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youngblood
mineral
cosmetics

blush
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Pauline Youngblood heeft Youngblood Mineral
Cosmetics opgericht in 1996, nadat zij ervaring had opgedaan als assistente in de
plastische chirurgie en in een dermatologische
kliniek. Gedurende haar carrière heeft ze te
maken gehad met veel huidaandoeningen.
Patiënten vroegen haar keer op keer naar
natuurlijke make-up die de huid dekt en
kalmeert na een behandeling of operatie.
Pauline ontdekte dat natuurlijke zuivere mineralen en pigmenten zonder conserveringsmiddelen een verzachtende werking hebben op
de gevoelige en beschadigde huid. Daarom
werkt Youngblood alleen met de hoogste kwaliteit mineralen. Dat zorgt er bovendien voor
dat de make-up er natuurlijk uitziet en gemakkelijk aangebracht kan worden.
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MINERALS IN THE MIST
Helpt de huid te beschermen, te voeden
en haar vochtbalans te herstellen.
De verzorgingsproducten sluiten de
mineralen en vitamines in de huid
gedurende de dag.
Gebruik: na het reinigen aanbrengen om
de huid te hydrateren en mineralen en
vitamines in te sluiten. Tevens gebruiken
na het aanbrengen van de foundation om
deze te fixeren en een mooie, gezonde
glans te creëren.
120 ml
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prep & prime

MINERAL PRIMER

ANTI-SHINE MATTIFIER

Deze transparante basis helpt om de make-up
gedurende de dag mooi te houden. De lichte,
zijdezachte formule verzacht fijne lijntjes en
zichtbare poriën. Het is de ultieme voorbereiding van de huid voor het aanbrengen van
de make-up en werkt bovendien verzorgend
door voedende ingrediënten als mineralen en
vitamines.
Gebruik: na het reinigen, verwarm een pompje
van de primer tussen de vingertoppen. Zachtjes aanbrengen op het gezicht.
30 ml

Een nieuwe geavanceerde formule om overmatig glimmen te controleren. De Anti-Shine
Mattifier zorgt ervoor dat overtollige oppervlakte
oliën worden geabsorbeerd, terwijl een
plantenextract en pompoenzaadolie de huid
zuiveren en in balans brengen. Dit proces
zorgt voor een onmiddellijke en een langdurig
matterend effect.
Gebruik: aanbrengen met bijgevoegd sponsje
op de gewenste gebieden, T-zone, of over het
hele gezicht, om glimmen te controleren.
7g
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prep & prime

MINERAL RICE
SETTING POWDER
Een 100% talkvrije, transparante
poeder dat een unieke combinatie
is van mineralen en rijstpoeder.
Gebruik: breng aan op het gezicht
met de Super Powder Brush, voor
de Loose Mineral Foundation om
de huid voor te bereiden, of na een
vloeibare foundation om een gladde
en matte finish te creëren.
10 g

light

medium

dark

PRESSED MINERAL
RICE POWDER

light

medium

Vaste versie van Mineral Rice
Setting Powder en is ideaal om
mee te nemen in de tas om de huid
gedurende de dag te matteren.
Controleert glimmen en helpt de
zichtbaarheid van poriën en fijne
lijntjes te verminderen voor een
vlekkeloos, langdurige mat resultaat. 100% talkvrij.
Gebruik: breng aan op het gezicht
met de Super Powder Brush, voor
de Loose Mineral Foundation om
de huid voor te bereiden, of na een
vloeibare foundation een gladde en
matte finish te creëren.
10 g

dark
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warmth

translucent

HI-DEFINITION HYDRATING MINERAL
PERFECTING POWDER
Primer om als basis onder de foundation te
gebruiken. Verfijnt de poriën, zorgt ervoor dat
roodheid en oneffenheden minder zichtbaar
worden. Hydrateert de hele dag, werkt
ontstekingsremmend en is perfect als
finishing touch over de foundation voor een
airbrush effect.
Gebruik: breng aan op het gezicht voor of na
de make-up met de Super Powder Brush.
10 g
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prep & prime

