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Few words about India | O Indiach słów kilka

India is a vast country located in the southern part of the Asian continent, between the Arabian Sea and the Indian Ocean. They 
occupy an area of 3 287 590 km2 and are the seventh largest country in the world. The Indian peninsula is often called  Indian 
subcontinent or the Dekan. India is a multinational state and linguistically diverse. Official languages are: Hindi, English and 21 other 
official languages in each state.
India is not only a culturally diverse country but also a wealth of flavors, aromas, herbs and plants, which thanks to its properties and 
old Ayurvedic recipes which are used to create natural cosmetics.

Indie to ogromne państwo położone w południowej części kontynentu azjatyckiego, między Morzem Arabskim a Oceanem Indyjskim. Zajmują obszar 
3 287 590 km2 i są siódmym co do wielkości państwem na świecie. Półwysep Indyjski często nazywany jest subkontynentem indyjskim lub Dekanem. 
Indie to państwo wielonarodowe i zróżnicowane językowo. Urzędowymi językami są: hindii, angielski oraz 21 innych języków uznanych za oficjalne 
w poszczególnych stanach. 
Indie to nie tylko zróżnicowany kulturowo kraj, ale również bogactwo smaków, aromatów, ziół i roślin, które dzięki swoim właściwościom oraz starym 
ajurwedyjskim recepturom wykorzystywane są do tworzenia naturalnych kosmetyków.

Ayurveda

The name Ayurveda comes from the words ayur - “life” and the veda”knowledge of life” or “course of life”.
Ayurvedic medicine is based on natural healing through herbal medicine, toxins-cleansing and body regeneration. Ayurvedic 
philosophy teaches us how to live, to use our inner strength and fully develop our material and energetic potency.
Cosmetics based on Ayurvedic recipes are manufactured on the basis of vegetable ingredients derived from pure crops. All products 
are produced with care for the environment, so that customers receive high-quality cosmetics characterized by great efficiency.

Nazwa ajurweda wywodzi się od słów ayur - „życie” oraz veda „wiedza o życiu” lub „przebieg życia”.
Medycyna ajurwedyjska opiera się na naturalnym uzdrawianiu dzięki ziołolecznictwu, zabiegom oczyszczającym z toksyn i regeneracji organizmu. 
Filozofia ajurwedyjska uświadamia jak żyć, by wykorzystać wewnętrzną moc i w pełni rozwinąć materialną i energetyczną potencję. 
Kosmetyki oparte na recepturach ajurwedyjskich są wytwarzane na bazie roślinnych składników pochodzących z czystych upraw. Wszystkie produkty 
są produkowane z dbałością o środowisko, dzięki czemu klienci otrzymują wysokiej jakości kosmetyki odznaczające się ogromną skutecznością 
działania.

Organic Farms | Farmy Organiczne

More than 2,000 varieties of plants and herbs originate in India. However, due to the ever increasing commercialization  the products 
made from them are poor quality and hardly anyone wants to use it and consume. This is why organic farms have emerged far from 
the polluted and roaring cities. Thanks to this, the manufactured products retain high quality and healthy properties. Organic farms are 
not only growing plants but also taking care of the natural environment of the Earth, providing farmers with decent living conditions, 
empowering women through social and financial independence and promoting a healthy lifestyle.

Z Indii wywodzi się ponad 2 tysiące odmian roślin i ziół. Jednak ze względu na wciąż wzrastającą komercjalizację produkty z nich wytwarzane są 
niskiej jakości i mało kto chce ja używać a tym bardziej spożywać. Dlatego z dala od zanieczyszczonych i huczących od zgiełku miast na nieskalanych,  
wolnych od zanieczyszczeń terenach  powstały organiczne farmy. Dzięki temu wyrabiane produkty zachowują wysoką jakość i zdrowotne właściwości. 
Organiczne farmy to nie tylko uprawa roślin ale także dbanie o naturalne środowisko Ziemi, zapewnienie rolnikom godnych warunków życia, 
wzmocnienie pozycji kobiet poprzez społeczną i finansową niezależność oraz promowanie zdrowego stylu życia. 



From the founder’s desk | Kilka słów od założyciela

Sattva is change, a change of perception, a change of the way we look at business.
Business for me was never about money.
For me its always been about solving problems. When you are solving a problem for a few or for masses, you are already in business.
Money flows automatically. 
Born & bought up in India in one of biggest commercial cities in the world “Mumbai“ in a middle class family with great values & 
respect for people, I always had the feeling to help people in whatever way I could.
Today by God’s grace , me & my team at Sattva are assisting millions for people to live healthy life by way of our natural products we 
supply across the globe.
Natural products were always thought or meant for the rich or upper class people,is now a myth as we change that.
Our products is for all of you & us, a girl earning the lowest wage or a women with her dignity , everyone can use our natural products.. 
Our ayurvedic natural range costs in retail from usd 3 to usd 15 which means every month a customer can take advantage & benefits 
of our natural products without worrying about own pocket.
Every year & further years we try to help by doing charity to organisations in much need. May it be for the new borns or for the elderly 
people or putting in extra efforts for them to live a bit better life then they are today.
Every year we sponsor one child in Poland helping him/ her for getting his rights to personal belongings or whatever is needed to fulfil 
his needs.
Part of our yearly profits goes to these organisations. we have started our charity foundation name No Hate funded mostly by my 
Sattva Group. On our customers part, may it be retail or wholesale or distributors worldwide, we have always been very fair believing 
in a win-win relation, thats the reason may be our progress is slow ;) but this gives us 100% satisfaction & motivation to work harder 
seeing people happy with what we do!
In our office, we all work as a team as there is no boss there. Yes, there is a leader, a friend, which is me who guides the path which is 
must needed so all of us go in one direction & our vision is fulfilled.
My passion is to create world class products with effective benefits as products without benefits are no worth & then deliver to each 
& every city & country in the world with our base in Poland & together with you, we shall make this happen.

Sattva to zmiana, zmiana percepcji, zmiana sposobu patrzenia na biznes. 
Dla mnie w  biznesie nigdy nie chodziło o pieniądze.
Zawsze najważniejszą kwestią było rozwiązywanie problemów. Kiedy rozwiązujesz problem dla kilku lub nawet grupy osób, to już jesteś w biznesie.
Pieniądze płyną automatycznie.
Urodziłem się i wychowałem w Indiach w jednym z największych miast handlowych na świecie - Bombaju. Wywodzę się z rodziny średniej klasy,  
z wieloma wartościami i szacunkiem dla ludzi. Odkąd pamiętam chciałem pomagać ludziom jak tylko mogłem. 
Dziś dzięki łasce Boga, ja i mój zespół z Sattva, pomagamy ludziom żyć zdrowo, dzięki naszym naturalnym produktom które dostarczamy klientom 
na całym świecie.
Naturalne produkty od zawsze były produkowane i przeznaczane dla osób z wyższych klas, my postanowiliśmy zamienić to błędne myślenie. 
Nasze produkty są dla wszystkich, niezależnie od wieku czy zasobności portfela. Koszt ajurwedyjskich kosmetyków waha się od  3$ do 15$, co 
oznacza, że co miesiąc klienci mogą korzystać z zalet naszych kosmetyków bez obaw o własną kieszeń. 
Dotychczas każdego roku jak i również w przyszłości, część naszych rocznych zysków jest przekazywanych na organizacje dobroczynne, które są  
w potrzebie. Pomagamy dzieciom, osobom starszym i wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Udzielamy wsparcia, aby każdy mógł żyć na 
lepszym poziomie niż dotychczas.
Założyliśmy również naszą fundację charytatywną No Hate finansowaną głównie przez moją Grupę Sattva. Co roku przekazujemy również pieniądze 
na wybrane dziecko w Polsce, tym samym pomagając mu w uzyskaniu prawa do godnego życia lub tego co jest potrzebne do zaspokojenia jego 
potrzeb.
Jeśli chodzi o naszych klientów, czy to detalicznych, hurtowych lub dystrybutorów na całym świecie, zawsze szczerze wierzyliśmy w relacje 
win-win, gdzie obie strony osiągają sukces, być może dlatego też nasz postęp jest powolniejszy, ale właśnie to daje nam 100% satysfakcji  
i motywacji by z zaangaowniem pracować z ludźmi zadowolonymi z tego co robimy!
W naszym biurze wszyscy pracujemy w zespole, bo tam nie ma szefa. Może wydawać się to dziwne ale szczerze o wiele bardziej wolę być liderem 
zespołu, przyjacielem, który naprowadzi zespół na odpowiednią drogę, tak abyśmy wszyscy zmierzali w jednym kierunku i wypełniali naszą wizję 
rozwoju. 
Moją pasją jest stworzenie światowej klasy produktów o wysokiej skuteczności działania, ponieważ produkty bez skuteczności nie są nic warte,  
a następnie dostarczane ich do każdego miasta i kraju na całym świecie. 
Z naszą bazą w Polsce i razem z Tobą, sprawimy, że tak się stanie.

Thank you for your time reading | Dziękuję za przeczytanie.

Yours truly | Z poważaniem,
Founder & CEO Sattva Group
Założyciel i Dyrektor Generalny Grupy Sattva

Ashish Hinduja



Sattva Foods: Healthy, organic food containing only natural 
ingredients, diet supplements.

Sattva Wellness: Wellness product like natural soy candle, 
copper products, bathroom ball, bamboo straw, 

bamboo brush.

Sattva Foods: Zdrowa, ekologiczna żywność zawierająca tylko 
naturalne składniki oraz suplementy diety.

