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UM POUCO SOBRE NÓS
Em 2010, Lara – uma jovem psicóloga brasileira, natural da 
Capital Paulista resolveu dar uma guinada na sua vida, como 
popularmente se diz: “virou a mesa”. 

Entusiasmada e motivada por sua mãe decidiu empreender no setor 
promissor da economia criativa em suas horas vagas, afinal de 
contas desejava muito fazer parte do grupo cada vez mais crescente 
de mulheres empreendedoras no país. 

Foram muitas horas de cursos, estudos, pesquisas e técnicas 
especiais e únicas, o resultado não poderia ser diferente e a certeza 
se firmava com a colaboração e alegria contagiante de sua mãe – 
Zuca, o caminho não poderia ser outro, nascia a LaraZuca – 
sabonetes artesanais especiais. 

Nosso objetivo é proporcionar a todos a experiência de ter um 
momento agradável, de leveza e de relaxamento, pois com a correria 
do dia a dia, não nos damos conta de como o momento do banho 

pode ser especial. “Momento único e 
transformador”. 

Nada melhor que neste momento 
mágico que nos proporciona 
leveza agregar aromas que nos 
remetem há uma lembrança da 
infância, da casa da avó, da 
nossa mãe, de um doce, de uma 
data comemorativa, que foram 

marcantes em nossa memória. 

“Apaixone-se por nossos produtos artesanais feitos 
com muito cuidado, carinho e atenção devida.”
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CATEGORIAS DE PRODUTOS

Criança
Sapeca

Doces da Vovó

Banho

Frutas

Mel & Canela

Spa

Cupcake
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Criança e Sapeca

Ideal para lembrança de maternidade, 
aniversários e chá de bebê.

Maternidade Zoo
Elaborado para as crianças e 
com fragrância de alegria 
que vai deixar o banho mais 
divertido.  Pato, jacaré e 
Mine. Peso: 45 grs    

Maternidade Bercinho
Sabonetes imitando jujuba 
em 4 fragrâncias  uva, 
morango silvestre, laranja 
lima e limão siciliano Peso: 
75 grs 

Maternidade
Elaborado para as crianças e 
com fragrância de alegria que 
vai deixar o banho mais 
divertido.  Carrinho, pezinho, 
chupeta. Peso: 45 grs    

Sabonete hidratante feito com óleo de coco de 
babaçu com essência de alegra, elaborado para 
todos os tipos os pele. Rosa ou Azul
 Peso: 80 grs   

Mamadeira
Elaborado para as crianças e com fragrância de 
alegria que vai deixar o banho mais divertido. 
Ideal.  Menina: 65 grs Menino 75 grs    

Roupinha de Criança

Ref:600.006
Ref:600.010

Ref:600.018 Ref:600.005 Ref:600.003
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Ideal para lembrança de aniversários

Criança e Sapeca

Elaborado para as crianças e 
com fragrância de alegria que 
vai deixar o banho mais 
divertido. Banheira vem com 3 
bichos, hipopótamo, jacaré e 
siri. Peso: 230 grs    

Banheira Feliz

Minha Menina
Baú em miniatura elaborado 
com carinho para divertir o 
banho das criança com 
fragrância de alegria. Com 3 
sabonetes. Peso 45 grs.

Jujuba Festa
Sabonetes imitando jujuba em 
4 fragrâncias  uva, morango 
silvestre, laranja lima e limão 
siciliano Peso: 65 grs 

Robô divertido
Elaborado para as crianças e 
com fragrância de alegria que vai 
deixar o banho mais divertido.  
Com 3 unidades de sabonete.  
Peso: 50 grs    

Ref:600.002

Ref:600.009 Ref:600.004 Ref:600.001

Ref:600.007

Elaborado para as crianças e 
com fragrância de alegria. 
Pallet com 5 brinquedos 
(borboleta, cavalo marinho, 
golfinho, carrinho e patinho. 
Peso: 230 grs    

Banho Divertido
Elaborado para as crianças e 
com fragrância de alegria.  Na 
embalagem de acrílico com 4 
patinhos multicolor - 
vermelho/branco/ azul. Peso: 
230 grs    

Infância Multicolor

Ref:600.008
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Cupcake

Cupcake infantil
Sabonete 100% artesanal com 
essência alegria e chocolate 
com menta. Peso: 95 grs    

