Em Seytú incentivamos o seu
estilo oferecendo elementos e
apoio para revelar todo o seu
potencial, com a segurança de
atingir a sua melhor versão.
Estamos sempre criando e
reinventando, quantas vezes
forem necessárias, porque a
partir de agora, nada vai te
impedir de expressar o que
você realmente é.
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•
•
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Hipoalergênico

Livre de
parabenos

Sem testes
em animais

FACE

CUIDADOS COM A PELE

LIMPEZA

que se sente

Esfoliante Facial*
Esfoliação intensa
Limpeza profunda
Deixa a pele suave e macia

•
•
•
•

Ingredientes:
•
Talos e extrato de bambu
•
Esfoliante vegetal
•
Sílica de arroz

•
•
•

Dia e
noite

Dia e
noite

Dia e
noite
Produto
vegano

60 g

Uso diário

Uso diário
150 ml

2 a 3 vezes por semana

Produto
vegano

*Disponível para venda a partir de Fev/20.

Remove até a maquiagem à
prova d’água
Limpa e hidrata a pele
Sem necessidade de
enxaguar
Ação antioxidante

Ingredientes:
•
Vitamina E
•
Vitamina B5
•
Extrato de Aveia

Ingredientes:
•
Extrato de Aloe Vera
•
Vitamina B5
•
Extrato de Aveia

Produto
vegano

FACE 6

•

Limpeza suave
Remove as impurezas
causadas pela poluição
Mantém a hidratação da pele
Auxilia na tonificação

150 ml

•
•
•

Demaquilante Bifásico*

Espuma de Limpeza Facial*

*Disponível para venda a partir de Fev/20.

FACE 7

HIDRATAÇÃO

para todos
Bruma Thermal*
•
•
•
•
•
•

Produto
vegano

FACE 8

Uso diário

Produto
vegano

50 g

*Disponível para venda a partir de Fev/20.

Dia e
noite

Ingredientes:
•
Ácido Hialurônico
•
Vitamina E
•
Niacinamida

Uso diário

•
•

Para todos os tipos de pele
Auxilia na manutenção dos
níveis de colágeno
Rápida absorção
Fórmula leve e refrescante

60 ml

•
•

Ingredientes:
•
Água da Ilha vulcânica de Jeju
•
Extrato da Flora Africana
•
Extrato da raiz da Chicória

Dia e
noite

Hidratante Facial Dia e Noite*

Ação antipoluição
Estimula a produção de colágeno
Efeito lifting natural
Repositor de vitamina D
Ação antioxidante
Hidratação da pele

*Disponível para venda a partir de Fev/20.

FACE 9

BODY

CUIDADOS CORPORAIS

Dia e
noite

corporais

200 g

•
•
•
•

Pele iluminada e radiante
Textura leve
Fácil de espalhar
Rápida absorção

Ingredientes:
•
Micropartículas Iluminadoras
•
Extrato de Frutas Vermelhas

Óleo Corporal Frutas Vermelhas

Limpa e hidrata a pele
Fragrância suave

•
•
•

Ingredientes:
•
Extrato de Frutas Vermelhas

Auxilia na hidratação da pele
Usar durante ou após o banho
Pele macia e sedosa

Ingredientes:
•
Extrato de Frutas Vermelhas

50 g
Produto
vegano

Dia e
noite

Dia e
noite

•
•

Uso diário

Uso diário
150 ml

Produto
vegano

200 ml

Produto
vegano

Uso diário

Dia e
noite

Creme Para Mãos
Antisséptico Frutas
Vermelhas
•

BODY 12

Hidratante Desodorante Iluminador
Corporal Frutas Vermelhas

Produto
vegano

Sabonete Líquido Frutas
Vermelhas
•
•

Uso diário

CUIDADOS

Hidrata e elimina as
bactérias
Rápida absorção
Elasticidade e firmeza
da pele

Ingredientes:
•
Ácido Hialurônico
•
Óleo de Semente de Uva
•
Manteiga de Karitê

BODY 13

BEAUTY
LINHA DE BELEZA

PELE

protegida

o
Nov

PELE
Macadamia

impecável

o
Nov

Blur Primer Facial*
Uniformiza a tonalidade da pele
Ação antipoluição
Toque aveludado
Disfarça poros dilatados e imperfeições
Redução do brilho
Prolonga a fixação da maquiagem

Corretivo em bastão
•

Hazelnut

Ingredientes:
•
Agentes Hidratantes
•
Ácido Hialurônico
•
Ativo Antioxidante
•
Extrato de Marrobio
Dia e
noite

Ingredientes:
•
Microesferas de silicone

BEAUTY 16

Almond

Uso diário

Uso diário
3 g

Produto
vegano

30 g

Produto
vegano

*Disponível para venda a partir de Fev/20.