ULTIMATE CONCEALER
Bevat lichtreflecterende mineralen,
waardoor de huid er egaler uitziet
en tevens donkere kringen en fijne
lijntjes worden gecamoufleerd. De
verzachtende formule hoopt zich niet
op in fijne lijntjes terwijl vitamines de
gevoelige huid rond de ogen kalmeren
en verhelderen.
Gebruik: aanbrengen op de ooghoeken,
oogleden en langs de onderste
wimperlijn met de Concealer Brush.
2,8 g
fair

medium

tan

ULTIMATE CORRECTOR
Ultimate Corrector is een perfect en romig duo dat gemakkelijk mengt en oneffenheden en de donkere kringen
rondom de ogen verbergt. Daarnaast zit
deze Ultimate Corrector ook boordevol
vitamines en plantenextracten.
Gebruik: aanbrengen op gebieden met
verkleuring. Kan ook met een Ultimate Concealer worden gebruikt. Voor het
beste resultaat rond de ogen: gebruik Ultimate Corrector met Eye Effect Quick Recovery Eye Cream.
2,7 g
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cool beige
pearl

neutral

tawnee

NATURAL LOOSE MINERAL FOUNDATION

barely beige

Creëer de perfecte look die je altijd al hebt gewild met dit ultra
fijne, luxe poeder. Het resultaat is een natuurlijke en egale teint, met
de mogelijkheid een gevarieerde dekking te creëren zonder glitter
of glans.
Gebruik: schud voorzichtig een kleine hoeveelheid Natural Mineral
Foundation in de deksel en dep een van de aanbevolen penselen in
de poeder, zodat deze zich verzamelt tussen de haren. Breng laagje
voor laagje aan met ronddraaiende bewegingen, tot de gewenste
dekking is verkregen.
10 g

ivory

soft beige

honey

fawn

warm beige

sunglow
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toffee

rose beige

xxxxxxxxxxx

LIQUID MINERAL FOUNDATION
Een vloeibare foundation met als basis diepzee water
en extracten met vochtherstellende en anti-aging eigenschappen. Geeft een natuurlijk, dekkend resultaat.
Gebruik: breng aan met Liquid Foundation Brush. Ideaal voor de droge of rijpere huid.

pebble

shelll

sand

sun kissed

sun tan

tahitian sun

caribbean

barbados

MINERAL RADIANCE
MOISTURE TINT
Geeft een zeer lichte dekking en
heeft een hydraterende en beschermende werking tegen invloeden van buitenaf.
Gebruik: breng aan met Liquid
Foundation Brush.

nude

natural

warm

golden sun
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golden tan

foundation & tint

PRESSED MINERAL
FOUNDATION

neutral

barely beige

tawnee

rose beige

Dit is een compacte foundation,
die gemakkelijk mee te nemen
is in een tas, om de make-up
gedurende de dag bij te werken.
Pressed Mineral Foundation bevat
zowel mineralen als rijstpoeder,
geeft een dekkend en natuurlijk
mat resultaat.
Gebruik: breng aan met de
bijgevoegde spons. Voor een
lichtere dekking, gebruik de Super Powder Brush.
8g

honey

warm beige

MINERAL RADIANCE CRÈME
POWDER FOUNDATION

neutral

barely beige

honey

warm beige

tawnee

rose beige

toffee

coffee

Deze 2 in 1 crème-poeder formule is
romig en zorgt voor een glanzende,
poederachtige finish en werkt anti-aging. Het zorgt voor een goede
dekking en beschikt over glanzende eigenschappen van een vloeibare foundation gecombineerd
met de controlerende werking van
een poeder op het glimmen. De
uitneembare inhoud maakt het
makkelijk om opnieuw te vullen.
Gebruik: dep de Liquid Foundation
Brush of het compacte sponsje licht
in het product. Breng aan met lichte
stroken, begin in het midden van het
gezicht en daarna naar de buitenkant.
7g
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NATURAL LOOSE
MINERAL FOUNDATION