Cupcake Praia
Sabonete 100% artesanal com 
essência alegria e chocolate 
com menta. Peso: 95 grs    

Cupcake bebê
Sabonete 100% artesanal com 
essência alegria e chocolate com 
menta. Peso: 95 grs    

Sabonete 100% artesanal com essência alegria e 
chocolate com menta. Peso: 95 grs   

Cupcake Morango, Zoo e Coelho

Sabonete 100% artesanal com 4 fragrâncias  uva, morango 
silvestre, laranja lima e limão siciliano. Peso: 95 grs

Cupcake Jujuba

Ideal para lembrança de maternidade, aniversários e chá de bebê.

Sabonete 100% artesanal imitando cupcake com decoração de 
jujuba para tomar banho mais divertido. Bolinho com essência 
de morango silvestre e com o chantilly de marshmallow. Jujuba 
em 4 essências: uva, morango silvestre, laranja lima e limão 
siciliano. Peso 90 grs.

Cupcake Jujuba Doce Menina

Ref:500.012

Ref:500.009

Ref:500.006

Ref:500.005 Ref:500.008 Ref:500.007
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Doces da Vovó

Torta de Maracujá com Chocolate
Com base nos doces caseiros, este sabonete foi 
elaborado com essência de maracujá que atua como 
calmante natural e com chocolate que proporciona 
uma hidratação profunda e da prazer no seu 
banho. 

Torta de Morango com Chocolate
Sabonete elaborado com óleo de coco de babaçu, que 
proporciona hidratação para todos os tipos de 
pele.Usamos fragrâncias de doces. Peso 120 grs 
com a travessa.

Mini Bolo
Sabonete elaborado com óleo de coco de babaçu, que 
proporciona hidratação para todos os tipos de 
pele.Usamos fragrâncias de doces. Peso 85 grs cada 

Torta de Morango com Chocolate
Com base nos doces caseiros, este sabonete foi 
elaborado com essência de morango com 
chocolate - super perfumado que proporciona 
uma hidratação profunda e da prazer no seu 
banho. 

Ref:500.003

Ref:500.002 Ref:500.001

Ref:500.004
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Banho
Sabonetes 100 % artesanal. 95 gramas
Sabonete Barra Oval

Sabonete Barra

Kit folhas
Sabonete 100% artesanal com 
essência laranja lima, 
maracujá, pitanga, limão 
siciliano e morango silvestre. 
Peso: 35 grs cada.   

Kit Barra Oval
Sabonete 100% artesanal com 
2 barras sortidas. Escolher a 
essência. 190 grs.

Escolha sua fragrância:

Frutas - uva, maça verde, laranja lima, morango silvestre, morango com champagne, jabuticaba, 
maracujá, pêssego, pitanga, banana e limão siciliano.

Ervas - chá verde, alfazema, lavanda, capim limão, capim cidreira, erva doce, anis e camomila.

Sabonetes 100 % artesanal. 95 gramas

Três Barras Criativas Média
3 sabonetes elaborados com 
produtos diversos, incluindo, 
extratos, ervas, pétalas de rosas, 
formas geométricas, enfim 
para proporcionar uma banho 
único e diferenciado.            
Peso: 90 grs

Ref:300.007

Ref:100.007

Ref:100.008

Ref:100.011 Ref:100.016
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Frutas

Banheira de Morangos
Essa banheira veio pra agradar a todos, 
com essência de morango silvestre e com 
óleo de coco de babaçu que proporciona 
hidratação continua, o seu lavabo ficará 
um charme. Com 13 unidades. 

Compota de Pitangas
Sabonetes dispostos em vidros 
que podem ser usados no 
lavabo, como decorativo e de 
uso. Como a pitanga é uma 
fruta nativa tem um aroma 
característico e marcante. 300 
grs. 16 unidades

Banheira com Bananas
Essa banheira veio pra agradar a 
todos, com essência de banana 
caramelada e com óleo de coco de 
babaçu. 270 grs. 11 unidades.

Mini caixote com Cacho de Uva
Extremamente cremoso que 
proporciona uma sensação suave 
deixando a pele macia e 
perfumada. 340 grs. 

Compota de Morangos
Elaborado com essência de morango 
silvestre e com óleo de coco de babaçu que 
proporciona hidratação continua, o seu 
lavabo ficará um charme. Peso 300 grs. 
Com 18 unidades.

