
Produtos naturais, veganos e orgânicos certificados focados na 
qualidade de vida dos consumidores. Preservação ambiental 
e respeito por todo tipo de vida, pessoas, animais e plantas. 

Responsabilidade social por meio das ações do Instituto 
Surya Solidária. Criar uma cadeia sustentável que respeita os 
consumidores é o nosso ideal, o compromisso com o planeta  

é o nosso foco e o respeito pela vida é a nossa missão.
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2012
O Empório Surya Brasil 

abre suas portas com 
uma seleção completa de 
produtos para um estilo 

de vida natural, orgânico e 
vegano.

2011
O Protetor Labial 

Vegano Surya Brasil 
entra no mercado 

com seus ingredientes 
orgânicos e emolientes 
superiores oriundos da 

Floresta Amazônica.

2008
É inaugurado o Espaço 
Surya Brasil, o primeiro 
spa natural, orgânico e 

vegano do Brasil.

2009
A Sapien Men, primeira 

linha de cosméticos 
naturais, orgânicos e 

veganos para cuidados 
masculinos, é lançada.

2015
A Surya Brasil 

apoia e vira um membro 
orgulhoso da 

Campaign for Safe 
Cosmetics.

2016
A Surya Brasil é premiada 
com o Leaping Bunny, 
certifi cação que conecta 

consumidores compassivos 
a empresas que se 

comprometeram em acabar 
com os testes em animais.

1995
A Henna Pó e a marca 

Surya Brasil são criadas.

1997
A Henna Creme Surya Brasil 

é criada com ingredientes 
naturais e 15 diferentes 

tonalidades. Os produtos 
começam a entrar no 

mercado norte-americano.

Nossa História 

Clelia Angelon e sua 
fi lha Wanda Malhotra 
fundaram a Surya 
Brasil em 1995. Juntas 
direcionam a visão, a 
estratégia e o crescimento 
global da marca. Elas 
dedicam-se a criar de 
maneira sustentável e 
da forma mais saudável 
cosméticos naturais, 
orgânicos e veganos, já 
que passaram a vida toda 
imersas em um estilo de 
vida orgânico e também 
na cultura da Ayurveda. 

Ayurveda signifi ca 
ciência da vida (Ayur = 
vida e Veda = ciência, 
conhecimento). É uma 
cultura milenar que auxilia 
as pessoas a permanecer 
saudáveis enquanto 
exercem seu potencial 
humano integralmente. 
Para as mentes e os 
corações de Wanda e 
Clelia, a combinação 
entre saúde e qualidade 
de vida é a receita para 
uma existência plena e 
maravilhosa. 

Seus rituais de beleza têm 
origem dentro da própria 
família e são transmitidos 
de geração em geração. 
“Eu nasci e cresci 
no Brasil, mas minha 

ascendência é metade 
italiana e metade indiana. 
Foi a minha família que 
me ensinou como cuidar 
de mim mesma utilizando 
o melhor da natureza”, 
explica Wanda. 

“Aqui na Surya Brasil não 
estamos somente no 
negócio de cosméticos 
naturais. Estamos no 
negócio de tomar 
decisões conscientes 
envolvendo um estilo de 
vida mais saudável e que 
respeita todas as criaturas, 
o planeta e o futuro”, 
afi rma Clelia. 

Wanda e Clelia estão 
determinadas a construir 
uma marca que não cria 
apenas produtos naturais 
e saudáveis, mas que 
gera uma contrapartida 
social e ambiental que 
seja relevante para o 
nosso mundo. A Surya 
Brasil continua a inspirar 
por meio do Instituto 
Surya Solidária, divisão 
de responsabilidade 
socioambiental da marca 
Surya Brasil que atua com 
a proteção dos animais, a 
preservação ambiental, o 
desenvolvimento pessoal 
e os direitos humanos. 

Fundadoras 

2011
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2013
Wanda Malhotra assume 

o posto de CEO nos 
Estados Unidos para 
fortalecer a estratégia 

internacional da marca.

2013
A linha Sapien Women é 
lançada com cosméticos 
de alta performance para 
cuidados da pele e dos 

cabelos. Possui uma deliciosa
fragrância natural que lembra 

o aroma de coco fresco, 
manga, framboesa e baunilha.

2005
É criada a Surya 

Solidária, divisão de 
responsabilidade 

socioambiental que 
atua com a proteção 

dos animais, a 
preservação ambiental, o 
desenvolvimento pessoal 

e os direitos humanos.

2006
A Surya Brasil 

lança Amazônia 
Preciosa, linha rica 
em ingredientes da 
biodiversidade da 

Floresta Amazônica. Os 
produtos conquistam 
a certifi cação Vegan 
(PETA cruelty free).

2006
A Surya Brasil 

entra no mercado 
japonês.

2007
A Surya Brasil 
conquista a 

certifi cação Ecocert.

2014
Em dezembro, a Surya 

Brasil abre a sua primeira 
loja pop up no Winter 

Village do Bryant Park, 
em Nova York. Neste ano 
a Surya Brasil celebra sua 
presença em 40 países.

2015
Lançamento do Óleo 
de Massagem Sattva. 

Desenvolvido para proporcionar 
equilíbrio entre corpo e mente, 
foi apresentado em três versões 

(Vata, Pitta e Kapha), cada 
uma dedicada a um Dosha da 

medicina ayurvédica.

2013
A Surya Brasil 

Professional é lançada 
para o mercado de salões 

de beleza, com cinco 
linhas de cuidados para 

os cabelos.

2015
A Surya Brasil 

se une à campanha 
internacional para 
o banimento das 

microesferas plásticas. 

2015
A Surya Brasil 
conquista a 

Certifi cação Kosher 
para os protetores 

labiais veganos.

1999
A marca abre uma 

representação 
no Reino Unido.

2001
É inaugurado o escritório 

da Surya Brasil nos 
Estados Unidos.

2004
É lançada a linha Color 
Fixation, com produtos 

para fi xação da cor 
que complementam 
a Henna Creme e a 

Henna Pó.