Sattva Wellness: Naturalne świeczki sojowe, miedziane 
produkty, kulki do kąpieli, słomki bambusowe oraz bambusowe 

szczotki do zębów.

SATTVA GROUP :

Sattva means the quality of goodness, positivity, truth, wholesomeness, serene, holistic, creative, constructive, balance, confidence, peaceful, 
virtuous, drawn towards Dharma and Jnana (knowledge)..
Sattva group, company Bombay Bazaar was founded by Ashish Hinduja in 2009 whose vision was always related with word Sattva , with only 
one simple aim in mind which was to provide best possible original Indian products to people to live a healthy life thru our online selling network, 
as he knew only thru online selling channel he could cater his products across the globe. 
Products varing from natural ayurvedic cosmetics to organic tea’s to healthy food & diet supplements, natural coconut oils or may it be natural 
Incenses, all products are related to wellbeing of one’s health.
Since then from one online shop www.bombaybazaar.pl in 2009 & with a handful of customers. Today we are catering more than 18000 consumers 
monthly & our brands are available over 2000 stores in Poland & over 18 countries across globe thru different online shops as :

Słowo sattva oznacza dobro, pozytywność, prawdę, zdrowie, pogodność, holistyczne spojrzenie na świat, twórczość, konstruktywność, równowagę, pewność, 
pokój, czystość, wewnętrzną potrzebę Dharmy i Jana (wiedzy).
Grupa Sattva - Bombay Bazaar została założona w 2009 roku przez Ashisha Hinduja, którego wizja rozwoju zawsze była związana ze słowem Sattva. Wizja 
miała jeden prosty cel. Zapewnić ludziom zdrowsze życie dzięki oryginalnym Indyjskim produktom, poprzez sprzedaż online, ponieważ wiedział, że tylko kanał 
sprzedaży on-line, daje możliwości dotarcia do klientów na całym świecie. 
Począwszy od naturalnych kosmetyków ajurwedyjskich, ekologicznej herbaty, zdrowej żywności, suplementów diety, naturalnych olejków kokosowych do 
naturalnych ręcznie robionych kadzidełek, wszystkie produkty są związane z  dobrym samopoczuciem i zdrowiem.
Początkowo w 2009 Gruppa Sattva Bombay Bazaar zaczynała swoją działalność od jednego sklepu internetowego www.bombaybazaar.pl i garstką klientów. 
Dziś firma obsługuje ponad 18000 klientów miesięcznie, a nasze marki są dostępne w 2000 sklepach w Polsce i 18 krajach na świecie, poprzez różne sklepy 
internetowe: 

OUR BRANDS | NASZE MARKI: 

The mother company to all brands is Bombay Bazaar 
which was registered Polish company in 2009 & which 
takes care of all the import , export & other necessary 

documentation & certificates required to carry out 
business globally.

Firma zrzeszająca wszystkie marki - Bombay Bazaar 
zarejestrowana w Polsce od 2009 roku, głównie zajmuje się 

importem, exportem, ważnymi dokumentami oraz certyfikatami 
wymaganymi do rozwoju globalnego biznesu. 

With the ultimate goal of helping the people in need, No 
Hate aspires to bring the lived reality of suffering and 
loneliness to public attention and sensitize the world 

around to put an end to social stigmas. Inspired by the 
local communities in need, we focus on creating genuine 
moments of connection that inspire them to become the 

best version of themselves.
To feel worthy, accepted, and approved.

Thank you our loyal customers. We were able to establish 
Nohate foundation to help people in need in Poland.

Z najwyższym celem pomocy potrzebującym, No Hate dąży do 
tego, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na rzeczywistość 

cierpienia i samotności oraz uwrażliwić świat wokół, aby położyć 
kres piętnowaniu społecznemu. Zainspirowani potrzebującymi 

społecznościami, koncentrujemy się na tworzeniu realnych 
momentów, które inspirują wszystkich do stania się najlepszą 

wersją samych siebie.
By czuć się godnym, zaakceptowanym i uznanym. 

Dziękujemy naszym klientom, dzięki którym udało się nam założyć 
fundację Nohate, która ma pomagać potrzebującym w Polsce.

Healthy food - exotic spices, sos , pastes, rice, gluten 
free flour & much more.

East End - Zdrowe indyjskie produkty spożywcze składają 
się z egzotycznych zdrowych przypraw, sosów, past, mąki 

pszennej, ryżu basmati i wiele innych.

Sattva Ayurveda: Natural ayurvedic cosmetics for daily 
use for hair & body like hair oils, shampoo, body balms, 
conditoners, face cream, hair tonic, natural henna hair dye.
Products which are without sls / sles / pegs / parabens / 

sulfate. Certified coconut sezame and mustard oils. 
Certified organic spices. Natural essential oils.

Pure natural incense sticks
All the products carry special documentation done in finest 
laboratories in Poland to get required certificates like SAR 
(safety assessment reports ) & other required formalities for 

selling our products in Eu & as well rest of the world.
Sattva ayurveda cosmetics are produced in India at a facility 

certified by ISO 9001:2008 and GMP 
(Good manufacture practise).

Sattva Ayurveda: Naturalne ajurwedyjskie kosmetyki do 
użytku codziennego przeznaczone do pielęgnacji włosów i 
ciała. Kolekcja zawiera olejki, szampony, odżywki i wcierki 
do pielęgnacji włosów oraz kremy do twarzy i balsamy do 
ciała.Produkty bez sls / sles / peg / parabenów / siarczanów 
Certyfikowane oleje kokosowe, sezamowe i musztardowe. 

Certyfikowane organiczne przyprawy.
Naturalne olejki eteryczne.

Naturalne ręcznie robione kadzidełka. Wszystkie produkty 
posiadają specjalną dokumentację wykonaną w najlepszych 
laboratoriach w Polsce, aby uzyskać certyfikaty, takie jak 
SAR (raporty oceny bezpieczeństwa) oraz inne wymagane 
formalności dotyczące sprzedaży naszych produktów w 
Europie i na całym świecie. Kosmetyki ajurwedyjskie Sattva 
produkowane są w Indiach w zakładzie certyfikowanym przez 

ISO 9001: 2008 i GMP
(dobra praktyka wytwarzania).



Today we are catering more than 18000 consumers monthly & our brands 
are available over 2000 stores in Poland & over 18 countries across globe. 

Obecnie obsługujemy ponad 18000 klientów miesięcznie a nasze marki są 
dostępne w 2000 sklepach w Polsce i 18 krajach na swiecie.

OUR PLANS:

- Gradually expanding in Polish markets with full support of marketing to existing customers & innovation of new products.

- By 2022 we plan to start new markets : UAE & USA

- By 2022 we plan to be in all 28 EU countries.

NASZE ZAŁOŻENIA:

- Stopniowe rozszerzanie firmy na Polskim rynku, z pełnym wsparciem marketingowym dla istniejących klientów i innowacyjnością produktów.

- W 2022 roku planujemy rozpoczęcie współpracy na rynkach w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich i USA.

- Do 2022 roku planujemy być dostępni we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej. 

sattva.eu - information page / strona informacyjna
sattva.com.pl - international retail / międzynarodowa strona detaliczna
sattva.pl - polish retail page / polska strona detaliczna
olejki24.pl - wholesale platform/ platforma hurtowa
& mother of all | zrzeszenie wszystkich stron 
www.bombaybazaar.pl

ROMANIA

DUBAI
2022

INDIA

BHUTAN

U.K.

28 EU COUNTRIES 
BY 2022

SPAIN

GREECE

LATVIA    

UKRAINECZECH
RPB.

GERMANY

DENMARK

USA
2022

NETHER-
LANDS

PORTUGAL

MEXICO
2022

BAHRAIN

UAE

SLOVENIA
2020

AUSTRIA

ITALY



Natural Cosmetics
Naturalne kosmetyki

SATTVA AYURVEDA



SATTVA AYURVEDA

HAIR AND BODY OILS 
NATURALNE OLEJKI DO WŁOSÓW I CIAŁA

100 ml

HERBAL VITALISING OIL FOR HAIR GROWTH
Ziołowy olejek rewitalizujący  

na porost włosów
The combination of traditional herbal ingredients 
such as extracts mulethi, amla, bhringraj, shikakai 
with clean sesam oil is dedicated to revitalize and 
massage your head and hair.
Połączenie tradycyjnych składników, takich jak 
ekstrakt z mulethi, amli, bhringaraj, shikakai z 
czystym olejkiem sezamowym przeznaczony jest do 
rewitalizującego  masażu głowy i włosów.

LOTUS FLOWER FACE & BODY OIL   50 ml
Olejek do twarzy i ciała kwiat lotosu

Light, delicate fragrant oil for face and body. Leaves skin 
deeply hydrated, increases flexibility and eliminates fine 
lines and brown spots. Rich in antioxidants, can cure 
pimples and blemishes.
Lekki, delikatnie pachnący olej do twarzy i ciała. Pozostawia 
skrórę dogłębnie nawilżoną, zwiększa jej elastyczność  
i eliminuje drobne zmarszczki oraz brązowe plamki. Bogaty 
w przeciwutleniacze, może leczyc wypryski i skazy. 

MAHA BHRINGRAJ ROOT STRENGTHENING OIL
Olej maha bhringraj na wzmocnienie 

cebulek włosowych
Ayurvedic oil that strengthens hair follicles, giving 
shine and softness. Regular use of oil prevents 
excessive hair loss and premature greying.
Ajurwedyjski olej wzmacniający cebulki włosowe, 
nadający połysk i miękkość. Regularne stosowanie 
olejku zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów 
i przedwczesnemu siwieniu.

