


Empresa

Iniciamos nossas a�vidades em 2008, após perceber a necessidade de 
equipamentos de qualidade para o auxiliar na alimentação, tratamento e 
cuidado de animais domés�cos. Após muita pesquisa, desenvolvemos e 
fabricamos diversos modelos para facilitar a vida dos pets e também de seus 
donos. Nossos produtos são ecologicamente corretos. Possuímos grande 
compromisso e profundo respeito com a natureza e com os animais. 
Seguimos diversas normas e padrões nacionais e internacionais de segurança 
e ambientais na concepção e fabricação dos nosso produtos.

Hoje, os produtos Vida Mansa são comercializados no mundo* todo: São 
mais de 50 países com milhares de clientes sa�sfeitos. Nosso foco é 
proporcionar para os clientes produtos funcionais, seguros, com design 
diferenciado e preço justo.

Missão
Produzir produtos de qualidade;
Proporcionar tranquilidade para donos de animais domés�cos;

Proporcionar maior qualidade de vida para animais domés�cos;
 

Valores
Busca pela inovação;
Respeito com o meio ambiente e animais;
Crescimento e desenvolvimento sustentável;
Treinamento constante dos colaboradores.
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Ÿ Especialmente desenvolvido para  barbas e jubas de "Cães e Gatos Peludos".não molhar os pelos,
Ÿ Mais fácil e prá�co de ser higienizado.

Ÿ Atende os demais Pets também. Construído em  (ecologicamente recomendada, atóxica)Alumínio e pintura eletrostá�ca
Ÿ A água armazenada no seu interior fica muito bem protegida e fresca, sendo liberada a vontade quando o Pet es�ver bebendo.
Ÿ Boa autonomia, deixando o dono tranqüilo para outros afazeres, sabendo que seu animal ficará bem tratado. 
Ÿ Bebedouro Vida Mansa visa principalmente "Qualidade de vida para os Pets".
Ÿ Preserva a saúde e esté�ca de nossos Cães e Gatos de Pelos Longos.
Ÿ Bebedouros Vida Mansa contribui para não proliferação da Dengue.
Ÿ A medida de capacidade se faz pela borda do copo.
Ÿ Disponível nas cores:  - Branco - Azul - Rosa - Azul Bebê

Bebedouro 0,7 litros (700ml) Bebedouro 1,4 litros Bebedouro 3,0 litros



Desenvolvido para dar tranqüilidade para o animal 
comer a ração oferecida de modo higiênico e a vontade.
Reserva técnica de ração bem armazenada em ambiente 
salubre.

Eq u i p a m e nto  fe i to  e m  alumínio  e  p intura 
eletrostá�ca  (Ecologicamente correta).

Boa autonomia, deixando o dono tranqüilo para outros 
afazeres, sabendo que seu animal ficará bem tratado.
Fácil abastecimento e limpeza.
Design agradável.
Disponível nas cores: - Branco - Azul - Rosa - Azul Bebê

Comedouro Automá�co 750 gr Bebedouro Base p/ Galão de 10 e 20 lts

Bebedouro base para um galão de 10 ou 20 litros de água mineral.
Desenvolvido para animais de médio e grande porte.
Sua principal caracterís�ca é o fluxo constante e de baixo nível do fundo do bebedouro.
Boa autonomia, deixando o dono tranquilo para outros afazeres, sabendo que seu animal 
ficará bem tratado por vários dias.
Muito fácil de fazer a limpeza e higienização.

Construído em .fibra de vidro muito resistente e com acabamento fino
Por ter no fundo com um pequeno desnível, sempre que o animal beber a água acontecera 
uma limpeza natural.
Evitando acúmulos de detritos (ração) e também contribuindo para a não proliferação da 
dengue uma vez que o animal sempre estará bebendo água saindo do reservatório.
Seu formato permite que o animal beba confortavelmente sem se molhar, evitando assim 
alguns inconvenientes, como micoses nas pontas das orelhas.
Disponível nas cores:  - Branco  - Azul  - Rosa
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CÓD. 1 - 0,7 LT - ALUMÍNIO, BRANCO
CÓD. 2 - 0,7 LT - ALUMÍNIO, AZUL
CÓD. 3 - 0,7 LT - ALUMÍNIO, ROSA
CÓD. 16 - 0,7 LT - ALUMÍNIO, AZUL BEBÊ

EAN 13

7898953642018
7898953642025
7898953642032 
7898953642162

Bebedouro 0,7 litros (700ml)



CÓD. 4 - 1,4 LT - ALUMÍNIO, BRANCO
CÓD. 5 - 1,4 LT - ALUMÍNIO, AZUL
CÓD. 6 - 1,4 LT - ALUMÍNIO, ROSA
CÓD. 17 - 1,4 LT - ALUMÍNIO, AZUL BEBÊ 

EAN 13

7898953642049
7898953642056
7898953642063
7898953642179

Bebedouro 1,4 litros



CÓD. 7 - 3,0 LT - ALUMÍNIO, BRANCO
CÓD. 8 - 3,0 LT - ALUMÍNIO, AZUL
CÓD. 9 - 3,0 LT - ALUMÍNIO, ROSA
CÓD. 18 - 3,0 LT - ALUMÍNIO, AZUL BEBÊ

EAN 13

7898953642070
7898953642087
7898953642194
7898953642186

Bebedouro 3,0 litros



CÓD 10 - COMEDOURO 750 GR, BRANCO
, AZULCÓD 11 - COMEDOURO 750 GR
, ROSACÓD 12 - COMEDOURO 750 GR
, AZUL BEBÊCÓD 19 - COMEDOURO 750 GR

EAN 13

7898953642100
7898953642117
7898953642124
7898953642193

Comedouro Automá�co 750 gr
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CÓD. 13 - , BRANCOBEBEDOURO VM BASE
CÓD. 14 -  AZULBEBEDOURO VM BASE,
CÓD. 15 -  ROSABEBEDOURO VM BASE,

EAN 13

7898953642131
7898953642048
7898953642055

Bebedouro Base
 p/ Galão de 10 e 20 lts



 A Produtos Vida Mansa é uma empresa de pequeno porte que 
atua no segmento de ar�gos para Pets, atendendo necessidades 
específicas de animais de es�mação e/ou compe�ção, um mercado 
em franca expansão. 
 Desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos que facili-
tam a vida de quem gosta de tratar bem e preservar a qualidade de 
vida de seus animais de es�mação. 
 A empresa se destacou em 2013 por uma intensa atuação na 
conquista de novos mercados, ampliando em 15 novos países os 
des�nos de suas vendas ao exterior. Luiz Antônio de Carmo Rocha,
presidente da empresa, 
recebeu  o prêmio  das
mão   da   diretora   da 
AEB,  Josefina  Guedes.

(15 PAÍSES):CONQUISTA DE MERCADO INTERNACIONAL

Texto e foto publicados na revista Informa�vo de Comércio Exterior AEB
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Nesse ano de 2015
estamos presente

em 57 países.



vendas@vidamansa.com