2005
A linha Frutas com óleos 

essenciais orgânicos é lançada 
para cuidados com cabelos e 

pele: Morango & Buriti, Laranja 
& Andiroba, Amla, Guaraná 
& Melão, Coco & Ucuuba e 

Maracujá & Copaíba.

2015
Apresenta ao mercado a 

Exotic Animals, linha vegana 
certifi cada de cuidados
 para as unhas. Além de 
16 cores, é composta de 
Extra Brilho, Base Seda, 

Óleo Secante e Removedor 
de Esmaltes Orgânico.
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Certificações

A Surya Brasil auxilia na conscientização 
da proteção da fauna aquática por meio 
de uma campanha internacional para o 
banimento das microesferas plásticas. 
Essas pequenas partículas de plástico 
poluem as águas e acabam alojando-
-se nas vias respiratórias de peixes, 
tartarugas e outros animais. No lugar 
desse material, a Surya Brasil utiliza 
ingredientes naturais no Shower Gel 
Esfoliante Amazônia Preciosa, Esfoliante 
Facial e Esfoliante Corporal Sapien 
Women e Esfoliante Facial Sapien Men.

Criado em 1991 por engenheiros 
agrônomos franceses, o selo 
Ecocert® estimula a necessidade do 
desenvolvimento de uma agricultura 
amiga do meio ambiente e oferece 
o reconhecimento necessário às 
empresas comprometidas 
com esse método de produção.

O certifi cado representa a garantia 
de que os produtos Surya Brasil não 
são testados em animais, nem trazem 
ingredientes de origem animal. O 
selo é concedido pela The Vegan 
Awareness Foundation, organização 
sem fi ns lucrativos que tem como 
foco principal difundir o respeito ao 
veganismo e dar respaldo a empresas 
que simpatizam com a causa vegana.

Desde 1935, a Certifi cação Kosher 
fornece o mais alto padrão de 
serviços kosher do mundo, 
construída por meio de uma 
profunda confi ança entre fabricantes, 
produtores e consumidores. 
Produtos que têm a aprovação 
da Certifi cação Kosher contam 
com uma política rigorosa de leis 
kosher, incluindo limpeza, pureza 
e qualidade. Os protetores labiais 
veganos da Surya Brasil podem ser 
usados durante a Páscoa.

O certifi cado é concedido pela People 
for Ethical Treatment of Animals, a 
PETA. A organização, mundialmente 
conhecida pela luta incessante pelo 
direito dos animais, é o maior projeto 
desse tipo no mundo e conta com 
milhões de membros e apoiadores ao 
redor do planeta.

A Surya possui um amplo quadro 
de certifi cações nacionais e 
internacionais, que confi rmam com 
transparência e credibilidade os 
benefícios e diferenciais de sua linha 
de cosméticos.

A fórmula efi caz da 
Henna Pó Surya Brasil 
foi vencedora, em 2009 
e 2010, do prêmio Best 

of Beauty Awards, organizado 
pela publicação Better Nutrition. 

Ganhou, em 2009 
e 2010, prêmios 
oferecidos pela 

publicação Quelle Sante, por 
promover a vida saudável e o uso 
de alimentos e produtos naturais 
e orgânicos. Produtos das linhas 
Amazônia Preciosa e Sapien Men 
foram contemplados. 

O Gel para Depilação 
com Lâmina da linha 
Sapien Women ganhou 
o Beauty With a 
Conscience Awards 

em 2014. A premiação é 
organizada pela revista norte-
-americana Natural Solutions 
Magazine e reconhece os 
cosméticos com os mais altos 
padrões de segurança e pureza. 

Em 2015, a 
Surya Brasil foi 
reconhecida pelos 
membros da 

Cosmetic Executive Women 
(CEW) como uma das empresas 
de cosméticos mais inovadoras do 
ano. A marca foi escolhida pelos 
mais de 6 mil membros dessa 
organização norte-americana, que 
tem como missão pensar o futuro 
da indústria da beleza no mundo. 

A Surya Brasil é 
a única marca 
brasileira 

a conquistar dois prêmios no 
American Chamber of Commerce, 
em 2012. O Prêmio Eco concedeu 
à Surya Brasil um prêmio especial 

por Liderança Estratégica, 
Inovação e Sustentabilidade e 
outro pelo fomento de Práticas 
Sustentáveis. 

A linha Sapien 
Women foi 
vice-campeã 
do Sustainable 

Beauty Awards 2014, na categoria 
Sustainable Packaging. As 
embalagens Sapien Women são 
feitas de “plástico verde”, obtido a 
partir da cana-de-açúcar. O prêmio 
foi organizado pela consultoria 
britânica Organic Monitor. 
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Esta certifi cação garante que o papel 
utilizado nos rótulos e nas embalagens 
dos produtos Surya Brasil são 
provenientes de madeira refl orestada ou 
de outras fontes controladas. A medida 
garante o respeito ao meio ambiente, aos 
trabalhadores e aos clientes.

A Cosmebio é a Associação 
Profi ssional de Cosméticos Naturais, 
Ecológicos e Orgânicos. A iniciativa 
reúne empresas do setor e conta 
com mais de 390 membros em todo 
o mundo.  A associação trabalha 
na promoção do consumo de 
cosméticos naturais e ecológicos feitos 
com ingredientes provenientes da 
agricultura orgânica e desenvolvidos 
com o uso de tecnologia verde.

Estamos transformando a indústria 
de cosméticos! Como um membro 
orgulhoso da Campaign for Safe 
Cosmetics, uma união internacional 
de organizações sem fi ns lucrativos, 
de saúde e proteção ambiental, 
trabalhamos para proteger a saúde 
de consumidores e trabalhadores 
pela eliminação do uso de produtos 
químicos ligados ao câncer e outras 
doenças graves e substituindo-os 
por alternativas mais seguras.

Este selo exige que empresas 
mantenham proteção rigorosa de 
ecossistemas locais e garante que 
agricultores recebam preços justos 
por suas colheitas. A iniciativa fomenta 
a agricultura familiar, sustentável e 
orgânica.