PRESSED MINERAL
FOUNDATION

Dekking

Licht tot volledig

Licht tot medium

Resultaat

Stralend

Mat

LICHTE HUIDSKLEUR

Prep met Rice Powder Light of Hi-Definition Powder Translucent

Zeer licht met warme ondertoon

pearl

Zeer licht met koele ondertoon

cool beige

Licht met koele ondertoon

neutral

Licht met warme ondertoon

barely beige

MEDIUM HUIDSKLEUR

ivory

soft beige

neutral
barely beige

Prep met Rice Powder Medium of Hi-Definition Powder Translucent

Licht / medium met neutrale ondertoon

honey

honey

Medium met neutrale ondertoon

tawnee

tawnee

Medium met warme ondertoon

warm beige

warm beige

Medium met koele ondertoon

rose beige

rose beige

GETINTE HUIDSKLEUR
Medium/getint met warme ondertoon

Prep met Rice Powder Dark of Hi-Definition Powder Warmth
toffee

fawn

Medium/getint met koele ondertoon
Medium/getint met neutrale ondertoon
DONKERE HUIDSKLEUR
Bronsachtig met koele ondertoon

soft beige

Prep met Rice Powder Dark of Hi-Definition Powder Warmth
sunglow

Bronsachtig met warme ondertoon
Bruin met warme ondertoon
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CREME POWDER
FOUNDATION

LIQUID MINERALS
FOUNDATION

MINERAL RADIANCE
MOISTURE TINT*

Licht tot medium

Licht tot medium

Licht

Satijn

Dewy

Dewy

Prep met Rice Powder Light of Hi-Definition Powder Translucent

nude

pebble
neutral

sand

barely beige

shell

Prep met Rice Powder Medium of Hi-Definition Powder Translucent
honey

sun kissed

tawnee

golden tan

natural

warm beige
warm

rose beige
Prep met Rice Powder Dark of Hi-Definition Powder Warmth
tahitian sun
sun tan
caribbean
Prep met Rice Powder Dark of Hi-Definition Powder Warmth

coffee

barbados
barbados
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taffeta

rose quartz
luxe

tropcial glow

champagne life

LUMINOUS CRÈME BLUSH
Geeft wangen een gezonde kleur en een
mooie glans. De olievrije formule combineert
een glinsterende gloed met een pure en een
langhoudende kleur. Kan als blush of highlighter gebruikt worden.
Gebruik: breng aan met de vingertoppen,
zorg ervoor dat het gemengd wordt voordat
het product aangebracht wordt.
6g
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blush

CRUSHED MINERAL BLUSH

dusty pink

coral reef

plumberry

tulip

rouge

sherbet

cabernet

Geeft een natuurlijke, transparante
en frisse gloed aan wangen en juk
beenderen. Hoog gepigmenteerde mineralen zorgen voor een dekkend resultaat en een natuurlijk ogende blos.
Het speciaal ontworpen zeefje maakt
het aanbrengen gemakkelijk en nauwkeurig.
Gebruik: breng aan met de Youngblood Contour Blush Brush
3g

PRESSED MINERAL BLUSH
Een minerale blush voor de wangen.
Pressed Mineral Blush wordt aangebracht met het aanbevolen penseel
en kan los worden gebruikt of over een
van de foundations van Youngblood.
Gebruik: aanbrengen op de jukbeenderen met de Countour Blush Brush.
3g

nectar

sugar plum

blossom

tangier

bashful

temptress

zin
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glow & highlight

EYE-LLUMINATING
DUO PENCIL
Dit tweedelige multifunctionele potlood
is ontworpen om de huid te verhel
deren, licht te reflecteren en om mee
te accentueren. De crèmige formule
bevat twee tinten om diverse effecten
te creëren.
Gebruik: breng Shimmer aan om de
binnenste ooghoeken of het gebied
onder de wenkbrauwen te benadrukken. Breng Matte aan als basis voor
oogschaduw, om te camoufleren of
voor een naturel effect.
3g

LUNAR DUST
Een lichtreflecterende mineraal
zonnepoeder in losse vorm, die
gebruikt kan worden op gezicht,
schouders, decolleté en benen. Lunar
Dust geeft de huid een gezonde,
natuurlijke en zonnige gloed.
Gebruik: voor een subtiel effect, breng
een dun laagje aan met de Super
Powder Brush op de huid. Meng met
een bodylotion voor een prachtig effect.
8g
dusk

