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#TIMELESS

#ELEGANCE

#FEMININITY

#POSITIVITY

#WOMEN  
EMPOWERMENT

Uma nova marca 100% 
feminina: Yalea, os óculos que 
visam promover as mulheres 
contemporâneas, apoiando 
a sua liberdade de escolha, 
encorajando o seu talento 
e recompensando a sua 
singularidade e a sua beleza 
natural.

Yalea vai para além do tempo e da moda, combinando valores 
estéticos e éticos com os quais todas as mulheres se podem 
identificar.

Óculos fáceis de usar, onde o desenho e as formas da coleção são 
concebidos para emoldurar e realçar o rosto, fazendo com que 
cada mulher se sinta bonita e confortável com os seus óculos, sem 
esconder as suas feições.

A palete de cores selecionada e as combinações cromáticas 
alegres e elegantes sugerem uma feminilidade renovada, na qual 
os tons nus são iluminados com notas de coral para simbolizar a 
força, a paixão e a vitalidade das mulheres. O logótipo também 
transmite uma nota essencial e de elegância através da escolha de 
uma fonte limpa e sóbria com um toque de originalidade dado pela 
inversão da letra "Y".



NICE TO 
SEE YOU

37 modelos de óculos de sol e de ver 
específicos para as mulheres especiais 
cujos nomes são gravados na parte 
interna da haste: mulheres de diferentes 
origens, culturas, idades e épocas, não 
necessariamente famosas mas que, em 
países e âmbitos diferentes se destacaram 
pelas suas escolhas de vida, empenho e 
realizações.

A escolha dos dois testemunhos, Cindy 
Crawford e Bianca Balti, teve com 
esse intuito. Dois modelos de renome 
internacional, diferentes na idade e estilo, 
mas ambas expressam harmonia entre a 
beleza exterior e interior. Duas mulheres 
empenhadas em promover a feminilidade 
consciente, independente e cuidada, de 
acordo com os valores de Yalea.
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ENCONTRE OS SEUS  
ÓCULOS DE YALEA

Conhecer-se a si própria, amar-se e saber valorizar-
se psicológica e fisicamente, este é o decálogo para o 

empoderamento feminino. Yalea promove e apoia o crescimento 
do potencial de cada mulher oferecendo óculos concebidos 

para diferentes personalidades femininas e formatos do rosto. 
Sim, porque a forma do seu rosto é fundamental na escolha do 

corte de cabelo, maquilhagem e, claro, dos óculos certos.

PARA CADA UMA A SUA FORMA

Um conselho acima de tudo: preste atenção às proporções 
entre acessórios e o tipo de rosto: linhas grandes e demarcadas 

condizem bem com formas mais largas e mais definidas; tipos 
de rosto mais pequenos e delicados exigirão acessórios mais 

pequenos e formas mais suaves.
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Os óculos de sol Marion têm o formato olho 
de gato muito delicado e feminino. A frente 
bicolor combinando acetato e metal e o 
monograma gravado nas hastes transmitem 
elegância e requinte. A linha de acetato 
aplicada na frente torna este modelo ainda 
mais precioso e exclusivo. 

COMO 
VALORIZAR O 
ROSTO OVAL
Um rosto regular e harmonioso, fácil de realçar 
sem demasiados truques.

PARA CADA UMA A SUA FORMA

MARION SHARMILA

Os óculos de ver Sharmila têm uma parte da frente 
delicada em formato olho de gato, embelezada por 
detalhes de acetato de cores diferentes nos cantos 
superiores. As hastes são em metal com ponteiras 
em acetato e apresentam um delicado monograma 
gravado na parte de metal. Perfeitos para mulheres 
determinadas com uma personalidade forte.

Temos também uma escolha ampla para óculos 
de ver. Claro que uma forma de olho de gato 

destaca delicadamente rostos mais regulares. 

ÓCULOS DE VER

Armações grandes em forma de olho de gato para 
um efeito elegante de diva. Encontrar a armação certa 

é fácil: basta seguir a linha das suas sobrancelhas e 
escolher os óculos que a acompanham.

ÓCULOS DE SOL

FORMA OLHO  
DE GATO

FORMA OLHO  
DE GATO
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Os óculos de sol Ella têm uma grande frente 
quadrada em acetato bicolor combinada com 
metal e monograma gravado nas ponteiras.  
As linhas e a combinação de materiais tornam-
no um modelo elegante, mas, ao mesmo tempo, 
arrojado, perfeito para uma mulher trendy que 
procura um acessório especial. Disponíveis em 
5 variantes de cor imperdíveis.