Programa de cosméticos certifi cados, 
cuidados pessoais e produtos para 
casa livres de crueldade animal, 
The Leaping Bunny atesta empresas 
que não testam em animais em 
qualquer fase de desenvolvimento 
do produto. Dirigido pela Coalition 
for Consumer Information on 
Cosmetics (CCIC), o programa 
oferece a lista mais atualizada de 
empresas que não estão envolvidas 
em testes com animais.

A Surya Brasil é a única empresa 
brasileira do setor a conquistar a 
certifi cação ISO 22716, que fornece 
diretrizes para fabricação, controle, 
armazenamento e distribuição 
de cosméticos. O selo atesta o 
compromisso da empresa com a 
excelência durante todo o processo 
de produção de sua linha de produtos.

Vencedora, 
em 2009, do 
prêmio “Verdes 
que Amamos” 
oferecido pela 

revista Nova Cosmopolitan por 
conta de suas loções hidratantes. 

Em 2009, 
a Surya 
Brasil 

ganhou o Prêmio Eco Award 
oferecido pelo Valor Econômico 
em parceria com a AMCHAM na 
categoria Modelo Sustentável de 
Negócio. 

Em 2010, 
ganhou o 
Prêmio 

de Responsabilidade Social da 
Apex Brasil, agência que atua 
para promover os produtos e 
serviços brasileiros no exterior 
e atrair investimentos estrangeiros. 

A revista 
Instinct 
premiou 
o Gel 

Modelador Sapien Men da Surya 
Brasil como “Escolha Número 1” 
no 2011 Grooming Awards. 

Em 2010, a Surya 
Brasil ganhou 
menção honrosa 
do L’Observatorie 

des Cosmetiques pelo 
desenvolvimento de seu gel 
antisséptico natural para 
as mãos. 

No ano de 2009, 
o Gel para Barbear 
da linha Sapien Men 
da Surya Brasil foi 
vencedor do Beauty 

with a Conscience Awards na 
categoria Solução Natural. 

As Máscaras 
Capilares 
Amazônia 
Preciosa foram 

premiadas no suplemento Celebs 
on Sunday UK do Mirror. 

Vencedora, 

Ser Saudável é a nossa Natureza!
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Instituto Surya Solidária

O Instituto Surya Solidária é a divisão de responsabilidade 
socioambiental da marca que tem foco na proteção 
animal, na conservação ambiental, na transformação 

educacional e nos direitos humanos.

“Seja você a mudança que quer ver no mundo” 
Mahatma Gandhi
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CONSTRUINDO TALENTOS 
O Instituto Surya Solidária começou a patrocinar o 
programa Construindo Talentos em 2009. O projeto 
independente, fi nanciado pela marca e iniciado por sua 
co-fundadora, Wanda Malhotra, ensina artes, artesanato, 
jardinagem e panifi cação vegana para crianças e 
adolescentes com idade entre 11 e 17 anos que vivem 
no orfanato Marly Cury. “Estamos ensinado as crianças a 
trabalhar em grupo, com respeito e unidade. Queremos 
ajuda-los a explorar ao máximo todo seu potencial para 
que, no futuro, possam se tornar profi ssionais que se 
sustentem com dignidade e adultos responsáveis”, explica 
Wanda Malhotra. Wanda acredita que a violência é uma 
das mazelas sociais do Brasil, principalmente em grandes 
capitais como Rio de Janeiro e São Paulo. Ela acredita que 
uma das maneiras de minimizar o problema é trata-lo em 
sua origem, refl etindo sobre as causas da violência em 
nossas comunidades e não apenas tentando controlá-la. 
Recentemente Clelia, que toca bateria e teclado, criou uma 
banda com as crianças do Marly Cury. O grupo musical conta 
também com a participação de colaboradores da Surya Brasil. 

ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E LIVRE DE CRUELDADE
Em 2014, a Surya Brasil foi a única empresa brasileira do 
setor a conquistar a certifi cação ISO 22716, que fornece 
diretrizes para fabricação, controle, armazenamento e 
distribuição de cosméticos. O selo atesta o compromisso 
da empresa com a excelência durante todo o processo de 
produção de sua linha de produtos. Nesse mesmo ano, a 
marca celebrou a sanção da Lei 777/2013, que proíbe o uso 
de animais no desenvolvimento de cosméticos, perfumes 
e produtos de higiene no estado de São Paulo, onde está 
localizada a fábrica da empresa. Desde sua fundação, a 
Surya Brasil tem orgulho de dizer que é uma empresa 
totalmente livre de crueldade.

GIRLS INC. LONG ISLAND
Em março de 2014, Wanda Malhotra foi convidada para 
compartilhar sua história de vida e conselhos sobre 
carreira com alunas da Mulligan Middle School, em Long 
Island (EUA), como voluntária do Girls Inc. O programa, 
denominado Operation SMART®, estimula o entusiasmo 
e aperfeiçoamento de meninas em assuntos como ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática.

FEIRA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS
Ao longo de 2014, a Surya Solidária realizou diversas 
parcerias com ONGs para promover a adoção de animais 
no Espaço Surya Brasil, na Vila Mariana (SP). Nessas ocasiões, 
parte da renda obtida com a venda de cosméticos Surya 
Brasil e serviços do spa é revertida para essas organizações.

GENTLE BARN
Em junho de 2014, a Surya Brasil foi um dos apoiadores do 
Domingo de Visitas do Gentle Barn. A organização detém 
uma grande fazenda na Califórnia e promove o contato entre 
animais e crianças para ensinar a elas a bondade, compaixão 
e empatia com todas as formas de vida. Para o Gentle Barn, 
quando fi nalmente nossas crianças entenderem que por 
dentro somos todos iguais – mesmo com a diversidade que 
temos por fora – o mundo fi nalmente encontrará a paz.

DESPERDÍCIO ZERO
O projeto Desperdício Zero tem como meta reduzir 
desperdício, perdas e danos dentro da cadeia de produção 
da Surya Brasil.

Queremos conscientizar e sensibilizar colaboradores, 
clientes e parceiros para a importância da mudança de 
atitude e de hábitos de consumo, minimizar geração de 
resíduos, combater o desperdício em todas as áreas, 
incentivar a reutilização de materiais quando possível e, por 
último, destiná-los de maneira correta para a reciclagem.

