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Fa ‘apanha’ grandes ondas com Maya Gabeira  
a nova embaixadora da marca 

 

 

A brasileira Maya Gabeira está entre as melhores 

surfistas de ondas gigantes do mundo e é a nova 

embaixadora da marca Fa.  

 

Desde a década de 50 que a identidade da marca Fa 

tem estado intimamente ligada à praia e à sensação 

de liberdade que ela inspira. Maya Gabeira vem 

trazer um toque de modernidade e ‘garra‘ à 

tradicional identidade da marca. A sua paixão pelo 

surf, coragem e força de vontade vêm dar um 

impulso à marca Fa.  

 

A marca associa-se a um estilo de vida saudável, feliz e descontraído. Os seus 

produtos despertam os sentidos, nutrem intensamente e criam uma irresistível 

sensação de suavidade. Não é ao acaso que Fa tem como slogan Feel Fantastic. 

 

No documentário 'A surfer's passion: The Story of Maya Gabeira', patrocinado pela 

marca Fa e realizado por John Urbano, outras facetas da surfista são reveladas, 

havendo momentos de extrema sinceridade e muita aventura, numa viagem que 

começa no Rio de Janeiro, a sua terra natal, e tem paragem obrigatória em Portugal, 

na Nazaré, onde viveu uma das experiências mais intensas da sua vida. Esta produção 

poderá ser vista aqui: http://www.int.fa.com/fa/en/en/home/FeelFantastic.html 
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Entre os diferentes produtos da marca Fa destaca-se o mais recente lançamento: o 

creme de duche hidratante Fa Magic Oil com micro óleos que deixa a pele nutrida, 

suave como a seda, e protegida contra a secura, proporcionando um cuidado precioso, 

sem deixar resíduos oleosos.  
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