•
•
•

Disfarça as imperfeições
(olheiras, manchas e acne)
Fácil aplicação
Acabamento sedoso e macio
Pode ser usado como
contorno

Dia e
noite

•
•
•
•
•
•

BEAUTY 17

impecável

PELE
o
Nov

Light

Beige

Base Líquida Matte FPS 15
•
•
•
•
•
•

Média cobertura com efeito matte
Longa duração
Não transfere
À prova d’água
Disfarce óptico dos poros e linhas de expressão
Livre de óleos

Cinnamon

Honey

Ingredientes:
•
Ácido Hialurônico
•
Glicerina Vegetal
•
Microesferas de efeito Soft Focus

BEAUTY 18

Dia e
noite

Cocoa

Uso diário

Para intensificar a
cobertura, aplique uma
segunda camada antes que
a primeira seque totalmente.
Lembre-se de espalhar o
produto uniformemente
para obter um acabamento
homogêneo.

Produto
vegano

30 ml

Dica de aplicação

Mocha

BEAUTY 19

impecável

PELE

Light

o
Nov
Beige

Cinnamon

Pó Translúcido
Acabamento natural
Pele radiante ao longo do dia
Produto micronizado

Dia e
noite

•
•
•

Dia e
noite

Pó Compacto
Produto
vegano

BEAUTY 20

Uso diário

Uso diário

9g

8g

Honey

Ingredientes
•
Vitamina B5
•
Agentes Antioxidantes

Produto
vegano

•
•
•
•

Auxilia no controle da oleosidade
Para todos os tons de pele
Textura leve
Ideal para finalizar a maquiagem

Ingredientes:
•
Acetato de Vitamina E

BEAUTY 21

Apricot

LOOK

iluminado

Desert
sand

Desert
sunset

Peach

Dica de aplicação
Blush Compacto
Plum

Ilumine as têmporas (parte
de cima das bochechas), em
cima da linha central do nariz,
queixo e em cima dos lábios.

Pó Iluminador
Dia e
noite

Textura ultrafina
Alta cobertura
Produto micronizado

Dia e
noite

•
•
•

BEAUTY 22

Uso diário

Desert
rose

Efeito iluminado e uniforme
Textura leve e aveludada
Cores vibrantes para todos os
tons de pele

Produto
vegano

5g

5g

Uso diário

Produto
vegano

•
•
•

BEAUTY 23

LÁBIOS

intensos

o
v
o
N

Enigmatic

Fierce

Lovely

Confident

Efeito matte e cor intensa
Não transfere
Secagem rápida

Hearty

Romantic

4 ml

•
•
•

Uso diário

Batom líquido

Produto
vegano

Dia e
noite

Authentic

BEAUTY 24

BEAUTY 25

LÁBIOS

intensos

Opulent

Glorious

Batom Cremoso
•
•
•

Desliza suavemente nos lábios
Com agentes condicionantes
Cores vibrantes

Sublime

Glamorous

Irresistible

Produto
vegano

Femme

3g

Uso diário

Dia e
noite

Persistent

BEAUTY 26

BEAUTY 27

OLHOS
marcantes

Máscara para Cílios
Amazing Effects
•
Alonga, define e dá volume
•
À prova d’água
•
Longa duração
Ingredientes:
•
Extrato de Bambu
•
Vitamina B5
•
Vitamina E

Máscara para Cílios
Flawless Lashes
•
Define e dá volume
•
Longa duração e
resistente ao suor
•
Efeito pell off - sai
com água morna sem
manchar a pele
Ingredientes:
•
Vitamina B5
•
Vitamina E

BEAUTY 28

Dia e
noite
Uso diário
6 ml

o
Nov

Uso diário

Produto
vegano

Preto

6 ml

o
Nov

Dia e
noite

Preto

BEAUTY 29

Universal

Brown

Black

o
Nov

o
Nov

Brown

Nude

OLHOS
definidos

o
Nov

Elegant

Lápis para Sobrancelhas

Lápis para Olhos

•
•

•
•

•

Aumenta o volume dos fios
Textura que proporciona
cobertura natural
Ativos que favorecem o
crescimento dos fios

•

Cor intensa
Fácil de aplicar
e esfumar
À prova d’água

Hypnotic

Natural

Lápis Duo de Sombras

Cintilante

Uso diário

Uso diário

Uso diário

1, 1 g

1, 1 g

2,4 g

Produto
vegano

BEAUTY 30

•
•
•
•

Cores matte e cintilantes
Toque seco
Dispensa o uso de pincel na aplicação
Pode ser usado como delineador ou iluminador

Dia e
noite

Matte
Dia e
noite

Dia e
noite

Ativos:
•
Fibras de Nylon
•
Manteiga de Karitê
•
Extrato de Jojoba

Apontador
•
•

Para 2 tamanhos de lápis
Com reservatório

BEAUTY 31

OLHOS
marcantes

Lançamento!