A sobrevivência do planeta depende de ações simples, 
que possam facilmente ser incorporadas no dia a dia das 
pessoas e das empresas e que farão realmente a diferença se 
forem adotadas por um grande número de pessoas.

CINESOLAR
O Cinesolar é um projeto de cinema itinerante que conta 
com o apoio da Surya Brasil. Ele utiliza energia solar (limpa 
e renovável) para funcionar e, além da projeção de fi lmes, 
promove arte e sustentabilidade por meio de ofi cinas e 
atividades artísticas e lúdicas.  www.cinesolar.com.br
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Espaço e Empório Surya

O Espaço Surya Brasil é o primeiro spa natural, 
orgânico e vegano do país. Em um casarão 

acolhedor, localizado em uma rua tranquila no coração 
da Vila Mariana, em São Paulo, são oferecidas terapias 
para cabelos, rosto e corpo, além da aplicação das 
tradicionalíssimas Henna Pó e Henna Creme.

Entre os tratamentos disponíveis no Espaço Surya 
Brasil estão: Sauna Detox Surya Brasil, Massagem 
facial Orgânica Maharani/Maharaj com Frutas; 
Higienização Orgânica da Pele; Barba Turca; Barba 
Maharaj Orgânica; Massagem Capilar Maharani/
Maharaj; Depilação com Linha para Face, Sobrancelha 
e Buço; Gomagem Natural Vegana; Massagem 
Modeladora Vegana; Drenagem Vegana Surya; 
Massagem Relaxante Vegana; Massagem Esfoliante 
com Café Orgânico; Massagem Maharani/Maharaj 
Corporal; Refl exologia Maharani/Maharaj Orgânica 
(Mãos e/ou Pés); Tratamento Preciosa (Mãos e/
ou Pés); Spa dos pés; Manicure e Pedicure; Corte 
Masculino; Lavagem; Escova com Proteção Orgânica; 
Terapia Capilar Orgânica com Henna e Máscara e 
Coloração Surya com Henna Pó ou Henna Creme.

Espaço Surya Brasil
Endereço: Rua Fabrício Vampré, 232 – Vila Mariana – São 
Paulo/SP – CEP 04014-020
Telefone: (11) 5084-2591
Horário: Terça a sábado, das 9h30 às 20h
Facebook: www.fb.com/EspacoSuryaBrasil

Espaço Surya Brasil: o primeiro day spa natural, 
orgânico e vegano do país.

Surya.indd   8 26/05/16   11:53



INFORME PUBLICITÁRIO

O Empório Surya Brasil é uma concept store 
natural, orgânica e vegana. Uma das unidades 

do negócio está localizada no Shopping Ibirapuera, 
enquanto outra está instalada dentro do Espaço Surya 
Brasil, primeiro spa vegano do país, ambas na cidade 
de São Paulo. 

Além dessas unidades fi xas, a marca instalou 
com êxito pop up stores em Nova York, durante a 
temporada de compras do fi m do ano de 2014: uma 
na Grand Central Station (2013) e a outra no Winter 
Village do Bryant Park. A Surya Brasil também criou 
um Corner Orgânico na Casa Costa, em Curitiba (PR), 
onde expõe suas linhas de produtos comprometidos 
com a saúde dos clientes, a sustentabilidade, o 
comércio justo, a extração consciente das matérias 
primas, o apoio à produção local e a defesa dos 
direitos animais. “Um de nossos grandes objetivos é 
educar os consumidores e incentivá-los a entender o 
valor agregado do consumo ético, reduzindo mazelas 
como a emissão de carbono e fazendo escolhas mais 
saudáveis”, explica Clelia Angelon, fundadora da Surya 
Brasil. “Estamos dando às pessoas novas alternativas 
de consumo para toda a família”, complementa 
Wanda Malhotra, outra das fundadoras da companhia.

O Empório Surya Brasil possui grande variedade de 
produtos naturais, orgânicos e veganos, que vão além 
dos cosméticos. São roupas, sapatos e acessórios para 
adultos e crianças, utensílios de cozinha, alimentos 
orgânicos certifi cados e opções de presentes para 
todas as épocas do ano.

O Empório Surya Brasil é uma concept store natural, orgânica e vegana, uma 
delas está localizada no Shopping Ibirapuera e a outra, dentro do Espaço Surya.
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produtos
A Henna Creme da Surya Brasil 
oferece uma maneira muito 
mais segura e natural de cobrir 
os fi os brancos ou tonalizar 
os cabelos, simultaneamente 
condicionando-os e 
tornando-os mais fortes. 
Desenvolvida como um 
tratamento de beleza, sua 
textura é sedosa e seu aroma, 
agradável. É fácil de aplicar e 
não possui PPD, substância 
causadora de alergias. 
Para prolongar o efeito do 
produto, use o Shampoo e o 
Condicionador da linha Color 
Fixation da Surya Brasil.

A Henna Pó Surya Brasil é 100% natural e vegetal e a maneira 
mais segura e saudável de colorir os cabelos brancos ou tonalizar 
os cabelos. Ela colore ao mesmo tempo que condiciona e 
fortalece seus cabelos. Um tratamento completo de beleza, basta 
adicionar água morna, misturar  e aplicar nos cabelos limpos.

Henna Creme

Henna Pó

Alta performance com 
ingredientes naturais 
A Henna Creme e Henna Pó 
Surya Brasil são colorações 
de alta performance. 
Contêm uma mistura muito 
sofi sticada de ingredientes 
botânicos da Índia e do 
Brasil, que colorem e 
condicionam os cabelos. 
Inspiradas e guiadas pelos 
princípios da Ayurveda, 
elas melhoram a saúde dos 
cabelos. As matérias-primas 
utilizadas são colhidas 

de modo sustentável 
e livres de agrotóxicos.