Ref:400.003 Ref:400.005

Ref:400.002 Ref:400.006 Ref:400.001
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Mel e Canela

No kit são 4 produtos, favo de mel, barra mel, 
barra esfoliante e líquido.  Peso: 1010 grs   

Kit Mel

Ref:100.001Sabonetes 100 % artesanal. Com mel e aveia que 
proporciona profunda hidratação. Extrato de própolis 
que promove uma ação antibacteriana, fungicida e 
antibiótico natural. Tem a coloração dourada, 
essência de mel e aveia. Destaque somente um 
pedaço de cada vez e lave as mãos.
 Peso: 90 grs  altura 15 cm e 4 cm de diametro  

Favo de Mel

Ref:100.004

Sabonete líquido que mantém a hidratação e 
proporciona uma sensação agradável. 
Podendo ser usado no banho com o auxílio de 
uma esponja ou no lavabo.
 Peso: 350 ml   

Sabonete líquido Mel

Ref:100.002

Sabonetes 100 % artesanal. Com mel e aveia que 
proporciona profunda hidratação.Extrato de 
própolis que promove uma ação antibacteriana, 
fungicida e antibiótico natural. Tem a coloração 
dourada, essência de mel e aveia. Peso: 90 grs   

Barra Mel

Ref:100.003



Spa
Sal fino para proporcionar esfoliação delicada, super 
cheiroso, renovador deixando a pele nova e tratada. 
Colocar uma porção na palma da mão e espalhar por 
todo o corpo com movimentos delicados e enxaguar. 
Com fragrância de lavanda que tem ação calmante, 
relaxante e indicado para uma noite de sono 
tranquila e equilibrada. 

Grande
Peso: 1100 grs    Medidas: altura 17 cm e 8 de 
diâmetro

Médio
Peso: 550 grs    Medidas: altura 14 cm e 7 de 
diâmetro

Sais de banho renovador

Elaborado pra banheira onde cada 
momento se torna mágico, pois foi feita 
para pessoas que amam um banho 
relaxante, que aos poucos vai liberando 
pétalas de rosas e com aroma de ervas 
(capim cidreira) deixa um ambiente calmo 
e tranquilo. Peso: 50 grs    

3 Esferas efervescentes para banheira Três Barras Criativas Média
3 sabonetes elaborados com produtos 
diversos, incluindo, extratos, ervas, 
pétalas de rosas, formas geométricas, 
enfim para proporcionar uma banho 
único e diferenciado. Peso: 90 grs

   

 Grande - Ref:200.001
 Médio - Ref:200.002

Ref:200.006 Ref:300.007



Esferas

Elaborado pra banheira onde cada momento se torna 
mágico, pois foi feita para pessoas que amam um 
banho relaxante, que aos poucos vai liberando pétalas 
de rosas e com aroma de ervas (capim cidreira) deixa 
um ambiente calmo e tranquilo.

3 esferas efervescentes
Sabonete colorido que deixará o seu banho 
mais divertido e diferente. Elaborado com 
extrato de aloe vera que proporciona uma 
hidratação suave e continua indicado para 
todos os tipos de pele e essência de alfazema 
que remete a uma sensação refrescante. 

Esfera multicolor

Sabonete colorido que deixará o seu banho mais 
divertido e diferente. Elaborado com extrato de aloe 
vera que proporciona uma hidratação suave e 
continua indicado para todos os tipos de pele e 
essência de alfazema que remete a uma sensação 
refrescante. 

Esferas diversas
Com fragrância de alegria e extrato de aloe 
vera que proporciona uma hidratação suave e 
continua para todos os tipos de pele. Ela tem 
uma bucha no centro da esfera que conforme 
o uso ela vai  massageando delicadamente.

Esfera Bola de Futebol

Ref:100.012 Ref:100.010

Ref:200.006 Ref:100.009
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larazuca.com.br

Te levendas  021  11  98773-8314
Comércio Eletrônico larazuca.com.br/loja
Rua G Roberto Alves de Carvalho Filho, 299 04744-970 Cx Postal 12555

Cada momento se torna único e mágico com aromas especiais

falecom@larazuca.com.br facebook.com/Larazuca twitter.com/larazuca
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