ANTI DANDRUFF HAIR OIL
Olejek przeciwłupieżowy

Anti-dandruff oil contains tea tree oil and neem, 
which are antimicrobial, antifungal and prevent 
dandruff and bacterial scalp infections. Rosemary  
cures  dandruff and other skin infections.
Olejek przeciwłupieżowy zawiera olejek 
z drzewa herbacianego i neem, które działają 
antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i zapobiegają 
łupieżowi i bakteryjnym infekcjom skóry głowy. 
Rozmaryn leczy łupież i inne infekcje skórne.

ANTI STRETCH MARK OIL 
(WITH MANDARIN & ROSE OIL)

Olejek przeciw rozstępom
 (olejek mandarynkowy i różany)

Unique combination of traditional Indian herbs and 
essential oils of mandarin, rose, almond, wheat germ, 
apricot seed and avocado. Contains wit. E. Designed for 
morning and evening use, firms the skin. Prevents stretch 
marks.
Wyjątkowe polaczenie tradycyjnych indyjskich ziół oraz 
olejków eterycznych z mandarynki, róży, migdałów, z 
kiełków pszenicy, pestek moreli i awokado.  Zawiera wit. 
E. Przeznaczony do stosowania rano i wieczorem, ujędrnia 
skórę. Zapobiega powstawaniu rozstępów. 

BRAHMI AMLA OIL (HAIR CONDITIONING)
Olej brahmi amla (odżywienie włosów)

Herbal oil. Cool your scalp, speed up hair growth soften it 
and gave it shune. Reduces splitting of the tips. Reduces 
hair loss. Helps concentartion. Suggested for students.
Ziołowy olejek. Chłodzi skórę głowy, przyśpiesza wzrost 
włosów, zmiękcza je i nadaje połysk. Zmniejsza rozdwajanie 
końcówek. Zmniejsza wypadanie włosów. Wspomaga 
koncentrację. Dedykowany studentom.



SATTVA AYURVEDA

HAIR SHAMPOO
SZAMPONY DO WŁOSÓW

210 ml

ANTI DANDRUFF HAIR CLEANSER 
 WITH TEA TREE & ROSEMARY
Szampon przeciwłupieżowy 

drzewo herbaciane i rozmaryn
Shampoo for any type of hair. A combination of delicate 
Indian herbs that perfectly cleanse the scalp and naturally 
nourish hair. With the addition of tea tree oil and rosemary 
oil, which nourish the scalp and leave it free from dandruff.
Szampon do każdego rodzaju włosów. Połączenie 
delikatnych indyjskich ziół, które idealnie oczyszczają skórę 
głowy i naturalnie odżywiają włosy. Dzięki dodatkom 
olejków drzewa herbacianego i rozmarynu pielęgnują skórę 
głowy, pozostawiając ją wolną od łupieżu. 

NATURAL NEEM & ALOE VERA HAIR CLEANSER 
Naturalny szampon do włosów - Neem i Aloes

Gentle cleanser, free from SLS, Parabens and 
Petrochemicals. Created based on Ayurvedic recipes. Soy 
protein, coconut oil and herbal infusions add natural shine 
to the hair. Reetha’s natural soap gently cleanses excess 
sebum from the hair. Amla and Bhringraj support growth. 
Neem works therapeutically, cools and cleanses and aloe 
has strong moisturizing properties.
Łagodny środek do mycia włosów, wolny od SLS, Parabenów 
i Petrochemikalii. Stworzony w oparciu o ajurwedyjskie 
receptury. Białko sojowe, olej kokosowy i napary ziołowe 
dodają włosom naturalnego połysku.  Naturalne mydło 
Reetha delikatnie oczyszcza i zmywa nadmiar sebum z 
włosów. Amla i Bhringraj wspomagają wzrost. Neem 
działa leczniczo, chłodzi i oczyszcza a aloes wykazuje silne 
właściwości łagodzące i utrzymujące wilgoć.

HERBAL HAIR CLEANSER - WITH HONEY & ALMOND OIL
Ziołowy szampon do włosów 

z miodem i olejkiem migdałowym
Combination of honey, almond oil and delicate Indian herbs 
perfectly cleanse the scalp and naturally nourish the hair.
Szampon do każdego rodzaju włosów Połączenie miodu, 
olejku migdałowego oraz delikatnych indyjskich ziół idealnie 
oczyszczają skórę głowy i naturalnie odżywiają włosy.

SHIKAKAI SAT HAIR CLEANSER  - SCALP THERAPY
Szampon do włosów shikakai 

do pielęgnacji skóry głowy
Extremely effective shampoo for washing and care of dry and 
brittle hair. With regular use, shampoo protects hair from 
moisture loss and harmful external factors. Restores vitality, 
elasticity and radiance.
Dzięki regularnemu stosowaniu szampon chroni włosy przed 
utratą wilgoci i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. 
Przywraca włosom witalność, sprężystość  i  blask.

NA    TURAL HAIR CLEANSER- MANGO
Naturalny szampon do włosów - Mango

Truly gentle, this natural moisturizing hair celanser rinses 
easily and helps reduce frustrating frizz. So your hair 
looks healthy and brilliantly beautiful. Fortified with 
Mango, this nourishing natural hair care formula leaves 
your hair feeling soft, shiny and super silky. Naturally 
nourishes and increases softness with Mango Seed Oil 
and Fig Extract. Adds shine to hair. Sulfate-free
Łagodny,  naturalnie nawilżający oraz łatwo spłukujący  
się szampon o zapachu mango. Pomaga zredukować 
frustrujące elektryzowanie się włosów. Pozostawia włosy 
miękkie, zdrowe, jedwabiście lśniące i naturalnie piękne. 
Naturalnie odżywia i zwiększa miękkość  dzięki olejkowi 
z nasion mango i ekstraktowi z fig. Dodaje połysku. Nie 
zawiera siarczanów

WITHOUT | BEZ 
SLS, SLES, PEGS, 
PARABENS | PARABENÓW,  
SULFATE | SIARCZANÓW
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HERBAL HAIR CONDITIONER- JASMINE & 
ALOEVERA

Ziołowa odżywka do włosów - Jaśmin i Aloes
Conditioner for any type of hair. The combination 
of jasmine and aloe, delicate Indian herbs perfectly 
cleanse the scalp and naturally nourish hair.
Odżywka do każdego rodzaju włosów. Połączenie 
jaśminu i aloesu oraz delikatnych indyjskich ziół 
idealnie oczyszczają skórę głowy i naturalnie 
odżywiają włosy. 

HERBAL HAIR CONDITIONER- MANGO
Ziołowa odżywka do włosów - Mango

Herbal mango hair conditioner is perfect product for those 
who are missing shiny hair. The natural conditioner will 
help to easily comb your hair, whilst adding natural shine 
and gloss to your hair. This conditioner contains natural 
ingredients and extracts such as mango, aloe vera gel and 
hibiscus milk, which have been combined together to create 
a conditioner that will leave silky, soft, and shiny hair. This 
conditioner also works hard to smooth and reduce the frizz 
of your hair. Suitable for all hair types.
Ziołowa odżywka do włosów mango jest idealna dla osób 
które chcą by ich włosy były błyszczące. Ta naturalna odżywka 
pomoże rozczesać włosy, dodając im naturalnego blasku 
i połysku. Produkt zawiera naturalne składniki i ekstrakty 
takie jak: mango, aloes i mleko z hibiskowca, które połączone 
ze sobą tworzą idealny odżywiający i nawilżający balsam 
do włosów. Odżywka wygładza, a jednocześnie pomaga 
zredukować elektryzowanie się włosów. Odpowiedni do 
wszystkich rodzajów włosów.

SCALP  TONIC
WCIERKI DO SKÓRY GŁOWY

100 ml

HAIR CONDITIONER
ODŻYWKI DO WŁOSÓW

210 ml

ROOT STRENGTHENING SCALP TONIC -
SAFFRON AND CINNAMON 

Wcierka wzmacniająca - Szafran i cynamon 
Tonic to the scalp based on water - thanks to its special 
formula, developed on the basis of Indian herbs, it is 
good for strengthens hair roots, stimulates the growth, 
nourishes the scalp and regulates the secretion of the 
serum. 
Wcierka do skóry głowy na bazie wody - dzięki swojej 
specjalnej formule, opracowanej na bazie indyjskich ziół, 
doskonale wzmacnia cebulki włosów, pobudza porost, 
pielęgnując skórę głowy oraz reguluje wydzielanie serum.

REVITALISING SCALP TONIC –
ANISE AND LICORICE 

Wcierka rewitalizująca - Anyż i lukrecja
The combination of aloe, anise, licorice, ayurvedic herbs, 
pepper extract and ashwaganda, ideally moisturizes the
scalp, nourishes onions, has antiinflammatory and anti-
dandruff effects, and stimulates hair growth.
Połączenie aloesu, anyżu, lukrecji, ziół ajurwedyjskich, 
ekstraktu z papryki oraz ashwagandy, doskonale nawilża 
skórę głowy, odżywia cebulki, działa przeciwzapalnie 
i przeciwłupieżowo, a także pobudza wzrost włosów.