Cores vibrantes com 
cobertura de cabelos 
brancos
A coloração age por 
deposição enquanto 
revitaliza, hidrata e 
condiciona os cabelos. É 
enriquecida com extratos 
naturais e ingredientes 
orgânicos que nutrem os 
cabelos, proporcionando 
mais brilho, maciez e 

elasticidade aos fi os. 
Colore sem romper a 
estrutura original dos 
cabelos e forma uma película 
de proteção em torno de 
cada fi o, deixando-os muito 
mais saudáveis.

Fácil de usar
São fáceis de usar e podem 
ser aplicadas por você na sua 
casa. Elas são uma coloração 
de alta performance segura 
para você e para o meio 
ambiente.

Disponível em 8 cores e 1 tratamento:

Disponível em 15 cores:

Veja o vídeo 
de como 
utilizar a 

Henna Surya 
Brasil

Única coloração compatível 
com qualquer processo químico  Abra, Agite e Aplique! 

Não contém: 
Sem PPD
Sem Metais Pesados
Sem Amônia
Sem Peróxido
Sem EDTA
Sem Fragrância Artifi cial
Sem Glúten
Sem Coloração Artifi cial
Sem Óleo Mineral ou OGM
Sem Parabenos 
Sem Resorcinol
Sem Lauril sulfato de sódio
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Shampoo: Possui tensoativos 
suaves que limpam 
delicadamente os fi os.  
Contém Proteína de Arroz, 
Manteiga de Cupuaçu, Óleo 
de Babaçu e de Buriti, além 
de um rico complexo de 15 
extratos de ervas e frutas 
que auxiliam na intensidade 
da cor, proporcionando 
brilho aos cabelos tingidos. 
Indicado para cabelos com 
colorações permanentes e 
semipermanentes. Pode ser 
utilizado para a prática de 
Co-Wash. 

Condicionador: Hidrata os 
fi os selando as cutículas dos 
cabelos. Contém um complexo 
de ingredientes naturais, como 
o Óleo de Buriti, que auxiliam 
na intensidade de cor e brilho 
dos cabelos tingidos. Ideal 
para ser usado após colorir 
os cabelos com Henna Pó ou 
Creme. Indicado para cabelos 
com colorações permanentes 
e semipermanentes. Pode 
ser utilizado para a prática de 
Low Poo.

Unidose de Tratamento 
Intensivo: Hidrata e revitaliza 
cabelos danifi cados com a 
ajuda de ingredientes naturais. 
Contém ingredientes que 
proporcionam intensidade 
de cor e brilho aos cabelos 
tingidos. Enriquecido com 
proteínas de arroz que 
fortalecem a fi bra capilar. Ideal 
para ser usado após colorir 
os cabelos com Henna Pó ou 
Henna Creme Surya Brasil.

Creme para Pentear: 
Apresenta fórmula rica e 
balanceada que proporciona 
suavidade e controla o 
volume, oferecendo brilho 

e intensidade da cor aos 
cabelos tingidos. Auxilia no 
selamento da cutícula e na 
proteção solar. Ideal para 
ser usado após colorir os 
cabelos com a Henna Pó ou 
Henna Creme Surya Brasil. 
Indicado para cabelos com 
colorações permanentes e 
semipermanentes. 

Máscara Restauradora: 
Hidrata e revitaliza cabelos 
tingidos ou danifi cados. 
Rica em óleos naturais, com 
propriedades emolientes, 
pode ser utilizada em 
tratamento intensivo periódico 
para manter qualquer tipo 

de cabelo saudável. Contém 
ingredientes que proporcionam 
intensidade de cor e brilho aos 
cabelos tingidos. Ideal para ser 
usada após colorir os cabelos 
com Henna Pó ou Henna 
Creme. Indicada para cabelos 
com colorações permanentes e 
semipermanentes.

Color Fixation

Não contém: BHT, EDTA, 
Corantes Artifi ciais, 
Fragrância Artifi cial, Ftalatos, 
Glúten, Óleo Mineral, 
Parabenos, Sal, Silicone, 
Sulfato e Transgênicos.  

A coleção de esmaltes 
Exotic Animals foi buscar 
inspiração nas cores da 
natureza para deixar suas 
unhas muito mais bonitas 

Animals ainda conta com 
lixa e palito para unhas e 
com o removedor orgânico, 
produzido com óleos de 
Patauá, Argan e Buriti vegetais 
e orgânicos que proporcionam 
hidratação, evitando o 
ressecamento e manchas 
brancas nas unhas e cutículas.

Linha de Esmaltes 
Exotic Animals Não contém: Cânfora, 

DBP, Formaldeído, 
Parabenos e Tolueno.
Livre de testes em 
animais e ingredientes 
de origem animal.  

e saudáveis. São cores 
com brilhos e tonalidades 
vibrantes, cada uma dedicada 
a um animal exótico da 
fauna de diferentes cantos 
do mundo. Ao todo, são 
16 cores de esmaltes, além 
da Base Seda, Extrabrilho e 
Óleo Secante. A linha Exotic 

INFORME PUBLICITÁRIO

Possui tensoativos 

Contém Proteína de Arroz, 
Manteiga de Cupuaçu, Óleo 
de Babaçu e de Buriti, além 
de um rico complexo de 15 

que auxiliam na intensidade 

brilho aos cabelos tingidos. 
Indicado para cabelos com 

Color Fixation

Surya.indd   11 26/05/16   11:53



produtos Certificados Orgânicosprodutos Certificados Orgânicosprodutos Certificados Orgânicos

  MARACUJÁ & COPAÍBA  
Shampoo: Regula a 
oleosidade dos cabelos. 
Sua ação refrescante 
proporciona leveza, volume 
e luminosidade aos fi os, sem 
deixar resíduos. Possui Óleo 
Orgânico de Alecrim em sua 
composição. Indicado para 
cabelos mistos.

Condicionador: Auxilia 
no controle da oleosidade 
dos cabelos e possui ação 
refrescante. Proporciona 
leveza, volume e 
luminosidade aos fi os, sem 
deixar resíduos. Possui Óleo 
Orgânico de Alecrim em sua 
composição. Indicado para 
cabelos mistos. 