COMO VALORIZAR 
O ROSTO 
COMPRIDO
Rosto fino e afunilado. Bochechas e maçãs do rosto 
não muito acentuadas e de forma oval alongada.

PARA CADA UMA A SUA FORMA

ELLA SANNA

Sanna são óculos de ver de acetato com uma 
frente hexagonal. Os pequenos cubos de 
metal inseridos na haste são decorados com 
o monograma. Nesta versão, o detalhe que 
faz a diferença é a combinação de acetatos 
de cores diferentes na parte da frente.

A inspiração dos anos 70 é ideal também para 
os modelos de ver. As armações com cor, em 
particular, adicionam volume horizontal e dão 

proporção aos contornos do rosto.

ÓCULOS DE VER

Para uma sensação de plenitude harmoniosa, as 
armações grandes e quadradas são perfeitas, 
cobrindo toda a área dos olhos e dando mais 
forma ao rosto. Em vez disso, é melhor evitar 

formas demasiado pequenas e finas, que 
acentuam o comprimento do rosto

ÓCULOS DE SOL

FORMA QUADRADAFORMA EXAGONAL
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Os óculos de sol Mireia são feitos de acetato 
combinado com metal. A frente bicolor tem 
uma forma original e movimentada, graças 
à combinação de linhas arredondadas e 
quadradas. O monograma gravado na haste é 
um verdadeiro toque de classe. 

COMO VALORIZAR 
O ROSTO 
QUADRADO
Linhas quadradas para um rosto decididamente 
horizontal, caracterizado por uma linha da mandíbula 
demarcada e um contorno muito definido.

PARA CADA UMA A SUA FORMA

MIREIA ANNA

Os óculos de ver Anna têm uma parte da frente 
redonda e hastes de acetato bicolor com 
dobradiça flexível integrada. Óculos modernos 
e originais graças às combinações de cor e às 
linhas da armação.

Os modelos arredondados nos óculos de 
ver também favorecem bastante. O efeito 

de contraste ajuda a suavizar a linha 
quadrada do rosto.

ÓCULOS DE VER

Um rosto ideal para formas de gato 
hiperfemininas que alongam e suavizam os 

contornos.  Devem ser evitadas as armações 
demasiado quadradas que endurecem as linhas 

do rosto.

ÓCULOS DE SOL

FORMA 
ARREDONDADAFORMA ARREDONDADA
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Os óculos de sol Matilde possuem uma frente 
com linhas quadradas que os tornam um modelo 
intemporal. Feitos em acetato, são enriquecidos 
por uma placa com logótipo de metal colorida 
na haste, na qual está gravado o monograma.

COMO VALORIZAR 
O ROSTO 
REDONDO
Rosto curto e cheio, caracterizado por linhas 
arredondadas, especialmente na zona da bochecha.  

PARA CADA UMA A SUA FORMA

MATILDE CHEN

Os óculos de ver Chen têm a frente em 
semicírculo de metal e as hastes feitas em 
acetato embelezadas por uma placa com 
logótipo de metal com esmalte colorido. Um 
acessório que se adapta a qualquer estilo, 
disponível em 4 variantes de cor.

Para modelos de ver, funcionam bem as meias 
armações, apenas na parte de cima ou com 

texturas transparentes, que deixam espaço para 
o rosto e até o alongam.

ÓCULOS DE VER

Nos óculos de sol, as formas retangulares e 
quadradas são ideais, dando definição e carácter, 

tornando o rosto redondo mais harmonioso. De 
preferência armações que não sejam demasiado 

grandes.

ÓCULOS DE SOL

FORMA ARREDONDADAFORMA QUADRADA
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Os óculos de sol Amalia impressionam com sua 
grande frente quadrada de acetato enriquecida 
por inserções de metal. As hastes de metal com 
monograma gravado fazem deles um acessório 
de grande tendência. Disponíveis em 5 variantes 
de cor ousadas.

COMO VALORIZAR 
O ROSTO 
TRIANGULAR 
INVERSO
Têmporas e testa largas com um queixo 
pontiagudo para uma forma do rosto mais fina 
na parte inferior.

PARA CADA UMA A SUA FORMA

AMALIA EMILIANA

Emiliana é um modelo de óculos graduados com 
frente ligeiramente quadrada e hastes em metal 
com esmalte colorido destacado pelas ponteiras 
em acetato transparente. As combinações de 
cores e materiais transmitem determinação, 
personalidade e decisão. 