SOFT AND SHINY SCALP TONIC -
HENNA AND AMLA

Wcierka blask i miękkość - Henna i amla 
The unique composition of aloe, henna, amla, fenugreek, 
mustard, pepper and sandalwood extracts makes the hair
look complex - smoothed, softened and strengthened. 
The addition of paprika extract warms and stimulates the 
bulbs to grow.
Wyjątkowa kompozycja aloesu, henny, amli, ekstraktu 
z kozieradki, gorczycy, papryki oraz drzewa sandałowego 
sprawia, że włosy są kompleksowo zadbane – wygładzone, 
zmiękczone i wzmocnione. Dodatek ekstraktu z papryki 
rozgrzewa i pobudza cebulki do wzrostu.
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Delicate glycerin soap. 100% natural without artificial additives 
with a beautiful scent.  Recommended for dry and mixed skin. 
Contains top quality essential oils to stimulate your senses.
Delikatne mydło glicerynowe. 100% naturalne bez sztucznych 
dodatków o pięknym zapachu. Polecane dla skóry suchej  
i mieszanej. Zawiera naturalne olejki eteryczne najwyższej jakości, 
które pobudzą Twoje zmysły.

Available fragrances: Mango, Lemongrass, Rose, Mint, 
Sandalwood, Neem & Aloe vera, Tea Tree, Lavender, with Coal, 
Green tea & coffee, Turmeric.
Dostępne zapachy: Mango, Trawa cytrynowa, Róża, Mięta, 
Drzewo sandałowe, Neem i Aloes, Drzewo herbaciane, Lawenda, 
mydło z Węglem, Zielona herbata i kawa, Kurkuma.

FACIAL CLEANSERS
ŻELE DO TWARZY

100 ml

SOAPS
MYDŁA

125 g

NATURAL FACIAL CLEANSER - SANDALWOOD & TURMERIC
Naturalny żel do mycia twarzy 
Drzewo sandałowe i kurkuma

Contains carefully selected plant ingredients based on Ayurvedic 
recommendations. The combination of sandalwood and turmeric 
leaves skin clean, smooth and fragrant with Indian notes.
Zawiera strannie dobrane roślinne składniki na bazie ajurwedyjskich 
zaleceń. Połączenie drzewa sandałowego i kurkumy pozostawia 
skórę oczyszczoną, wygładzoną i pachnącą  z nutą indyjską. 

NATURAL FACIAL CLEANSER - INDIAN ROSE
Naturalny żel do mycia twarzy 

Róża indyjska
Gentle cleansing gel without SLES, parabens and paraffin. 
Contains olive oil, which is a source of antioxidants, neutralizes 
free radicals that cause damage and aging of the skin. Pure rose 
oil perfectly softens and moisturizes. It keeps the skin hydrated, 
and it naturally acts astringent and toning.
Łagodny żel do mycia twarzy bez SLES, parabenów i parafiny. 
Zawiera oliwę z oliwek, która jest źródłem antyoksydantów, 
neutralizuje wolne rodniki powodujące uszkodzenia i starzenie 
skóry. Czysty olejek z róży doskonale zmiękcza i nawilża. 
Utrzymuje skórę nawilżoną, ponadto działa naturalnie ściągająco 
i tonizująco.

HERBAL MOISTURISING LOTION - SANDALWOOD
Ziołowy balsam nawilżający - Sandałowy

Ideal formula containing essential oil from 
sandalwood, aloe , manjistha. It heats up the senses, 
moisturizes and relaxes.
Idealna formuła zawierająca olejek z drzewa 
sandałowego, aloes, manjisthę. Rozgrzewa zmysły, 
nawilża i relaksuje. 

HERBAL MOISTURISING LOTION - MANGO
Ziołowy balsam nawilżający - Mango

Relax with a nourishing, deeply moisturizing body lotion that 
soothes, protects and moisturizes the skin. Jojoba, Shea and 
cocoa butter combined with the natural scent of Mango will 
envelop your senses. This unique formula will make your skin 
soft and hydrated throughout the day. Contained in lotion 
vitamin E, will smoothes and gives the skin radiant glow.
Odpręż się z odżywczym, dogłębnie nawilżającym balsamem 
do ciała, który łagodzi, chroni i zapewnia odpowiednie 
nawilżenie skóry. Jojoba, masła Shea i kakaowe w połączeniu z 
naturalnym zapachem Mango, otulą Twoje zmysły. Ta unikalna 
formuła sprawi, że skóra będzie miękka i uwodniona przez cały 
dzień. Zawarta w balsamie witamina E, wygładzi i nada skórze 
promiennego blasku.

BODY BALMS
BALSAMY DO CIAŁA

210 ml
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LIP BALM MANGO
BALSAM MANGO DO UST

5 g

FACIAL CREAMS
KREMY DO TWARZY

50 g

HERBAL DAY CREAM 
Ziołowy krem na dzień

The perfect combination of selected herbs helps the skin 
restore radiant glow. Thanks to the content of jojoba oil 
and avocado, it promotes proper hydration of the skin. 
Ideal for the skin that has trouble creating a natural 
protective barrier on its surface. This product is gentle 
and delicate. Ideal for all skin types. 100% natural cream.
Idealna kombinacja wyselekcjonowanych ziół pomaga 
skórze przywrócić promienny blask. Dzięki zawartości 
olejku z jojoby i awokado sprzyja w odpowiednim 
nawilżeniu cery. Idealny dla skóry która ma problem  
z wytworzeniem naturalnej bariery ochronnej na swojej 
powierzchni. Produkt ten jest łagodny I delikatny. Idealny 
do każdego  rodzaju  cery.  Krem  100%  naturalny.

ANTI ACNE & PIMPLE CREAM 
Krem przeciw wypryskom

Herbal anti-acne and anti pimple cream, which is a 
perfect combination of rare Indian herbs in the form 
of mild cream. Its herbs soften the imperfections, 
nourish the complexion and give a radiant look.
Ziołowy krem przeciwtrądzikowy i przeciw wypryskom 
będący  doskonałą kombinacją rzadkich indyjskich 
ziół w formie łagodnego kremu. Zawarte w nim zioła 
łagodzą niedoskonałości, odżywiają cerę oraz nadają 
promiennego wyglądu.

HERBAL NIGHT CREAM 
Ziołowy krem na noc

An effective formula that activates the molecules that 
restore the health and elasticity of the skin. It improves 
circulation and thus promotes skin oxidation. Deeply 
nourishes and revitalizes.
Skuteczna formuła aktywizująca cząsteczki, które 
przywracają zdrowie i elastyczność skóry. Poprawia 
krążenie, a tym samym wspomaga utlenienie skóry. 
Dogłębnie odżywia i rewitalizuje. 

Natural mango lip balm
Naturalny balsam do ust mango

This exotic, sweet lotion gently compresses the lips, leaving them soft, nourished and deeply moisturized. 
Balsam is rich in vitamins, minerals and antioxidants. With its natural oils, the lotion protects delicate and 
sensitive skin from the sun. The lotion quickly penetrates the skin, regenerates perfectly, giving maximum 
nutrition! Restore them a beautiful soft glow, softness and underline the color.
All ingredients contained in the lotion are 100% natural, top quality, cold pressed oils.

Ten egzotyczny, słodki balsam delikatnie chłodzi usta, pozostawiając je miękkie, odżywione i dogłębnie nawilżone. 
Balsam bogaty jest w witaminy, minerały i antyoksydanty. Dzięki zawartości naturalnych olejów, balsam chroni 
delikatną i wrażliwą skórę ust przed promieniami słonecznymi. Balsam bardzo szybko wnika w skórę, doskonale 
regeneruje, dając maksimum odżywienia! Przywróć im piękny delikatny blask, miękkość i podkreśl kolor.
Wszystkie składniki zawarte w balsamie są w 100% naturalne, najwyższej jakości, oleje tłoczone na zimno.

HERBAL ANTIWRINKLE CREAM
Ziołowy krem przeciwzmarszczkowy 

Great anti-wrinkle formula based on ancient 
Ayurvedic recipe. Immediately moisturizes. Systematic 
application helps to elasticize and firm the skin.
Wspaniała formuła przeciwzmarszczkowa stworzona 
w oparciu  o starodawną recepturę ajurwedyjską. 
Natychmiastowo nawilża. Systematyczne stosowanie 
pomaga uelastycznić i ujędrnić skórę. 

HERBAL ANTI-BLEMISH CREAM 
Ziołowy krem przeciw niedoskonałościom 

Effective formula that eliminates imperfections, 
brightens discoloration, regenerates and improves 
skin appearance
Efektywna formuła, która niweluje niedoskonałości, 
rozjaśnia przebarwienia, regeneruje i poprawia 
wygląd cery. HERBAL UNDER EYE CREAM  25g

Krem ziołowy pod oczy
Rich delicate soothing cream designed to care sensitive 
areas of the eyes. Dried beetroot extract, cucumber, 
papaya deeply moisturizes the skin, illuminates the eye 
area by removing the underwound and the shadows.
Bogaty delikatny krem kojący przeznaczony do pielęgnacji 
wrażliwych okolic oczu.  Ekstrakt z mącznicy lekarskiej, 
ogórka, papai dogłębnie nawilża skórę, rozświetla okolice 
oczu likwidując podkrążenia i cienie.

ANTI HAIR LOSS CREAM 100 g
Krem przeciw wypadaniu włosów

A unique formula that nourishes the scalp and 
strengthens the hair follicles. It effectively inhibits hair 
loss and at the same time accelerates their growth.
Unikalna formuła zapewniająca odżywienie dla skóry 
głowy i wzmacniająca cebulki włosowe. Efektywnie 
hamuje wypadanie włosów i jednocześnie przyśpiesza 
ich porost.
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HAIR AND FACE POWDERS
PROSZKI DO WŁOSÓW I TWARZY

100 g

BRAHMI POWDER
Proszek z liści Brahmi

Leaves powder has been known for years for 
hair care. Gives strength to the roots, shine to 
the hair, stimulates growth, combats excessive 

hair loss and excessive peeling of the scalp.
Wzmacnia cebulki, nadaje połysku, stymuluje 
wzrost, zwalcza nadmierne wypadanie włosów 
oraz nadmierne złuszczanie się skóry głowy.