Máscara Capilar: Proporciona 
hidratação com proteção 
dos fi os e equilíbrio da 
oleosidade, oferecendo 
leveza, maciez e luminosidade 
aos cabelos. Possui Óleo 
Orgânico de Alecrim em sua 
composição. Indicada para 
cabelos mistos. 

Sabonete Líquido Maracujá 
& Copaíba: Experimente uma 
sensação de limpeza com 
propriedades hidratantes 
e relaxantes para a pele, 
proporcionando suavidade 
e frescor. Possui Óleo 
Orgânico de Alecrim em sua 
composição. Indicado para 
peles oleosas.

Loção Hidratante: Equilibra 
a oleosidade da pele, 
mantendo-a macia e suave, 
com ação refrescante. Possui 
Óleo Orgânico de Alecrim 
em sua composição. Indicada 
para peles oleosas.

  AMLA, GUARANÁ & MELÃO  
Shampoo: Regula a oleosidade dos cabelos. 
Sua ação refrescante proporciona leveza, 
volume e luminosidade aos fi os, sem deixar 
resíduos. Possui Óleo Orgânico de Alecrim em 
sua composição. Indicado para cabelos mistos.

Condicionador: Auxilia no controle da 
oleosidade dos cabelos e possui ação 
refrescante. Proporciona leveza, volume e 
luminosidade aos fi os, sem deixar resíduos. 
Possui Óleo Orgânico de Alecrim em sua 
composição. Indicado para cabelos mistos. 

Sabonete Líquido: Experimente uma sensação 
de limpeza com propriedades hidratantes e 
relaxantes para a pele, que oferece suavidade 
e frescor. Possui Óleo Orgânico de Alecrim em 
sua composição. Indicado para peles oleosas.
Máscara Capilar: Proporciona hidratação com 

proteção dos fi os e equilíbrio da oleosidade, 
resultando em leveza, maciez e luminosidade aos 
cabelos. Possui Óleo Orgânico de Alecrim em 
sua composição. Indicada para cabelos mistos. 

Loção Hidratante: Equilibra a oleosidade da 
pele, mantendo-a macia e suave, com ação 
refrescante. Possui Óleo Orgânico de Alecrim 
em sua composição. Indicada para peles oleosas.

Produtos 
Veganos

  COCO & UCUUBA  
Shampoo: Reestrutura a fi bra capilar, 
desembaraça e amacia os fi os sem deixá-los 
pesados. Controla o volume, hidrata e defi ne 
os cachos, sem deixar resíduos. Possui Óleo 

Orgânico de Capim-Limão em sua composição. 
Indicado para cabelos cacheados e étnicos. 

Condicionador: Reestrutura a fi bra capilar e 
fecha as cutículas. Sua ação protege os fi os 
recuperando luminosidade e elasticidade, 
sem deixar resíduos. Possui Óleo Orgânico 
de Capim-Limão em sua composição. 
Indicado para cabelos cacheados e étnicos.
 
Máscara Capilar: Proporciona hidratação 
intensiva e prolongada, com controle do 
volume e defi nição dos cachos. Possui 
Óleo Orgânico de Capim-Limão em sua 
composição. Indicada para cabelos 
cacheados e étnicos.
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  MORANGO & BURITI  
Shampoo: Hidrata a camada 
interna dos fi os e repara as 
cutículas. Sua ação nutritiva 
fortalece os cabelos, 
recuperando a maciez e a 
luminosidade, sem deixar 
resíduos. Toda a linha Morango 
& Buriti tem Óleo Orgânico 
de Hortelã em sua fórmula. 
Indicado para todos os tipos 
de cabelo.

Condicionador: Hidrata e 
condiciona os fi os, reparando 
as cutículas. Sua ação 
nutritiva fortalece os cabelos, 
recuperando a maciez e a 
luminosidade, sem deixar 
resíduos. Indicado para todos 
os tipos de cabelo.

Máscara Capilar: Proporciona 
hidratação intensiva que 
fortalece os cabelos, 
recuperando a maciez e o 
brilho. Indicada para todos os 
tipos de cabelo.

Sabonete Líquido: Mais do 
que remover as impurezas, a 
fórmula contém ingredientes 
essenciais para sua pele, 
deixando-a sedosa e macia e 
proporcionando, ainda, uma 
duradoura sensação de frescor. 
Indicado para todos os tipos 
de pele. 

Loção Hidratante: Sua fórmula 
é rica em emolientes naturais 
que proporcionam intensa 
hidratação e proteção, com 
uma agradável sensação de 
frescor. Indicada para todos os 
tipos de pele.

  CANELA & CUPUAÇU  
Shampoo: Reestrutura, protege e recupera a 
luminosidade e a elasticidade dos fi os tingidos, 
sem deixar resíduos. Possui Óleo Orgânico 
de Limão em sua composição. Indicado para 
cabelos tingidos.  

Condicionador: Reestrutura a fi bra capilar e 
fecha as cutículas. Sua ação protege os fi os e 
recupera sua luminosidade e a elasticidade, 

sem deixar resíduos. Possui Óleo Orgânico 
de Limão em sua composição. Indicado para 
cabelos tingidos. 

Máscara Capilar: Proporciona hidratação 
intensiva para cabelos tingidos com ação 
reestruturante, fechando as cutículas e 
protegendo a cor. Recupera a luminosidade e 
a elasticidade dos fi os. Indicada para cabelos 
tingidos.

Sabonete Líquido: Sua limpeza agradável e 
efi ciente proporciona muita hidratação, ao 
mesmo tempo que oferece propriedades 
revigorantes. Indicado para peles secas. 

Loção Hidratante Canela & Cupuaçu: Perfeita 
hidratação e ação tonifi cante que proporciona 
suavidade e uma deliciosa sensação de frescor.  
Indicada para peles secas.

  LARANJA & ANDIROBA  
Shampoo: Revitaliza e fortalece os fi os, 
recuperando o brilho e a vitalidade dos cabelos 
danifi cados, sem deixar resíduos. Possui Óleo 
Orgânico de Laranja em sua composição. 
Indicado para cabelos danifi cados. 