CANETA DELINEADORA

Caneta Delineadora
•
•
•
•
•

Formato anatômico, ajuda a ter um traço mais fino e preciso
Não borra e não transfere
Duração de até 24h
À prova d’água
Acabamento matte

1

2
Na parte superior, faça um novo traço
partindo do fim da linha inferior até a
metade da pálpebra

4
Com o pincel do seu Delineador Seytú bem
próximo aos cílios, reforce o traço completo
desde o canto interno até o externo.

s
Pas ineado
del inho
Gat

3
Complete a linha superior até
o canto interno do olho.

5
Preencha a parte interna do
desenho do gatinho.

6
Reforce o traço até encontrar a
expessura desejada.

1,2 ml

Uso diário

Dia e
noite

Comece desenhando um traço partindo
do canto inferior em direção ao fim da
sobrancelha.

o
açã o
c
i
l
ap o a pass

BEAUTY 32

BEAUTY 33

OLHOS
marcantes

Gatinho

Básico

Dramático

Dia a dia

Clássico

Grego

Pin up

Bold

Delineador Líquido
•
•
•
•
•

À prova d’água
Não transfere e não mancha
Acabamento fosco com cor intensa
Duração de até 24h
Traço fino e preciso

2,5 ml

Uso diário

Produto
vegano

Dia e
noite

Ingredientes:
•
Vitamina E

BEAUTY 34

BEAUTY 35

Centros de distribuição
São Paulo

São Luis

Fortaleza

Florianopólis

Rua Joaquim Tavora, 845
Bairro: Vila Mariana
CEP: 04015-001
Tel.: 11 3556-6462

Av. Jerônimo de Albuquerque 119
Loja 03
Bairro: Bequimão
CEP: 65062-190
Tel.: (98) 3236-5857

Rua Bárbara de Alencar 1.887
Loja D e E
Bairro: Aldeota
CEP: 60140-025
Tel.: (85) 3121-2101

Rua 7 de Setembro, 01
Lojas 1 e 2
Bairro: Kobrasol - São José
CEP: 88102-030
Tel.: (48) 3372-0111

Campo Grande

Cuiabá

Salvador

Rua Euclides da Cunha, 1396
Quadra 6 Lote 17
Bairro: Vila Santos Gomes
CEP: 79021-230
Tel.: (67) 3043-2270

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 157
Bairro: Baú
CEP: 78008-000
Tel.: (65) 3052-9464

Av. Manoel Dias da Silva, 980
Loja 01 e Loja 02 Terreo
Bairro: Amaralina
CEP: 41900-335
Tel.: (71) 3040-1678

Belo Horizonte

Rua Emiliano Perneta, 803
Bairro: Centro
CEP: 80420-080
Tel.: (41) 3408-6595

Aracajú
Av. Hermes Fontes, 871
Bairro: São José
CEP: 49020-550
Tel.: (79) 3211-1795

Rio de Janeiro
Av. Das Americas, 3500
Loja: C; Bloco: 2
Bairro: Barra da Tijuca
CEP: 22640-102
Tel.: (21) 2137-6818

Goiânia
Av. Assis Chateaubriand, 1014
Quadra G5 Lote 39
Bairro: Setor Oeste
CEP: 74130-010
Tel.: (62) 3432-7330

Rua Rio de Janeiro, 1363
Bairro: Lourdes
CEP: 30160-042
Tel.: (31) 3654-5414

Marabá
Q Dezoito (Fl.27) S/N
Folha 27 Quadra 18 lote 1 a 3
tipo G, salas 3 e 4 Bairro: Nova
Maraba
CEP: 68509-270
Tel.: (94) 3321 4366

Curitiba

Adquira já
seu Kit início.