NEEM POWDER
Proszek z liści Neem

It’s a great herb for skin and hair care. It is 
recommended for the care of oily, mixed and 
acne skin. Neem has antibacterial properties, 
thanks to which it is perfect for people 
struggling with various skin problems such as 

eczema, psoriasis, dandruff, etc.
Neem jest doskonałym ziołem do pielęgnacji 
skóry i włosów. Polecany jest do pielęgnacji 
skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej.  Posiada 
właściwości antybakteryjne, dzięki czemu 
doskonale sprawdza się u osób borykających się 
z różnymi problemami skórnymi typu egzema, 
łuszczyca, łupież  itp.

AMLA POWDER 
Proszek z Amla 

The Amla Fruit also known as Indian Gooseberry 
or Amalaki. It is one of the most used herb 
in Ayurvedic medicine. It is rich in vitamin C 
and is a powerful natural antioxidant. It gives 
strength to the roots, shine to the hair, has an 
action to combat excessive scalp exfoliation and 

stimulates growth.
Owoc Amla jest powszechnie znany jako 
Indian Gooseberry lub Amalaki. Jest to jeden 
z najczęściej stosowanych ziół w medycynie 
ajurwedyjskiej. Amla jest bogata w witamine C 
i jest silnym naturalnym przeciwutleniaczem. 
Wzmacnia cebulki, nadaje połysku, wykazuje 
działanie zwalczające nadmierne złuszczanie się 
skóry głowy  oraz stymuluje wzrost.

MANJISTHA POWDER 50 ml
Proszek z Manjistha 

Manjistha(RubiaCordifolia) is a native herb 
from the Himalayas.  Due to the high content 
of purpurin Manjistha gives to our hair light 
pink and even purple shades. This powder 

helps your hair to keep it looking shiny and 
healthy. It works perfectly as a face mask - it 

has anti-bacterial properties, soothes the 
symptoms of acne, normalizes and cleanses 

oily and combination skin.
Manjista (RubiaCordifolia) to zioło pochodzące 
z Himalajów. Ze względu na wysoką zawartość 
purpuryny nadaje jasnym włosom różowe  
a nawet fioletowe odcienie. Ten proszek pomaga 
włosom zachować lśniący i zdrowy wygląd. 
Doskonale się sprawdza jako maseczka do 
twarzy – działa antybakteryjnie, łagodzi objawy 
trądziku, normalizuje i oczyszcza cerę tłustą  
i mieszaną.

TULSI POWDER
Proszek z Tulsi

Tulsi is an Ayurvedic medicinal herb, also 
referred to as “Holy Basil It has antimicrobial 
properties, soothes the symptoms of acne, 
matts oily skin, making it ideal for cleansing the 
face before applying makeup. It works perfectly 
as a scrub of the scalp - it gently cleanses and 
moisturizes, thanks to its properties it also has 
the effect of combating excessive exfoliation of 
the scalp.
Tulsi to ajurwedyjskie zioło, zwane również 
„Święta Bazylia”. Posiada właściwości 
antymikrobowe, łagodzi objawy trądziku, 
matuje skórę tłustą, dzięki czemu idealnie się 
nadaje do oczyszczania twarzy przed nałożeniem 
makijażu. Doskonale sprawdza się jako peeling 
skóry głowy – delikatnie oczyszcza oraz nawilża, 
dzięki swym właściwościom również wykazuje 
działanie zwalczające nadmierne złuszczanie się 
skóry głowy.

MULTANI MITTI CLAY
Multani Mitti glinka 

Also known as Fuller’s Earth is one of the most 
used natural clay for skin care in India.
Clay has purifying and whitening properties, 
thanks to which it even helps in toning and 
brightening the skin. It cleanses and cares for 
the skin. It is recommended for oily and acne 
skin care.
Znana również jako Fuller’s Earth, jest jedną  
z najczęściej używanych naturalnych glinek do 
pielęgnacji skóry w Indiach.
Glinka posiada właściwości oczyszczające oraz 
wybielające, dzięki czemu tonizuje oraz rozjaśnia 
koloryt skóry, oczyszcza ją i pielęgnuje. Polecana 
jest do pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej.

SHIKAKAI POWDER
proszek z Shikakai 

Is a natural, gentle powder for washing hair, 
obtained from shelled nuts shikakai.
Gives strength to the roots, shine to the hair,
stimulates growth, combats excessive hair loss 
and excessive peeling of the scalp.
To naturalny, łagodny puder do mycia włosów, 
pozyskiwany z wyłuskanych orzechów shikakai.
Wzmacnia cebulki, nadaje połysku, stymuluje 
wzrost, zwalcza nadmierne wypadanie włosów 
oraz nadmierne złuszczanie się skóry głowy.
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NATURAL HENNA for tatoo
NATURALNA HENNA do tatuażu

Mehendi is the art of decorating the body with henna is deeply rooted in Indian culture. 
Natural henna tattoo from Sattva Ayurveda is great for parties, weddings, birthdays, 
festivities as well as meeting with friends.
Natural henna with the addition of essential oils.

Mehendi czyli sztuka zdobienia ciała henną jest głęboko zakorzeniona w kulturze Indyjskiej. 
Naturalna henna do tatuażu marki Sattva Ayurveda świetnie nadaje się na przyjęcia, ślub, 
urodziny, festyny jak i również spotkanie z przyjaciółmi. 
Naturalna henna z dodatkiem olejków eterycznych.
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NATURAL HERBAL DYE FOR HAIR
NATURALNA ZIOŁOWA FARBA DO WŁOSÓW

150 gms / 5.29 oz 

Herbal henna dye for hair naturally moisturizes and conditiones your hair to give beautiful colour. Helps to 
increase volume of hair. Acts as a anti-fall therapy simultaneously condition your hair with a final shining look.
Ziołowa henna do włosów naturalnie nawilża i odżywia włosy nadając im pięknego koloru. Pomaga zwiększyć 
objętość włosów. Przeciwdziała wypadaniu włosów równocześnie odżywiając i nadając im blasku.

The package contains 100% natural herbal ingredients.  It can be also used by pregnant women.
Opakowanie zawiera 100% naturalne ziołowe składniki. Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży.

Product contains: 2 pairs of plastic gloves, 2 plastic caps, 1 application brush ready to use.
Produkt zawiera: 2 pary plastikowych rękawiczek, 2 pary plastikowych czepków, 1 pędzel aplikacyjny, 
gotowe do użytku.



 HERBAL HENNA DYE FOR HAIR - COLOR SHADE PALETTE
ROŚLINNE FARBY DO WŁOSÓW - PALETA ODCIENI

Herbal coloring is a nourishing shiny hair in beautiful natural shades. Natural product  without chemical additives.
*If your hair is gray or light and you want to darken it - �rst use Pure Red Henna or Henna with Amla and then dye your hair with chosen shade.
** If your hair is very damaged by perm or chemical dye �rst make test on small part of your hair to check �nal e�ect.
Roślinna koloryzacja to odżywione lśniące włosy w pięknych naturalnych odcieniach. Produkt naturalny, bez chemii.
* jeśli Twoje włosy są siwe lub jasne, a chcesz je znacznie przyciemnić- najpierw użyj do koloryzacji czystej henny czerwonej lub henny z Amlą, a dopiero potem zafarbuj włosy wybranym docelowym odcieniem.
** jeśli Twoje włosy są bardzo zniszczone, rozjaśnione, farbowane chemicznie lub po trwałej ondulacji- wykonaj próbę na kosmyku włosów, aby sprawdzić efekt.

Hair Color
Odcień
włosów

Light Blonde
Jasny blond

Dark Blonde
Ciemny blond

Light Brown
Jasny brąz

Dark Brown
Ciemny brąz

Black Hair
Włosy czarne

White Hair
Włosy siwe

Henna color
Kolor henny

Pure henna red
Czysta henna-
czerwona

Henna amla deep red
Henna z amlą-
głęboka czerwień

Light brown
Jasny brąz

Nut brown
Orzechowy
brąz

Dark brown
Ciemny
brąz

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Natural black
Naturalna
czerń

Indigo

Neutral henna
Neutralna
henna (cassia)

Light blonde
Jasny 
blond 

Dark Blonde
Ciemny 
blond

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Light Red
Jasny
Rudy

Caramel Blonde
Karmelowy 
blond

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Deep Brown
Głęboki 
brąz

Preliminary
colouring
indication
Wskazana
wstępna
koloryzacja*

Mohagany
Mahoń



Organic spices, diet suplements, food
Organiczne przyprawy, suplementy, jedzenie

SATTVA FOODS  
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 ORGANIC SPICES
PRZYPRAWY ORGANICZNE 

50 g

MANGO PULPA
850 g

CHILLI CRUSHED 
Chilli rozdrobnione

Chilli is an excellent spice for lovers of hot and 
spicy cuisine. It will also be great as an addition 
to marinades, bakers, sauces, goulash soups 
and roast, fried and grilled meats..
Chili to doskonała przyprawa dla miłośników 
ostrej i pikantnej kuchni. Wspaniale sprawdzi się 
też jako dodatek do marynat, panierek, sosów, 
gulaszów, zup oraz mięs pieczonych, smażonych 
i grillowanych.