Condicionador: Revitaliza e fortalece os fi os, 
recuperando o brilho e a vitalidade, sem deixar 
resíduos. Possui Óleo Orgânico de Laranja 
em sua composição. Indicado para cabelos 
danifi cados. 
 
Máscara Capilar: Proporciona hidratação 
intensiva para os cabelos danifi cados pelas 
agressões do dia a dia e pelos danos causados 

por chapinha, escova e alisamento. Possui 
Óleo Orgânico de Laranja em sua composição. 
Indicada para cabelos danifi cados.

Não contém: 
Ftalato, Glúten, Óleo 
Mineral, Parabenos, Sal 
e Transgênicos. Livre 
de testes em animais e 
ingredientes de origem 
animal. 
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Shampoo: Proporciona beleza 
natural aos cabelos sem 
agredir os fi os, resultando 
em brilho e maciez. Traz 
em sua composição o óleo 
de Pracaxi, a proteína de 
Amaranto e aminoácidos 
essenciais. É rico em Vitamina 
E e Aloe Vera. Indicado para 
todos os tipos de cabelo. 
Pode ser utilizado para a 
prática de Low Poo. 

Condicionador: Hidrata e 
promove efeito antiestático, 
dando brilho e emoliência aos 
fi os. Traz em sua composição 
ingredientes exóticos extraídos 
da Floresta Amazônica, como 
as manteigas de Ucuuba e 
Murumuru, os óleos de 
Pracaxi, Buriti e a proteína de 
Amaranto. É rico em Vitamina 
E, Aloe Vera e conta também 
com Macadâmia. Indicado 
para todos os tipos de cabelo. 
Pode ser utilizado para 
as práticas de No Poo 
e Co-Wash.

Creme para Pentear: Facilita 
no desembaraçar dos fi os, 
proporcionando leveza e 

hidratação. Traz em sua 
composição ingredientes 
exóticos extraídos da Floresta 
Amazônica como as manteigas 
de Ucuuba e Murumuru, 
os óleos de Pracaxi, Buriti e 
proteína de Amaranto. É rico 
em Vitamina E e Aloe Vera.

Reparador de Pontas: 
Garante emoliência e toque 
seco aos fi os sem deixar efeito 
cumulativo nem aparência 
pegajosa. Alternativa 100% 
vegetal aos reparadores de 
pontas sintéticos. Traz em 
sua composição ingredientes 
exóticos extraídos da Floresta 
Amazônica, como Óleo de 
Buriti e Pracaxi. Indicado para 
todos os tipos de cabelo. 

Hidratante Corporal: 
Promove hidratação saudável, 
duradoura e pele macia sem 
deixá-la oleosa. Traz em sua 
composição ingredientes 
exóticos extraídos da 
fl oresta amazônica, como 
as manteigas de Cupuaçu 
e Murumuru, os óleos de 
Pracaxi e Açaí e a proteína de 
Amaranto. É rico em Vitamina 

E e Aloe Vera. Possui deliciosa 
fragrância de Coco e Manga, 
com notas de Framboesa e 
Baunilha. Indicado para todos 
os tipos de pele. 

Sabonete Líquido: 
Proporciona hidratação 
profunda e dermoproteção à 
pele. Traz em sua composição 
ingredientes exóticos extraídos 
da Floresta Amazônica, como o 
óleo de Pracaxi e a proteína de 
Amaranto. É rico em Vitamina 
E e Aloe Vera. Indicado para 
todos os tipos de pele. 

Gel para Depilação com 
Lâmina: Sua textura auxilia 
o deslizar da lâmina na 
pele, ao mesmo tempo 
que proporciona poderosa 
hidratação, evitando seu 
ressecamento. Traz em sua 
composição ingredientes 
exóticos extraídos da Floresta 
Amazônica, como Cupuaçu e 
Pracaxi. É rico em Vitamina E 
e Aloe Vera e conta também 
com Macadâmia. Indicado 
para todos os tipos de pele. 
Pode ser utilizado em axilas, 
pernas e virilha.

Esfoliante Facial: É feito 
com casca de Coco e Buriti, 
que removem células mortas 
e impurezas. Mantém a 
pele sedosa, lisa, macia e 
hidratada. Indicado para 
todos os tipos de pele.

Esfoliante Corporal: É feito 
com casca de Coco e Buriti, 
que removem células mortas 
e impurezas da pele. A Argila 
Branca da Amazônia aumenta 
seu poder de esfoliação e 
a alta concentração de Aloe 
Vera garante hidratação 
intensa. Indicado para todos 
os tipos de pele.

Sapien Women

Não contém: Álcool, 
BHT, Corante Artifi cial, 
EDTA, Fragrância 
Artifi cial, Ftalato, Glúten, 
Microesferas Plásticas, 
Óleo Mineral, Parabenos, 
Sal, Silicone, Sulfato e 
Transgênicos. Livre de testes 
em animais e ingredientes 
de origem animal. 
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O Removedor de Esmaltes Exotic 
Animals é natural, orgânico e vegano. 
Contém solventes renováveis amigos da 
natureza e glicerina vegetal. Seus óleos 
vegetais orgânicos de Patauá, Argan e 
Buriti proporcionam hidratação, evitando 
o ressecamento e manchas brancas nas 
unhas e cutículas. 

Removedor de 
Esmaltes Exotic 
Animals

Não contém: Acetona, 
BHT, Formol, Glicóis, 
Óleo Mineral, Parabenos, 
Parafi na Líquida, 
Silicone, Tolueno. Livre 
de testes em animais e 
ingredientes de origem 
animal.

Sapien Men

na formação de colágeno. 
Indicado para todos os 
tipos de pele.

Gel para Barbear: Facilita o 
deslizamento da lâmina sobre 
a pele, tornando o barbear 
mais efi ciente e confortável.  
Sua fórmula contém extratos 
vegetais e emolientes 
lubrifi cantes, entre eles 
Cupuaçu e Macadâmia, que 
renovam as células, protegem 
a pele e evitam a irritação. 
Sensação de pele suave e 
hidratada. Indicado para 
todos os tipos de pele.