Maceió
Av. Dom Antonio Brandão
Cond 203 Offices
Lojas 1-4
Bairro: Farol
CEP: 57051-190
Tel.: (82) 3313-5802

CREO
Centro de Resposta ao
Empresário Omnilife
Grande São Paulo: 11 3556 6464
Demais localidades: 0800 7046664

OMNILIFEOFICIALBR
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SEJA
Seytú

Imagem meramente ilustrativa.
Produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
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Glossário
À PROVA D` ÁGUA
À prova d`água é uma característica ou qualidade do produto em manter sua originalidade
quando em contato com a água. No Brasil, os produtos cosméticos que recebem este
apelo tem a sua eficácia comprovada, por meio de testes, ao permanecerem sem
alteração quando aplicados na pele, aguardar que sequem, e submetidos a contato com
a água externo, sem esfregar.
ÁCIDO HIALURÔNICO
Auxilia na hidratação, elasticidade e firmeza da pele.
AGENTE ANTIOXIDANTE
Melhora a maciez e a elasticidade da pele e além disso protege contra os radicais livres
preservando a sua pele.
AGENTE HIDRATANTE
Responsável pela hidratação da pele, conferindo suavidade e maciez a pele.
ÁGUA DA ILHA VULCÂNICA DE JEJU
Água marinha de extrema pureza e riqueza em oligoelementos (elementos químicos
minerais) proveniente da ilha de Jeju na Coréia. Este componente está presente na
formulação da BRUMA THERMAL responsável pela hidratação da pele.
DISFARCE ÓPTICO
Situação promovida por partículas esféricas que permitem que a luz seja refletida
em diversas direções (difusão da luz), diminuindo assim a aparência brilhante da pele
conhecido como efeito matte.
ESFOLIANTE VEGETAL
Agentes esfoliantes provenientes da planta Luffa Cylindrical Fruit. Consta na formulação
do ESFOLIANTE FACIAL na forma de material fibroso preparado pela moagem controlada
dos frutos secos da planta. Atuam como agentes esfoliantes físicos, acelerando a
descamação da pele e, portanto, melhorando sua aparência externa.
EXTRATO DE BAMBU
Este componente está presente na fórmula da Máscara AMAZING EFFECTS e do
ESFOLIANTE FACIAL e tem a função de auxiliar na hidratação.
EXTRATO DA FLORA AFRICANA
Extrato proveniente da árvore conhecida como mogno africano (Khaya Senegalensis) que
estimula a produção de colágeno na pele. Este componente está presente na formulação
da BRUMA THERMAL.
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EXTRATO DA RAIZ DA CHICÓRIA
Este componente está presente na formulação da BRUMA THERMAL e é responsável
pela reposição de vitamina D.
EXTRATO DE MARROBIO
Este componente está presente na formulação do BLUR PRIMER FACIAL que tem
como principal função de combater os danos visíveis e invisíveis da poluição na pele:
PROTEGE as células da pele contra a penetração de poluentes e a devastação genética;
REMOVE e neutraliza as espécies oxidantes tóxicas que danificam as proteínas e as
estruturas lipídicas, tornando cravos e comedões menos visíveis para uma pele radiante
e purificada; FORTALECE a barreira da pele, estimula os antioxidantes naturais da
pele para uma melhor textura; Repara o metabolismo celular, reabastecendo o nível de
energia, reduzindo a aspereza da pele para uma sensação macia e suave.
EXTRATO DE ALOE VERA
Componente presente na ESPUMA DE LIMPEZA FACIAL responsável por auxiliar na
hidratação e tonificação da pele.
EXTRATO DE AVEIA
Componente presente na ESPUMA DE LIMPEZA FACIAL e no DEMAQUILANTE BIFÁSICO,
responsável por auxiliar na hidratação e revitalização da pele.
EXTRATO DE FRUTAS VERMELHAS
Compreende os extratos de cereja, framboesa e amora. Tem alto poder hidratante,
antioxidante, antirradicais livres e refrescante. Protegem a pele contra as agressões
externas. Ou seja, favorecem a hidratação, conferindo suavidade e maciez a pele.
Está presente nos produtos da linha corporal FRUTAS VERMELHAS.
EXTRATO DE JOJOBA
O extrato de jojoba é um ingrediente da formulação do LÁPIS PARA SOBRANCELHAS
que auxilia no crescimento dos fios.
FIBRAS DE NYLON
As fibras de Nylon presentes na formulação do LÁPIS PARA SOBRANCELHAS se
depositam nos pelos e criam um efeito de volume nas sobrancelhas.
GLICERINA VEGETAL
Ingrediente presente na formulação do produto BASE LÍQUIDA MATTE FPS 15.
Tem diferencial de ser proveniente de vegetais. Possui propriedades emolientes,
lubrificantes, umectantes, hidratantes e higroscópicas que auxiliam na absorção da água
na pele.