CUMIN WHOLE
Kumin cały 

Cumin is a very aromatic and spicy spice. It 
perfectly fits most Indian dishes, for making 
bread, lentil dishes, fish, soups and goulash, for 
sauces and yoghurt dressings.
Kmin jest bardzo aromatyczną i pikantną 
przyprawą. Doskonale pasuje do większości 
indyjskich potraw, do wyrobu pieczywa, dań 
z soczewicy, ryb, zup i gulaszów, do sosów  
i dressingów jogurtowych.

GINGER POWDER
Imbir mielony 

Ginger is seasoned with gingerbread, biscuits 
and cookies. In addition Recommended for 
sauces, meats and poultry, addition to peas, 
lentils.
Imbirem przyprawia się pierniki, herbatniki, 
ciastka. Ponadto polecany do sosów, mięs 
i drobiu, dodatek do grochu, soczewicy.

GROUND TURMERIC
Kurkuma mielona 

Turmeric is excellent as an addition to stewed 
dishes, soups and rice. Turmeric also fits into 
various types of meats and fish.
Kurkuma znakomicie sprawdzi się jako dodatek 
do potraw duszonych, zup i ryżu. Pasuję również 
do różnego rodzaju mięs i ryb.

TURMERIC WHOLE
Kurkuma cała

Turmeric is excellent as an addition to stewed 
dishes, soups and rice. Turmeric also fits into 
various types of meats and fish.
Kurkuma znakomicie sprawdzi się jako dodatek 
do potraw duszonych, zup i ryżu. Pasuję również 
do różnego rodzaju mięs i ryb.

GROUND CORIANDER
Kolendra mielona 

Coriander has a mild and slightly sweet taste. It 
perfectly fits all oriental soups, dishes of beans 
and peas, baked meats and fish.
Kolendra ma łagodny i lekko słodkawy smak. 
Doskonale pasuje do wszystkich orientalnych 
zup, dań z fasoli i grochu, pieczonych mięs czy 
ryb.

CINNAMON POWDER
Cynamon w proszku 

This spice will give a wonderful aroma of dishes 
and pastries. It will also be great as an addition 
to meat and fish.
Przyprawa ta nada wspaniały aromat potrawom 
i wypiekom. Wspaniale sprawdzi się też jako 
dodatek do mięs i ryb. 

KESAR MANGO PULPA marki Sattva Foods 
Kesar Mango pulp from Sattva Foods is produced from mangoes ripe in the sun, which gives a natural taste 
and aroma. The can contains the most valuable part of the fruit- the pulp. Mango is rich in elements such 
as phosphorus, calcium, potassium, magnesium, zinc and vitamins - in particular A and C. Try Sattva Foods 
mango pulp as cake addition, Mango Lassi, milkshake ingredient, ice creams, or as a dessert in itself.
Mango pulpa produkowana jest z dojrzałych w słońcu owoców mango, dlatego cechuje ją naturalny smak  
i aromat. W puszce znajduje się najbardziej wartościowa część dojrzałego owocu czyli miąższ. Owoc bogaty jest  
w pierwiastki takie jak fosfor, wapń, potas, magnez, cynk i witaminy- w szczególności A i C. Mango pulpa świetnie 
sprawdzi się jako dodatek do ciast, Mango Lassi, składnik koktajli mlecznych, lodów lub jako deser sam w sobie.

CINNAMON STICKS
Cynamon w laskach

This spice will give a wonderful aroma of dishes 
and pastries. It will also be great as an addition 
to meat and fish.
Przyprawa ta nada wspaniały aromat potrawom 
i wypiekom. Wspaniale sprawdzi się też jako 
dodatek do mięs i ryb. 
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OILS
OLEJE  

MUSTARD OIL  
Olej musztardowy 

It’s made from mustard seeds, which are cold pressed. Used mainly on hair and scalp and for body massage. It improves 
blood circulation, warms and nourishes. It is quickly absorbed and well moisturizes and regenerates the skin. Stimulates 
regeneration, moisturizes the volume of hair and scalp. Popular in Asian cuisine as an addition to dishes and salads.
Wytwarzany jest z nasion gorczycy, które są tłoczone na zimno.  Stosowany głównie na włosy i skórę głowy oraz do masażu ciała. 
Poprawia krążenie krwi, rozgrzewa i odżywia. Szybko się wchłania i dobrze nawilża skórę. Popularny w kuchni Azjatyckiej jako 
dodatek do dań i sałatek.

SESAME OIL 
Olej sezamowy 

Unrefined white sesame oil is obtained from carefully selected sesame seeds, which are cold pressed. Specially valued for its 
taste and aroma, mainly used for prepared dishes and salads. It’s an inseparable element in Ayurvedic medicine due to its 
health-promoting properties.
Nierafinowany olej sezamowy pozyskiwany jest ze starannie wyselekcjonowanych, nasion sezamu, które są tłoczone na zimno. 
Ceniony za swój smak i aromat stosowany jest głównie do przygotowanych dań i sałatek. Stanowi nieodłączny element w 
medycynie ajurwedyjskiej dzięki swoim właściwościom prozdrowotnym.

COCONUT OIL 
Olej kokosowy 

Coconut oil from the first pressing is obtained from the pulp of the coconut palm fruit. It is characterized by a delicate coconut 
taste and aroma, and thanks to its values it is worth add it permanently into our diet. 
Is an indispensable ingredient in the kitchen - for frying and baking as well as for prepared dishes.
In addition to culinary use, it brings comprehensive care and health benefits. Perfect for daily care - as a natural substitute for 
a cream, lotion or hair conditioner, it has moisturizing, protective and regenerating properties.
Olej kokosowy z pierwszego tłoczenia pozyskiwany jest z miąższu owoców palmy kokosowej. Charakteryzuje się delikatnym 
kokosowym smakiem i aromatem, a ze względu na cenne wartości jakie posiada warto na stałe wprowadzić go do naszej diety.
Jest niezastąpionym składnikiem w kuchni - do smażenia i pieczenia jak również do dań na zimno. 
Oprócz kulinarnego zastosowania przynosi wszechstronne korzyści pielęgnacyjne oraz zdrowotne. Idealny w codziennej 
pielęgnacji jako naturalny zamiennik kremu, balsamu lub odżywki do włosów. Posiada właściwości nawilżające, ochronne oraz 
regenerujące. 

CHYAWANPRASH
indyjska pasta ziołowa

Chyawanprash is a herbal paste with a consistency of jam based on Ayurvedic recipe. Prepared from fresh green Amla 
fruit with other special Indian herbs. Chyawanprash is a rich source of vitamins and minerals, has antioxidant properties, 
effectively boosts immunity and digestive processes, adds energy and vitality.
Recommended from the age of 5, for people at any age. Recommended especially in winter and periods of weakness.
Chyawanprash to ziołowa pasta o konsystencji dżemu oparta na ajurwedyjskiej recepturze. Przygotowana jest ze świeżych 
owoców Amli, które następnie są łączone ze specjalną mieszanką ziół. Chyawanprash to bogate źródło witamin i minerałów, 
posiada właściwości przeciwutleniające, wzmacnia odporność, dodaje energii i witalności. 
Zalecany już od 5 roku życia, dla osób w każdym wieku. Polecany szczególnie w zimie i okresach osłabienia.

250ml / 500ml

500ml

500g

500ml / 1l
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ORGANIC SUPPLEMENTS
ORGANICZNE SUPLEMENTY NEW | NOWOŚĆ

ONE PACK CONTENTS: 60 CAPSULES
ZAWARTOŚĆ SŁOICZKA: 60 KAPSUŁEK

Consumption: 2 capsules daily (morning and evening) during a meal.
Spożywanie: 2 kapsułki dziennie (rano i wieczorem), podczas posiłku.

MORINGA
Moringa is an nutritional supplement. Fights 
arthritis, relieves rheumatism. It is a rich source 
of essential vitamins and minerals. Moringa 
to suplement odżywczy. Jest bogatym źródłem 
niezbędnych witamin i minerałów. 

SHATAVARI 
Shatavari is a dietary supplement that contains 
the organic Shatavari plant, which includes 
plant estrogen.
Shatavari to suplement diety, który zawiera 
organiczną roślinę Shatavari, w składzie której 
występuje roślinny estrogen. 

FAT-FIT 
Fat Fit contains organic Garcinia, which helps 
weight loss.
Fat Fit zawiera organiczną Garcinię, która 
wspomaga odchudzanie.

KURKUMA C+ 
Turmeric C + in combination with curcuminoid 
extract perfectly strengthens the body. 
Has properties that regulate the body’s im- munity. 
Kurkuma C+ w połączeniu z ekstraktem 
z kurkuminoidy idealnie wzmacnia organizm. Ma 
właściwości regulujące odporność organizmu. 

ASHWAGANDHA 
Ashwagandha is a dietary supplement that 
contains organic Ashwagandha (also called 
Indian ginseng), which has nutritional 
properties.
Ashwagandha to suplement diety, który zawiera 
organiczną Ashwagandhę (zwaną też indyjskim 
żeń-szeniem), który ma właściwości odżywcze. 

JOINT-FIT
Joint Fit contains Nagarmotha, which is stomach 
friendly and has anti-arthritic properties. 
Joint Fit zawiera Nagarmothe, która jest przyjazna 
dla żołądka oraz ma właściwości przeciw-artretyczne. 

TRIPHALA 
Triphala is a dietary supplement that contains 
the Amalaki, Bibhitaki and Haritaki fruits in equal 
proportions. The formula is there to support the body’s 
cleansing and digestion.
Triphala to suplement diety, który zawiera w równych 
proporcjach owoce Amalaki, Bibhitaki i Haritaki. Formuła 
jest jako wsparcie organizmu w oczyszczaniu i trawieniu.