Hidratante Pós-Barba: 
Relaxa, regenera e protege 
a pele. Sua fórmula contém 
Açaí, Aloe Vera, Macadâmia e 

Cupuaçu, além de 
anti-irritantes naturais que 
proporcionam suavidade, 
deixando a pele muito mais 
saudável e revigorada.
Indicado para todos os 
tipos de pele. 

Óleo para Barba:  
Especialmente elaborado para 
nutrir, hidratar e combater o 
volume dos pelos da barba, 
deixando-os saudáveis e 
macios ao toque, facilitando 
o penteado e dando grande 
sensação de limpeza.

Sabonete Líquido: Oferece 
limpeza profunda e efi caz com 
hidratação perfeita para as 
necessidades específi cas da 
pele masculina. O Amaranto 

forma uma película protetora, 
enquanto o Aloe Vera e a 
Acerola garantem hidratação 
e suavidade. Indicado para 
todos os tipos de pele.

Não contém: Álcool, 
BHT, Corante Artifi cial, 
EDTA, Fragrância 
Artifi cial, Ftalato, Glúten, 
Microesferas Plásticas, 
Óleo Mineral, Parabenos, 
Sal, Silicone, Sulfato e 
Transgênicos. Livre de testes 
em animais e ingredientes 
de origem animal. 

Shampoo + Condicionador 
2 em 1: Proporciona uma 
suave sensação de frescor e 
condicionamento ao cabelo. 
A limpeza intensa não deixa 
resíduos. Sua fórmula exclusiva 
com Aloe Vera, Acerola e 
Amaranto protege e hidrata ao 
mesmo tempo. Indicado para 
todos os tipos de cabelo. Pode 
ser utilizado para a prática de 
Low Poo.

Gel Modelador: Garante 
fi xação do penteado sem o 
uso de qualquer componente  
sintético, mantendo uma 
aparência brilhante e luminosa. 
A Acerola e o Açaí presentes 
em sua fórmula proporcionam 
hidratação intensa aos cabelos. 
Indicado para todos os tipos 
de cabelo.

Esfoliante Facial: Remove as 
impurezas da superfície da 
pele e limpa profundamente 
os poros, deixando o rosto 
sempre fresco e suave. 
Prepara a pele para um 
barbear mais confortável, 
evitando irritações na pele e 
pelos encravados. Sua fórmula 
leve é feita à base de grãos 
de Açaí e Aloe Vera, além 
de conter Argila, que ajuda 
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Os Óleos para Massagem 
Sattva Surya Brasil foram 
criados para quem busca 
harmonizar corpo e mente. 
Com deliciosas fragrâncias, 
cada um dos óleos da linha 
Sattva é destinado a um Dosha 

específi co: Pitta, Kapha e 
Vatta. Os Doshas são os perfi s 
biológicos determinados pela 
Ayurveda e que devem estar 
sempre em equilíbrio para 
que doenças, mal-estares e 
complicações de saúde sejam 

evitados. É possível descobrir 
qual é o dosha dominante 
por meio de um rápido 
questionário disponibilizado 
na internet. 

Amazônia Preciosa

Linha de Óleos Sattva

Máscara Capilar com Óleo 
de Coco e Alecrim: Nutre 
profundamente os cabelos 
com proteínas, vitaminas e 
minerais. Reforça a estrutura 
dos fi os, deixando os cabelos 
mais resistentes e fáceis de 
pentear. Indicada para cabelos 
secos e danifi cados. 

Máscara Facial com Argila: 
Purifi ca e proporciona 
fi rmeza para o rosto. Nutre 
ao remover células mortas e 
extrair impurezas diversas na 
superfície da pele. Indicada 
para todos os tipos de pele.  

Hidratante Facial: Traz uma 
fórmula cremosa e rica em 
cacau que hidrata e nutre 
qualquer tipo de pele. Contém 
exóticos óleos vegetais, como 
a essência retirada da casca da 
árvore Preciosa, encontrada 
na Amazônia. Indicado para 
todos os tipos de pele.  

Tônico de Limpeza Facial: 
Controla a oleosidade 
excessiva da pele e desobstrui 
os poros, proporcionando 
maciez e hidratação.

Loção para Corpo e Mãos: 
Garante total frescor à pele, 
proporcionando um toque 
sedoso e macio.

Óleo de Massagem: Traz 
um mix exclusivo de óleos 
e plantas brasileiras que 
possuem textura leve e ajudam 
a criar a massagem perfeita, 
deixando sua pele macia e 
suave. Indicado para todos os 
tipos de pele.

Argila Facial Amazônia: 
É rica em minerais que 
nutrem a pele. Sua fórmula 
remove as células mortas, 
diminuindo oleosidade 
excessiva e impurezas 
diversas da superfície da pele. 
Indicada para peles normais 
e oleosas.

Shower Gel Esfoliante: 
Proporciona limpeza por meio 
de uma delicada esfoliação 
natural com açaí por todo o 
corpo. Contém ingredientes 
que garantem hidratação 
profunda, como óleo de Buriti 
e Óleo de Maracujá.

Sabonete Gel para as Mãos: 
Possui uma fórmula rica em 
Aloe Vera e emolientes que 
auxilia na hidratação da pele, 
proporcionando uma limpeza 
suave. Indicado para todos os 
tipos de pele. 

Loção para Pernas e Pés: 
Proporciona uma hidratação 
revigorante para pernas e 
pés cansados, resultando em 
uma agradável sensação de 
alívio e frescor.

Não contém: Álcool, BHT, 
EDTA, Corantes Artifi ciais, 
Fragrância Artifi cial, Ftalatos, 
Glúten, Microesferas Plásticas, 
Óleo Mineral, Parabenos, 
Sal, Silicone, Sulfato e 
Transgênicos. Livre de testes 
em animais e ingredientes 
de origem animal.
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Não contém: Álcool, BHT, EDTA, Corantes Artifi ciais, Fragrância Artifi cial, Ftalatos, Glúten, 
Óleo Mineral, Parabenos, Sal, Silicone, Sulfato e Transgênicos. Livre de testes em animais e 
ingredientes de origem animal.
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