sunset

twilight
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sunshine

riviera

MINERAL RADIANCE
splendor

sundance

Met deze bronzer creëer je het hele jaar door
een zomerse gloed. De melange van kleuren
geven een sunkissed effect. Gebruik ze samen op het gezicht en lichaam, of afzonderlijk als een blush, highlighter of voor de contouren.
Gebruik: breng aan in combinatie met
Super Powder Brush op het gezicht,
schouders, benen of decolleté.
9,5 g
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MINERAL ILLUMINATING
TINT BODY
Door de zachte olie die deze bodylotion bevat, geeft het een goede hydratatie en biedt daardoor verlichting
aan de droge huid, terwijl de zachte bronsachtige tint voor een mooie
huidskleur voor de armen, benen en
decolleté zorgt.
Gebruik: volledig laten intrekken voordat je je aankleedt. De kleur is er gemakkelijk af te wassen met water en
zeep.
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wimper & oogcrème

MINERAL LASH PRIMER

MINERAL LENGTHENING
MASCARA

Verrijkt met proteïnes en notenolie, hydrateert en verzacht de wimpers om afbreken te voorkomen.
Gebruik: breng lash primer op de wimpers aan en
breng direct de mascara
aan terwijl de primer nog
nat is.
3,8 ml

Een volume mascara die elke
wimperhaar perfect definieert en de wimpers optisch
verlengt, van aanzet tot punt.
Gebruik: voor langere, vollere wimpers: gebruik in combinatie met Mineral Lash Primer.
10 ml

blackout

mink

EYE IMPACT QUICK
RECOVERY EYE CREAM
Een hydraterende oogcrème, die direct alle tekenen
van vermoeidheid vermindert. De verkoelende formule vermindert wallen en
donkere kringen.
Gebruik: 's morgens en 's
avonds een halve pomp
aanbrengen op de oogcontour. Vermijd contact
met de ogen.
15 ml
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eyeshadow

CRUSHED MINERAL
EYESHADOW

moonstone golden beryl cashmere

irish moss

haze

raven

granite

eggplant

Gemaakt van 100% zuivere mineralen,
die zorgen voor een perfecte hoeveelheid
aan kleur en helderheid. Gebruik Crushed
Mineral Eyeshadow droog voor een
subtiele elegante look, of vochtig voor een
stralend effect.
Gebruik: met de Eyeshadow Brush, om de
gewenste dekking aan te brengen. Breng
Crushes Mineral Eyeshadow licht vochtig
aan voor een intenser effect.
2g

azurite

coco

morganite

PRESSED INDIVIDUAL
EYESHADOW

platinum

halo

czar

sapphire

zen

gilded

alabaster

doe

jewel

pink diamond

Net als de Crushed Mineral
E y e s h a d o w, b e v a t d e z e
oogschaduw 100% zuivere
mineralen. De formule voelt
rijk en romig aan, en wordt
geleverd met een handig en
compact spiegeltje.
Gebruik: met de Eyeshadow
Brush, om de gewenste
dekking aan te brengen.
Breng Pressed Individual
Eyeshadow licht vochtig aan
voor een intenser effect.
2g
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gemstones

vintage
glamour-eyes

timeless

starlet

shanghai nights

PRESSED
EYESHADOW QUAD
eternity
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Bestaat uit talkvrije, geperste mineralen,
samengesteld in paletjes met vier
complementaire tinten. De formule is
zijdeachtig en heeft een langdurig
effect. Elk palet bevat een matte,
parelmoerige en glanzende oogschaduw die gemakkelijk met elkaar mengen.
Gebruik: met de Eyeshadow Brush, om
de gewenste dekking aan te brengen.
Gebruik Pressed Mineral Eyeshadow
Quad droog of licht bevochtigd,
afhankelijk van het gewenste resultaat.
4g
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eye liner

EYE-MAZING
LIQUID LINER PEN
De waterbestendige EyeMazing Liquid Liner Pen is
ideaal voor het creëren van
elke look - van strakke lijnen tot
een meer dramatische, zoals
smokey eyes. Bevat mineralen
en was, voor een vloeiende,
gemakkelijke applicatie en
waterproof resultaat.
Gebruik: breng aan langs de
bovenste wimperlijn.