GOTU KOLA
Gotu Kola contains a plant with the traditional 
name Gotu Kola that supports memory 
and concentration.
Gotu Kola zawiera roślinę o tradycyjnej nazwie 
Gotu Kola, która wspomaga pamięć
 i koncentrację.



Essential oils, Natural incenses, Neem Wood Combs, Copperwares, 
Copper Tongue Cleaner, Bamboo Straw, Bamboo Tootbrush, Soy Candles.

Olejki eteryczne, naturalne kadzidełka, grzebienie z drzewa miodli 
indyjskiej, naczynia miedziane, miedziany czyścik do języka, bambusowe 

słomki do picia, bambusowe szczotki do zębów, świeczki sojowe.

SATTVA WELNESS 
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ESSENTIAL OILS
OLEJKI ETERYCZNE

10 ml

Essential oils have a very wide application, they can be used for:
MASSAGE - A few drops of essential oil should be added to the 
base vegetable oil, eg coconut oil.
CREAMS- oils can be mixed with herbal natural creams such as 
Swati Ayurveda, these creams are delicate, natural and do not 
have a strong smell so nothing will suppress the smell of added 
essential oil.
BATH - Add 6-8 drops of essential oil to the hot water. This bath 
will soothe the senses and leave a fragrant filter on the skin.
INHALATIONS - sprinkle a handkerchief  with 2-3 drops of 
essential oil
AIR FRESHNER/ AROMATHERAPY- mix 3-6 drops with water and 
pour into the aromatherapy fireplace

100% natural essential oils available in 8 different fragrances:
* Cedarwood Oil
* Eucalyptus oil
* Lavender oil
* Sandalwood oil
* Lemongrass oil
* Orange oil
* Tea tree oil
* Pine oil
* Jasmine
* Tulsi Basil

Olejki eteryczne mają bardzo szerokie zastosowanie, można ich 
użyć między innymi do:
MASAŻU - kilka kropli olejku esencjonalnego należy dodać do 
bazowego oleju roślinnego np. oleju kokosowego.
DODATEK DO KREMU - olejki można zmieszać z ziołowymi 
naturalnymi kremami np. z linii Swati Ayurveda, kremy te są 
delikatne, naturalne i nie posiadają mocnego zapachu dlatego nic 
nie stłumi zapachu dodanego olejku.
KĄPIELI - 6-8 kropli olejku dodać do gorącej wody. Taka kąpiel ukoi 
zmysły oraz pozostawi na skórze pachnący filtr.
INHALACJI - skropić chusteczkę 2-3 kroplami olejku
ODŚWIEŻACZ POWIETRZA / AROMATERAPIA - 3-6 kropli zmieszać 
z wodą i wlać do kominka aromaterapeutycznego

100% naturalne olejki eteryczne dostępne w 8 różnych zapachach:

* Olejek z drzewa cedrowego
* Olejek eukaliptusowy 
* Olejek lawendowy
* Olejek z drzewa sandałowego 
* Olejek trawa cytrynowa
* Olejek pomarańczowy
* Olejek drzewo herbaciane
* Olejek sosnowy
* Olejek jaśminowy
* Olejek Tulsi



SATTVA AYURVEDA

INCENSES
KADZIDEŁKASpecially selected fragrances

Specjalnie wyselekcjonowanych 
zapachów15
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NEEM WOOD COMB
GRZEBIENIE Z DRZEWA MIODLI INDYJSKIEJ 

TRADITIONALLY HANDMADE INCENSES  MANUFACTURED IN INDIA
Sattva incense are produced only from natural ingredients such as honey, 
rare wood powders, essential oils, spices, exclusive resins. Masala (blend) is 
carefully selected ingredients, without petrochemicals, releases a unique 
smell of exceptional quality. Mixing is based on a secret recipe, as it was 400 
years ago, according to ancient vedic teachings, moon phases, and valuable 
traditional secrets. The whole process is done with calmness and great care, 
thanks to which smoldering incense bring peace and serenity.
- no petrochemicals- the smell of smoldering incenses is not suffocating
- specially selected ingredients
- smoldering time 60-70 minutes
- created according to ancient secret recipes
- they help to relax and bring peace of mind

TRADYCYJNE RĘCZNIE ROBIONE KADZIDŁA WYPRODUKOWANE W INDIACH.
Kadzidła Sattva, wytwarzane są tylko z naturalnych składników takich jak 
miód, rzadkie proszki drewna, olejki eteryczne, przyprawy, ekskluzywne 
żywice. Masala (mieszanka), dzięki tak dokładnie wyselekcjonowanym 
składnikom, bez substancji petrochemicznych, uwalnia unikalny zapach 
o niezwykłej jakości. Proces tworzenia mieszanki oparty jest na sekretnej 
recepturze, tak jak to było 400 lat temu, zgodnie z zaleceniami starożytnych 
nauk wedyjskich, faz księżyca oraz cennymi tradycyjnymi tajemnicami. Cały 
proces odbywa się ze spokojem i dużą dbałością, dzięki  czemu tlące się 
kadzidełka przynoszą spokój i pogodę ducha.
- bez substancji petrochemicznych, dzięki czemu zapach palonych 
kadzidełek nie jest duszący
- specjalnie wyselekcjonowane składniki
- czas tlenia 60-70 minut
- tworzone według starożytnych sekretnych receptur
- pomagają się zrelaksować przynosząc spokój ducha

Combs from the tree of the neem tree for hair and beard are soft and smooth, and their 
touch is much more delicate and does not irritate the scalp or chin during combing.
Grzebienie z drzewa miodli indyjskiej do włosów i brody są miękkie i gładkie, a ich dotyk 
jest znacznie delikatniejszy i nie podrażnia skóry głowy lub brody podczas czesania.

/ Właściwości:
• ułatwia rozczesywanie włosów zarówno na sucho jak i mokro 
• umożliwia równomierne rozprowadzanie odżywek
• pobudza wzrost włosów
• zapobiega wypadaniu włosów i łupieżowi
• nie elektryzuje włosów
• nabłyszcza  i wygładza włosy

Features:
facilitates combing hair both dry and wet

enables even distribution of nutrients
stimulates hair growth

prevents hair loss and dandruff
does not electrify hair

polishes and smoothes hair
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COPPERWARES  
NACZYNIA MIEDZIANE 

Glass / Szklanka - 300ml
Bottle / Butelka - 950ml

Jug / Dzbanek - 1250ml / 1950ml 

Copperwares are used for purification, treatment and storage of water. The followers of Ayurveda have benefited from the unique properties of copper wares for centuries. 
Water which is purified in a copper ware has antioxidant, anti-inflammatory and anti-cancer properties.
Copper removes chlorine which is contained in water, and by antagonistic action removes mercury and lead from our body. Water that stood in the copper vessel overnight 
harmonizes the body. It’s worth drinking it not only in the morning, but also in the whole day.
Inhibits the growth of bacteria, viruses and fungi cleanses from toxins, removes mercury and lead from the body, improves liver and kidney function, is a powerful antioxidant, 
regulates the digestive system, cares for the cardiovascular system, relieves inflammation, improves mood.

Naczynia miedziane służą do oczyszczania, uzdatniania i przechowywania wody. Z wyjątkowych właściwości naczyń miedzianych od wieków czerpią wyznawcy Ajurwedy. 
Woda oczyszczana w naczyniu miedzianym wykazuje właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i antynowotworowe. 
Ponadto miedź usuwa chlor zawarty w wodzie, a poprzez działanie antagonistyczne usuwa z naszego organizmu rtęć i ołów. Woda, która przez noc stała w naczyniu miedzianym, 
harmonizuje organizm. Warto pić ją nie tylko o poranku, ale i przez cały dzień.
Hamuje rozwój bakterii, wirusów i grzybów, oczyszcza z toksyn, usuwa rtęć i ołów z organizmu, poprawia pracę wątroby i nerek, jest silnym antyoksydantem, reguluje pracę układu 
pokarmowego, dba o układ naczyniowo-sercowy, łagodzi stany zapalne, polepsza samopoczucie.
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COPPER TONGUE CLEANER  
MIEDZIANY CZYŚCIK DO JĘZYKA

BAMBOO STRAW  
BAMBUSOWE SŁOMKI

BAMBOO TOOTHBRUSHES
BAMBUSOWE SZCZOTKI DO ZĘBÓW

SOFT MIĘKKA

MEDIUM ŚREDNIA

The copper tongue cleaner has been used for thousands of years for daily oral hygiene. It removes accumu-
lated bacteria from the tongue and supports the treatment of throat diseases. It is made of pure copper, 
which has antibacterial properties.

Miedziany czyścik do języka używany jest od tysięcy lat do codziennej higieny jamy ustnej. Usuwa z języka na-
gromadzone bakterie oraz wspomaga leczenie chorób gardła. Wykonany został z czystej miedzi, która posiada 
właściwości antybakteryjne.

The bamboo straws are reusable and are made of 100% natural material. Perfect for everyday use as well as 
for a party, barbecue or birthday. 

Słomki bambusowe są stosowane do wielokrotnego użytku, które wykonane są z 100% naturalnego materiału. 
Świetnie sprawdzą się do codziennego użytku, jak i na imprezę, grilla, przyjęcie czy urodziny.

The natural toothbrush is made of biodegradable bamboo and its medium | soft bristles perfectly clean the 
teeth without irritating the gums or scratching the enamel, making it safe to use.

