem duas estações: a estação seca e a 
estação chuvosa. A estação seca vai de maio a 
setembro, com dias de sol, amenos e agradáveis, 
e uma temperatura média de cerca de 31ºC. 
Por isso, pode esperar um bom equilíbrio entre 
sol, praia, surf e mergulhos no mar durante esta 
época. Vá preparado com roupas e tecidos 
leves que deem tanto para o calor como para a 
humidade.

PARAÍSO DAS 
COMPRAS

• Tecido batik de seda 
e têxteis tradicionais 
raros

• Pinturas balinesas

• Esculturas de madeira 
genuínas balinesas

• Café de Bali

• Joias de ouro e prata

• Cerâmica

• Peças decorativas

• Especiarias

5
1. Babi Guling
Leitão assado no espeto

2. Nasi Campur
Variedade de pratos e 
acompanhamentos com arroz

3. Sate Lilit Ikan
Satay de peixe

4. Bebek Betutu
Pato fumado

5. Nasi/Mie Goreng
Arroz/noodles fritos

PRATOS QUE NÃO 
PODE DEIXAR DE 
EXPERIMENTAR 
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PLAY JEUNESSE
APONTAR. DISPARAR. PLAY.