MANTEIGA DE KARITÉ
A Manteiga de Karité é um ingrediente da formulação do LÁPIS PARA SOBRANCELHAS,
que exerce uma ação protetora e condicionante sobre a pele e cabelos, prevenindo
contra o ressecamento.
MICROESFERAS DE EFEITO SOFT FOCUS
Partículas esféricas presentes no BASE LÍQUIDA MATTE FPS 15, que permitem que a
luz seja refletida em diversas direções (difusão da luz), diminuindo assim a aparência
brilhante da pele conhecido como efeito matte.
MICROESFERAS DE SILICONE
Ingrediente presente na formulação do CORRETIVO EM BASTÃO que proporciona um
efeito soft focus, toque sedoso e acabamento natural.
MICROPARTÍCULAS ILUMINADORAS
Ingrediente presente na formulação do HIDRATANTE DESODORANTE ILUMINADOR
CORPORAL FRUTAS VERMELHAS que garante o efeito iluminado na pele de uma
maneira leve e uniforme.
NIACINAMIDA
Agente suavizante para a pele presente na fórmula do HIDRATANTE FACIAL DIA E NOITE.
ÓLEO DE SEMENTE DE UVA
Auxilia na melhora da flexibilidade e elasticidade da pele. Encontramos este ingrediente
no CREME PARA MÃOS ANTISSÉPTICO FRUTAS VERMELHAS.

SÍLICA DE ARROZ
Obtida pela calcinação derivada da casca do arroz, é um agente esfoliante e abrasivo
suave que favorece a remoção das células mortas da superfície da pele, promovendo
maciez, suavidade na textura e renovação da pele. Está presente na formulação do
ESFOLIANTE FACIAL.
TALOS DE BAMBU
De origem vegetal, mais especificamente da planta Bambu, atuam como agentes
esfoliantes físicos, acelerando a descamação da pele e, portanto, melhorando sua
aparência externa.Está presente na formulação do ESFOLIANTE FACIAL.
VITAMINA B5
Conhecido como Panthenol, promove a hidratação da pele. É responsável por suavizar o
aspecto da pele seca, devido sua capacidade de atrair e reter umidade. Então a presença
da Vitamina B5 (Panthenol) na formulação do produto, traz uma aparência de pele
naturalmente hidratada. Pode ser encontrado nas fórmulas do: ESPUMA DE LIMPEZA
FACIAL, DEMAQUILANTE BIFÁSICO e PÓ COMPACTO.
VITAMINA E E ACETATO DE VITAMINA E
Vitamina E ou Tocopherol é um agente antioxidante que melhora a maciez e a
elasticidade da pele e além disso protege contra os radicais livres preservando a sua pele.
Os radicais livres agem negativamente na pele e são responsáveis pelo seu
envelhecimento. Ingrediente presente no: DEMAQUILANTE BIFÁSICO, HIDRANTANTE
FACIAL DIA E NOITE, MÁSCARA PARA CÍLIOS AMAZING EFFECT E FLAWLESS LASHES,
E DELINEADOR LÍQUIDO.

PARTÍCULAS DE BRILHO
As partículas de brilho ultrafinas presente no PÓ LUMINADOR COMPACTO que garantem
o efeito iluminado na pele de uma maneira leve e uniforme.
PELL OFF
Efeito peel off é um atributo da fórmula da MÁSCARA PARA CÍLIOS FLAWLESS LASHES
que forma uma camada de filme sobre a pele proporcionando maior duração e resistência.
Você pode observar que não terá o efeito “panda”na remoção com água morna, pois o
produto sai em pequenos pedaços.

*Produto não contém ingredientes de origem animal e não é testado em animais

PRODUTO MICRONIZADO
A micronização é uma tecnologia inovadora na qual os ingredientes são reduzidos a
partículas ultrafinas e isto garante um acabamento matte à pele, uniformizando a cor e
disfarçando os poros. Ou seja, traz um acabamento leve e cobertura uniforme.
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SEYTU.OMNILIFE.COM

Se quiser nos conhecer, entre em contato.
Nome:
Telefone:
E-mail:
Os produtos publicados neste catálogo estão sujeitos à disponibilidade. As marcas que aparecem neste catálogo são válidas para
o Brasil. As cores dos produtos das imagens são aproximadas. Este catálogo pode ser modificado à solicitação da OMNILIFE.
Válido a partir de setembro de 2019.
BR A2 20 v.2