Naturalna szczoteczka do zębów, która została wykonana z biodegradowalnego bambusa, a jej średnie 
| miękkie włosie doskonale czyści zęby bez podrażniania dziąseł i rysowania szkliwa, dzięki czemu jest 
bezpieczna w użytkowaniu. 
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MANGO - ROSE 
FRESH & GOOD MOOD

Świeży owocowo-kwiatowy
Mango oil - helps to regain the balance of the mind, 
refreshes the room, supports a harmonious atmosphere.
Damask rose oil - has a delicate and sweet floral scent, 
traditionally used in aromatherapy to relieve headaches, 
it removes anxiety.
Olejek mango - pomaga odzyskać równowagę umysłu, 
odświeża pomieszczenie, wspiera harmonijną atmosferę.
Olejek z róży damasceńskiej - ma delikatny i słodki 
zapach kwiatowy, tradycyjnie stosowany w aromaterapii 
dla łagodzenia bólu głowy, oddala niepokój.

SANDALWOOD - PINE 
YOGA & MEDITATION

Głęboki drzewny, balsamiczny 
Sandalwood oil - known for its relaxing properties, 
supports the process of meditation and falling asleep, 
and soothes depressive states.
Pine oil - fresh and clean fragrance, has antibacterial 
and antiviral properties.
Olejek sandałowy - znany z właściwości relaksujących 
umysł, wpiera proces medytacji i zasypiania, łagodzi stany 
depresyjne.
Olejek z sosny - świeży i czysty zapach, działa 
przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo.

VANILLA - GUAVA 
SO OPTIMISTIC

Ciepły, aksamitny, owocowy
Vanilla oil - supports relaxation, calms emotions, 
improves sleep quality, acts as an aphrodisiac.
Guava oil - helps to release emotions, adds optimism.
Olejek waniliowy - wspiera relaksację, uspokaja emocje, 
poprawia jakość snu, działa jak afrodyzjak.
Olejek guava - pomaga uwolnić emocje, dodaje 
optymizmu.

LAVENDER - ROSE 
RELAX & SLEEP WELL

Słodki kwiatowy 
Lavender oil - calms and supports the regeneration of 
the mind, makes it easier to fall asleep.
Damask rose oil - has a delicate and sweet floral scent, 
traditionally used in aromatherapy to relieve headaches, 
it removes anxiety.
Olejek lawendowy - uspokaja i wspiera regenerację 
umysłu, ułatwia zasypianie.
Olejek z róży damasceńskiej - ma delikatny i słodki 
zapach kwiatowy, tradycyjnie stosowany w aromaterapii 
dla łagodzenia bólu głowy, oddala niepokój.

 CANDLES
ŚWIECZKI 

200 ml
100% natural product. | 100% naturalny produkt.

Burning time: approximately 60 hours. | Czas palenia: ok. 60h.

Composition: soy wax, natural essential oils from Sattva, wooden wick, glass jar, wooden lid, jute bag
Skład: wosk sojowy, naturalne olejki eteryczne Sattva, knot drewniany, słoik szklany, drewniane wieczko, worek jutowy.

Warm wax can be used to massage the body. | Ciepły wosk można użyć do masażu ciała.



ORGANIC WELNESS

ORGANIC WELLNESS TEAS 
HERBATY ORGANIC WELLNESS

Organic Wellness - together we make a difference.

We are exclusive distributors of Organic Wellness brand for Poland , Spain & Germany. Ow products consist of Organic Tulsi herbal teas & Organic diet supplements. 
all our products are made again on reciepies of ayurveda & traditional medicinal system in harmony with nature. We work closely with farmers & help them grow by 
giving them proper remuneration & lifestyle. Ow supports by giving its 5% profits to its farmers every year.
Ow products are for daily use & human consumption & we have all required certificates for the products to be sold in different parts of the world. Ecocert/ USADA 
/ India organic / Halal/ Iso 22000:2005 / FSSAI are some of the done certificates & apart from that specialised tests are carried out in Poland for  its proper sales in 
Poland. Products are registred with GIS (Chief Sanitary Inspectorate)

Organic Wellness - razem uzdrówmy Świat.

Jesteśmy ekskluzywnym dystrybutorem marki Organic Wellness na Polskę, Hiszpanię i Niemcy. Produktami marki Organic Wellness są organiczne herbaty Tulsi oraz 
organiczne sumplementy diety. Wszystkie produkty są wytwarzne w oparciu o receptury ajurwedyjskie oraz tradycyjnym systemy lecznicze w zgodzie z naturą. Ściśle 
współpracujemy z rolnikami, pomagamy im się rozwijać poprzez właściwe wynagrodzenie i zapewniając odpowiedni styl życia. Każdego roku Organic Wellness przeka-
zuje rolnikom 5% swojego dochodu. 
Produkty OW przeznaczone są do codziennego spożywania. Posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty dotyczące produktów przeznaczonych do sprzedaży w różnych 
częściach świata. 
Ecocert, USADA, India organic, Halal, ISO 22000:2005, FSSAI to tylko niektóre z certyfikatów, poza tym produkty posiadają specjalistyczne testy przeprowadzone w Polsce 
pod kątem właściwej sprzedaży. Produkty OW są zarejestrowane w GIS (Główny Inspektorat Sanitarny).

100 G TINS / 100 G PUSZKI

25 STAPLE-FREE SACHETS
25 SASZETEK BEZ ZSZYWEK



EAST END 

East End 

We are exclusive distributors for EAST END food products for Polish markets. Foods like : exotic healthy spices, sauces , pastes , wheat flour , 
basmati rice & curries are its specialty. 
East End Foods has over 40 years experience as a leading supplier and innovator in the UK Indian food market, with an annual turnover of over 
£180 million. We are trusted suppliers of high quality ethnic foods to a wide range of markets from our progressive plant in the West Midlands, at 
the centre of the national distribution network. Over 80% of Asian stores East End’s range as well as it is available in all the major UK multiples.

Nasza firma jest wyłącznym dystrybutorem marki East End na Polskim rynku. Produkty takie jak: egzotyczne zdrowe przyprawy, sosy, pasty, mąka 
pszenna, ryż basmati, curry są specjalnością marki East End.  
East End Foods ma ponad 40 lat doświadczenia jako czołowy dostawca i innowator na brytyjskim rynku żywności w Indiach, osiągając roczny obrót 
przekraczający 180 milionów funtów. EE to zaufani dostawcy wysokiej jakości produktów etnicznych obsługujący szeroki zakres rynków z fabryki w 
West Midlands - centrum krajowej sieci dystrybucyjnej. Marka East End jest dostępna w ponad 80% azjatyckich sklepów jak również we wszystkich 
większych miastach Wielkiej Brytanii.



OUR MARKETING MATERIALS
NASZE MATERIAŁY MARKETINGOWE



For the past two years apart from SATTVA a second activity is related- a charity foundation called NoHate. Currently, over 400 people receive support per week. The foundation 
operates in several Polish cities.
The goal of NoHate is to help the homeless, orphans, people who want to come back to a normal life. Help is provided every weekend. Everyone can get support adequate to 
the needs they signal.
Support is received from about 100 volunteers, medical students and own HR team. Meals are prepared by volunteers or obtained from outside. Homeless children are provided 
with English lessons, spending time together, educational games. In winter needy are supplied with warm clothes, shoes and a nutritious meal. This is only a small part of 
what the foundation offers.
Activity in NoHate requires numerous actions and a lot of work. Involved are  people who want to devote their private time. A multinational community is associated with 
the Foundation’s activities. Poles, Indians, Arabs, Germans, Slovenes, Italians, Turks, citizens of Saudi Arabia, South Africa, and Nigeria. Each branch has its director and people 
responsible for specific tasks.

The foundation is mostly financed from our company’s resources. Every month a certain amount of revenue is allocated for this purpose, plus 1% of income tax. That’s why by 
buying our products you support for the good cause in NoHate foundation.

Thank you!

Od dwóch lat obok marki SATTVA powiązana jest druga działalność- fundacja charytatywna o nazwie NoHate.  Obecnie ponad 400 osób tygodniowo otrzymuje wsparcie. Fundacja 
działa w kilku miastach Polski.
Celem NoHate jest pomaganie bezdomnym, sierotom, osobom, które chcą powrócić do normalnego życia. Pomoc udzielana jest w każdy weekend. Wsparcie może otrzymać każdy 
adekwatnie do potrzeb, jakie sygnalizuje. 
Wsparcie otrzymywane jest od około 100 wolontariuszy, studentów medycyny oraz własnego zespołu HR. Posiłki zostają przygotowane przez wolontariuszy albo pozyskiwane  
z zewnątrz.  Bezdomnym dzieciom zostaje zapewniona nauka języka angielskiego, wspólne spędzanie czasu, zabawy edukacyjne. W zimie potrzebujący zaopatrywani są w ciepłą 
odzież, buty i pożywny posiłek. To tylko niewielka część tego co oferuje fundacja.
Aktywność w NoHate  wymaga rozlicznych działań i ogromu pracy. Zaangażowani zostają ludzie, którzy chcą poświęcić swój prywatny czas. Z działalnością Fundacji powiązana jest 
wielonarodowa społeczność. Polacy, Hindusi, Arabowie, Niemcy, Słoweńcy, Włosi, Turcy, obywatele Arabii Saudyjskiej, Południowej Afryki, Nigerii. Każda filia ma swojego dyrektora 
i ludzi odpowiedzialnych za konkretne zadania.

Fundacja w większości jest finansowana ze środków naszej firmy.
W każdym miesiącu przeznaczany jest na ten cel pewna kwota od utargu, do tego dochodzi 1 % od podatku dochodowego. Dlatego kupując nasze produkty wspierasz fundację 
NoHate.

Dziękujemy! 
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