noir

gris

azul

verde

EYE LINER PENCIL
Een oogpotlood met een
superzachte kohl. Geeft een
rijke, langhoudende kleur en
irriteert de ogen niet.
Gebruik: breng aan met een
fijne punt voor volledige
precisie, of minder fijn voor een
zwoele ‘smokey’ look.
1,1 g

marron
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blackest black

black

chestnut

passion

slate

suede

brow artiste

BROW KIT
Is een complete wenkbrauwkit
met pincet, 2 kleuren wenkbrauwmake-up, 1 fixeerwas en een
applicator met penseel en
borsteltje.
Gebruik: breng de was aan op
de wenkbrauwen en modelleer deze met het borsteltje.
Vervolgens wordt een van de
kleuren gekozen (ze kunnen ook
g e m e n g d w o rd e n t o t e l k e
gewenste nuance), die met een
penseel wordt aangebracht op
de wenkbrauwen. Modelleer
opnieuw voor een ideaal en
langhoudend resultaat.
3g

blonde
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dark

brunette

natural brunette

BROW WAX
Een licht getinte wax
waarmee wenkbrauwen in
model worden gebracht
en waarmee de kleur van
de wenkbrauwen wordt
versterkt.
Gebruik: breng de wax
aan op de wenkbrauwen
en modelleer deze met het
borsteltje.
1g

dark brunette

BROW SCULPTING
PENCIL

blonde

Een must-have potlood
met een ultrafijne, intrekbare top om gemakkelijk
ontbrekende haartjes in te
vullen en de vorm van de
wenkbrauw aan te passen. De streeploze formule zorgt de hele dag voor
een natuurlijke, frisse uitstraling. Combineert de
voordelen van een wenkbrauwpotlood, wenkbrauwpoeder en wax in 1
product.
Gebruik: breng aan met
dunne bewegingen met
de haren mee.

au naturel

rosé

malt

LIP LINER PENCIL
plum

Zachte Lip Liner Pencil
met natuurlijke oliën, die
een vloeiende en gemakkelijke toepassing garandeert. De potloden vormen
en definiëren de lippen.
Gebruik: teken licht de
g e w e n s t e l i p c o n t o u r.
Gebruik de Luxurious
Retractable Lip Brush om
te vervagen. Kan alleen
worden aangebracht
of onder Lipstick en/of
Lipgloss.
1,1 g

pout
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lippen

LIPSTICK
Creëer prachtige lippen met deze
luxe lipstick en het brede scala aan
kleuren. De zijdezachte lippenstiften
bevatten een lanolinevrije formule,
die bestaat uit een unieke combinatie van natuurlijke oliën, mineralen en
candelillawas.
Gebruik: breng aan vanuit de
hoeken van de lippen naar het
midden met de Luxurious Retractable
Lip Brush.
4g

mimosa blushing nude barely nude

bistro

bliss

brown sugar

cedar

casablanca

coral beach

cuvee

debalicious

envy

honey nut

just pink

kranberry

vixen

mystere

pink lust

rosewater

rosewood

smolder

sheer passion

sorbet

spicy
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tangelo

gloss & tint

MIGHTY SHINY LIP GEL
Geeft de lippen een super
glans, stralende kleur en een
lichte vanille geur. De glansrijke Lip Shines bevatten
vitaminen die de lippen
beschermen en de vocht
balans herstellen en oliën,
die een mooie glans geven
zonder te plakken.
Gebruik: druk zachtjes in
de tube om de gewenste
hoeveelheid te krijgen.
Breng aan, als laagje over
de lipstick, als gloss of als
lipverzorging.
7g

LIP GLOSS
De stralende Lip Gloss bevat was en vitaminen die de
lippen beschermen en de
vochtbalans herstellen. Daarnaast beschikt de Lip Gloss
over een olie die een fantastische glans geeft. De houdbare formule zorgt er voor dat
de gloss niet plakt of uitloopt.
4,5 g

champagne ice

coy

coral kiss

deja vu

devotion

fantasy

guava

marrakech

mesmerize

poetic

rhapsody promiscuous

bared

flaunt

siren
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confessed

revealed

displayed

expossed

stripped

unveiled

HYDRATING
LIP CRÈME SPF 15
Heeft een gladde finish, een
heerlijke geur van citroen
verbena en geeft een glamoureus effect. Bevat een
combinatie van jojoba, zonnebloem en avocado-olie
wat de vochtbalans helpt te
herstellen.