Os modelos de óculos de ver com formas 
quadradas e largas são sem dúvida alguma os 
mais adequados. As armações de cor realçam 
ainda mais este tipo de rosto harmonizando-o. 

ÓCULOS DE VER

Para suavizar os contornos do rosto, as armações 
grandes e quadradas preenchem os espaços. É 

preferível evitar modelos olho de gato, que realçam 
a parte superior da face tornando a parte inferior 

ainda mais fina.

ÓCULOS DE SOL

FORMA LIGEIRAMENTE 
QUADRADAFORMA QUADRADA
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Os óculos de sol Steffi têm a frente redonda de 
acetato. A haste é valorizada por uma pequena 
placa com logótipo quadrada de metal com 
monograma gravado. É o acessório perfeito 
para uma mulher requintada e em sintonia com 
a moda.  

COMO VALORIZAR 
O ROSTO EM 
DIAMANTE
Uma testa e queixo bastante estreitos e maçãs 
do rosto altas e pronunciadas são as marcas 
distintivas do chamado rosto de diamante.

PARA CADA UMA A SUA FORMA

STEFFI GULER

Os óculos graduados Guler têm a frente 
ligeiramente quadrada e um monograma 
presente na haste e na ponteira. As hastes de 
metal com esmalte colorido e as ponteiras em 
acetato transparente dão aquele toque de estilo 
que todas as mulheres procuram. 

Um rosto que é por natureza bastante curto, que 
combina bem com meias armações ou texturas 

transparentes para um efeito alongado elegante.

ÓCULOS DE VER

São recomendadas armações que não 
encurtem o rosto e não passem muito 

acima nem abaixo dos olhos.

ÓCULOS DE SOL

FORMA LIGEIRAMENTE 
QUADRADAFORMA ARREDONDADA
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O ESQUEMA DE CORES 
PARA ESCOLHER OS 

SEUS ÓCULOS YALEA  
O objetivo da Armocromia é encontrar a palete ideal que melhore 

a nossa combinação pele-olhos-cabelo. Identificar a própria 
palete através da Armocromia é essencial na escolha de roupas 

e acessórios, mas também cabelo e maquilhagem, para criar uma 
fantástica sensação de harmonia e beleza.

CADA UMA COM AS SUAS CORES

O uso correto das cores pode tornar os olhos, a pele e o cabelo 
mais brilhantes e o sorriso ainda mais brilhante. Inversamente, 
as cores que não nos favorecem fazem-nos parecer cansadas 

e desgastadas e até mesmo mais velhas. Em suma, jogam 
completamente contra nós e é bom saber como reconhecê-las 

para as evitar!

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO
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Os óculos de sol Tania têm a parte de frente 
quadrada enriquecida com acetatos de vários 
tons de cores. As hastes de acetato são 
valorizadas pelo monograma e por delicados 
pormenores de metal. É o acessório perfeito para 
uma mulher que sempre quer estar na moda

TANIA MARIE

Marie é um modelo de óculos graduados 
caracterizado por uma grande frente geométrica 
em metal. A haste é enriquecida por detalhes 
em esmalte colorido e por ponteiras em acetato 
transparente. Um pormenor que não escapa ao 
olhar atento de uma mulher são as inserções em 
esmalte colorido no canto superior da frente. 

PRIMAVERA
CADA UMA COM AS SUAS CORES

A palete de primavera caracteriza-se pelas suas cores claras, quentes 
e brilhantes. Aquelas que se identificam com esta estação têm uma tez 
dourada e radiante, olhos e cabelos claros e muito brilhantes que vão do 
castanho ao louro trigo, passando pelo ruivo natural. As cores mais brilhantes 
e quentes como o laranja, amarelo e vermelho têm bons resultados nelas, 
enquanto que as cores ténues e frias como o preto e o cinzento devem ser 
evitadas, pois tornam-nas sombrias.
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Os óculos de sol Audrey são tão refinados e 
elegantes quanto a mulher que os inspirou. 
Possui uma frente metálica de formas grandes 
e geométricas e um núcleo metálico colorido 
visível através do acetato transparente. Aro 
e hastes são embelezados por detalhes de 
esmalte de cor.

AUDREY SANNA

Sanna são óculos de ver de acetato com uma 
frente hexagonal. Os pequenos cubos de 
metal inseridos na haste são decorados com o 
monograma. Nesta versão, o detalhe que faz a 
diferença é a combinação de acetatos de cores 
diferentes na parte da frente.

