


Fundada em 2008, a Cativa 
Natureza é a primeira rede de lojas 
do Brasil a comercializar cosméticos 
com insumos orgânicos certificados.

Foto da primeira loja no Mercado 
Municipal de Curitiba em meio 
ao horti-fruti. 
Ao lado a foto atual da loja na 
área de orgânicos do mercado.



https://www.youtube.com/watch?v=wNZ3WAujwdo

http://www.youtube.com/watch?v=wNZ3WAujwdo
https://www.youtube.com/watch?v=wNZ3WAujwdo


CURITIBA
Mercado Municipal de Curitiba
Rua da paz, 608. Box 514.Centro. 
ParkShoppingBarigui
Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600.
Mossunguê.

PORTO ALEGRE
Galeria Casa Prado
R. Dinarte Ribeiro, 148. 
Loja 08. Moinho dos 
ventos.

ITAJAÍ
Galeria Casa Prado
R. Dinarte Ribeiro, 148. 
Loja 08. Moinho dos 
ventos.

FORTALEZA
Gold Mall. 
Rua Barbosa de freitas, 
1040. Sala 08. Aldeota

REVENDEDORES
Mais de 200 pontos de vendas 
em todo o Brasil.

LOJA VIRTUAL
E-commerce com fluxo de 
30 mil acessos mensais



Produto livres de substâncias agressoras à 
saúde e ao meio ambiente.

Todo o processo de produção, extração e 
processamento de matérias-primas são 
rastreados e certificados por renomados 
institutos nacionais e internacionais.

- Produtos isentos de corantes e 
fragrâncias artificiais;

- Livres de parabenos e silicone;  
- Não testamos em animais e não 

utilizamos ingredientes de origem 
animal.





Conceito

A Cativa Natureza acredita no 
conceito de cosméticos livres 
de substâncias agressoras à 
saúde e ao meio ambiente, 
respeitando as normas éticas e 
ecológicas, e desenvolvendo 
parcerias com empresas 
comprometidas com a  
sustentabilidade.

Respeitamos a flora e fauna 
locais. Não utilizamos espécies 
de frutas e flores em extinção, 
comercializamos somente 
produtos certificados e 
valorizamos os pequenos e  
médios produtores orgânicos.





Origem do nosso óleo de girassol orgânico.             

Parceria com produtores de Plantação de 
girassol orgânico em São José dos Pinhais - PR

Parceria Extração do Óleo de Girassol - Via 
Sustentis - Pinhais - PR



Reunião com produtores para formação de 
parceria para plantação de camomila na cidade 
de Mandirituba - PR



Reunião com produtores de ponkan do Vale 
do Ribeira - PR. 



2012 - Parceria Cativa Natureza com MAPA/FIOCRUZ

“A empresa tem um perfil ecológico e social 
que além de prezar pela qualidade da 
matéria-prima para a elaboração de seus 
produtos também vê a importância da 
história da comunidade local de onde 
adquire a sua matéria-prima, dividindo o 
protagonismo de seus produtos com os 
todos os elos da cadeia.”

Daniella Vasconcelos
Coordenação-Geral de Extrativismo - CGEX 
Departamento de Estruturação Produtiva-DEP
Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 







Obrigada!

www.cativanatureza.com.br

          @cativanatureza

http://www.cativanatureza.com.br