rose

natural

poppy

HYDRATING
LIP TINT SPF 15

peony

Het verschil met Hydrating
Lip Crème SPF 15 is een extra
tint, die een glanzend en licht
gekleurd resultaat geeft.

xxxxxxxxxxx
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brushes

1 / LARGE
KABUKI BRUSH
Voor het aanbrengen
van Natural Mineral Foundation (lichte
tot medium dekking),
Lunar Dust en Mineral
Radiance
3

van de Ultimate Concealer voor een licht en
dekkend resultaat
7 / CONTOUR BRUSH
Voor het aanbrengen
van de losse of compacte Mineral Blush

2 / SMALL
KABUKI BRUSH

8 / EYESHADOW
BRUSH

Voor het aanbrengen
van Natural Mineral
Foundation voor een
intense dekking

Voor het aanbrengen
van losse en vaste oogschaduw
9 / CREASE BRUSH

3 / ULTIMATE
FOUNDATION BRUSH
Voor het aanbrengen
van Natural Mineral
Foundation voor een
medium tot volledige
dekking

1

5

Ideaal om oogschaduw
aan te brengen in de
arcadeboog
10 / EYEBROW BRUSH
Ideaal om de wenkbrauwen te tekenen

4 / SUPER POWDER
BRUSH

11 / EYE/LIP BRUSH

Voor het aanbrengen
van Mineral Rice Setting Powder en losse of
compacte foundation

Om dunne, precieze
lijnen te tekenen in de
arcadeboog, net onder
het oog of op de lippen

5 / LIQUID
FOUNDATION BRUSH

12 / LUXURIOUS
ANGLE BRUSH

Voor het aanbrengen
van Liquid Mineral
Foundation voor een
gaaf en dekkend resultaat

Ideaal voor het droog
of nat aanbrengen van
oogschaduw

6 / CONCEALER
BRUSH
Voor het aanbrengen

11
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HET ONDERHOUDEN
VAN PENSELEN

REDENEN OM
PENSELEN TE
GEBRUIKEN

– Nieuwe penselen vallen altijd wat uit in het begin, daarom moeten ze altijd gewassen
worden voor gebruik, zodat
de losse haartjes eruit vallen.
Was de penselen in een milde
shampoo, zodat de makeup- en olieresten ook eruit
gewassen worden. Gebruik
voor het dagelijks reinigen
van penselen Pro Brush Cleaner.

– Zorgt voor een gelijkmatig
en natuurlijk resultaat
– De producten zijn makkelijk aan te brengen vanwege
de langere steel
– Is zuiniger, omdat minder
van het product nodig is
– Is hygiënischer dan de
producten met de vingers
aanbrengen

– Alle stelen van de penselenvan Youngblood zijn gemaakt
van FSC-gecertificeerd hout.
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accessoires

PRO BRUSH CLEANER

DUO PENCIL SHARPENER

Een natuurlijke, alcoholvrije
spray die zorgvuldig en snel
make-up resten verwijdert
en de haren bescher mt
met een milde en effectieve
botanische mix. Kleurloos,
hoeft niet te worden uitge
spoeld en is een sneldrogende
formule met lichte rozengeur.

Houd je favoriete Youngblood
potloden geslepen om een
nauwgezette punt te hebben voor fijne, precieze lijnen. Door de speciale mesjes gaan de potloden langer
mee. De verwijderbare deksel
maakt het verwijderen van resten makkelijker.
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starter kit

EEN GEZONDE EN BRILJANTE
GLOED IN DRIE STAPPEN!

DE STARTERKIT IS BESCHIKBAAR IN DE
VOLGENDE KLEURENCOMBINATIES

Deze handige starter kit bevat een
aantal van onze best verkochte
producten; Natural Mineral Foundation, Mineral Rice Setting Powder, Crushed Mineral Blush en een
Kabuki penseel, essentieel om te
werken met minerale make-up. De
starter kit bevat ook een sample
van de Hi-Definition Hydrating Mineral Perfecting Powder en een
handleiding.

light
Natural Mineral Foundation - Ivory en Neutral
Mineral Rice Setting Powder - Light
Crushed Mineral Blush - Sorbet
medium
Natural Mineral Foundation - Soft Beige en Honey
Mineral Rice Setting Powder - Medium
Crushed Mineral Blush – Plumberry
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