VERÃO
CADA UMA COM AS SUAS CORES

A palete de Verão tem cores frias, claras e delicadas.
Isto inclui pessoas de tez clara, que coram facilmente, com olhos avelã ou 
claros e cabelos que vão desde o castanho acinzentado ao louro muito 
claro. As cores mais delicadas são indispensáveis para elas, tais como o 
rosa pastel, o verde salva ou a gama de azuis, sendo melhor evitar as que 
são demasiado quentes e vivas, pois correm o risco de desaparecerem, tais 
como o laranja e os amarelos mais quentes.
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Leymah é um par de óculos de forte 
personalidade, caracterizado por uma frente 
geométrica decorada com acetato bicolor. O 
monograma é gravado numa pequena placa 
inserida na haste..

LEYMAH EMILIANA

Emiliana é um modelo de óculos graduados com 
frente ligeiramente quadrada e hastes em metal 
com esmalte colorido destacado pelas ponteiras 
em acetato transparente. As combinações de 
cores e materiais transmitem determinação, 
personalidade e decisão. 

OUTONO
CADA UMA COM AS SUAS CORES

A palete de outono apresenta cores quentes, profundas e suaves.
As pessoas com uma tez dourada ou âmbar durante todo o ano, com olhos 
avelã ou verdes escuros e cabelos que vão do ruivo escuro natural ao 
castanho ou louro dourado identificam-se com esta estação. As cores que 
mais valorizam-nas são as da natureza no outono, como o castanho, o verde 
floresta ou laranja, enquanto que as cores frias e brilhantes, como o preto ou 
o fúcsia, não as favorecem muito.
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Os óculos de sol Amalia impressionam com sua 
grande frente quadrada de acetato enriquecida 
por inserções de metal. As hastes de metal com 
monograma gravado fazem deles um acessório 
de grande tendência. Disponíveis em 5 variantes 
de cor ousadas.

AMALIA ANNA

Os óculos de ver Anna têm uma parte da frente 
redonda e hastes de acetato bicolor com 
dobradiça flexível integrada. Óculos modernos 
e originais graças às combinações de cor e às 
linhas da armação.

INVERNO
CADA UMA COM AS SUAS CORES

A palete de inverno caracteriza-se por cores frias, profundas e brilhantes.  
Estas pessoas têm uma tez fria, seja mais escura, morena ou muito clara, 
olhos escuros profundos ou de pedra preciosa, a cor do cabelo vai 
desde o preto asa de corvo ao castanho acinzentado. Cores intensas e 
frias como o verde esmeralda, roxo ou azul noite são perfeitas para elas, 
enquanto que as cores quentes e suaves como o bege ou a gama de 
laranja devem ser evitadas.
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ÓCULOS DE SOL

AMALIA
SYA027

AUDREY
SYA035

IVETE
SYA029

LEYMAH
SYA034

MATILDE
SYA031

STEFFI
SYA033V

AMNA
SYA032

ELLA
SYA037

JACINDA
SYA030

MARION
SYA025

MIREIA
SYA026

TANIA
SYA028

Óculos com estilo marcante e contemporâneo que ultrapassam o conceito de 
tempo e moda para abraçar um look único e um estilo exclusivo.

 Encontre os modelos aconselhados por Rossella Migliaccio.

Aconselhado par

Inverno

Aconselhado par

Verão

Aconselhado par

Primavera

Aconselhado par

Outono
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ÓCULOS DE VER

AMELIA
VYA002V

CARME
VYA017

CLARA
VYA014

ELENA
VYA009

EVONNE
VYA012

GUO
VYA006L

ANNA
VYA007V

CHEN
VYA001

CRISTINA
VYA005

EMILIANA
VYA018V

GULER
VYA004

HYPATIA
VYA024

Óculos de ver de qualidade excecional que, graças a hábeis combinações 
cromáticas elegantes e lúdicas, deixam qualquer mulher ainda mais bonita.

 Encontre os modelos aconselhados por Rossella Migliaccio.

Aconselhado par

Inverno
Aconselhado par

Outono
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ÓCULOS DE VER

JANE
VYA003V

MAGGIE
VYA013L

MARIE
VYA016

NAOMI
VYA022

RUTH
VYA008

SHARMILA
VYA010

JANICA
VYA015

MARIA
YA023L

MASAKO
VYA019V

ROSA
VYA020

SANNA
VYA021V

VESNA
VYA011

Óculos de ver de qualidade excecional que, graças a hábeis combinações 
cromáticas elegantes e lúdicas, deixam qualquer mulher ainda mais bonita.

 Encontre os modelos aconselhados por Rossella Migliaccio.

Aconselhado par

Verão

Aconselhado par

Primavera
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