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Bom para natureza,
Ideal para seu Pet!
Nos preocupamos não só com nossos pets, mas também com
todos os animais. Por isso, desenvolvemos produtos 100% livres
de ingredientes de origem animal.
Faça parte desse movimento com a gente! Use sempre
produtos que preservam o bem-estar de todos os animais
e também do seu pet.

Nossa Filosofia

Produtos Veganos

Nos preocupamos que os elementos que
compõem os produtos sejam naturais e livres
de ingredientes de origem animal.

Especialistas em tratamentos

Ingredientes selecionados e estudados com
muita dedicação para que se desfrute
de resultados surpreendentes.

FAZEMOS DA BUBBLES PETCARE UM
APRENDIZADO PARA O MUNDO!
Produtos 100% livres de ingredientes de origem animal.

Qualidade & Bem-estar

Linha de produtos para banho que trazem
benefícios à pele e a pelagem de forma
natural, eficiente e saudável. Garantindo
beleza, higiene e bem estar ao seu pet.

Ativos Vegetais

Todos os nossos produtos são compostos por
blends de óleos vegetais e ativos, trazendo
melhores benefícios e qualidade de
tratamento para o seu pet.

Saiba mais sobre nós
Foi pensando no bem-estar e qualidade de vida dos nossos animais que criamos
a Bubbles PetCare. Uma empresa de cométicos Pet vegana especializada em
tratamento e embelezamento. Usamos ingredientes 100% vegetais e sintéticos,
pensando assim, não só no bem-estar dos nossos animais de estimação, mas também
de todos os animais.

Quem somos?

Somos uma empresa que visa cuidar e tratar dos pets com máxima eficácia, efetivando
o embelezamento também como um tratamento.

O que Fazemos?

Nossa equipe química e veterinária trabalham lado a lado, para desenvolver os
melhores produtos do mercado.

Como Fazemos?

Com muito carinho, dedicação, pesquisa de novas tecnologias e ingredientes que vão
fazer o seu pet desfrutar de resultados surpreendentes após o banho.

Missão
Nossa missão é ser referência no mercado de cosméticos pet através de produtos
que oferecem tratamentos específicos. A Bubbles PetCare traz ao mercado produtos
profissionais que auxiliam no tratamento e embelezamento dos pets.

...e ainda tem muito mais

Um novo conceito em
cosméticos pet!

Visão
Promovemos o bem-estar através da essência dos nossos produtos, trazendo melhor
qualidade de vida para os animais de estimação.

Valores

Trabalhamos com comprometimento e dedicação para desenvolver produtos mais
tecnológicos e atualizados do mercado. Utilizando novas formulações e ingredientes
que proporcionam bem-estar.

Nossos Produtos
LINHA ARGAN OIL
A Linha Argan Oil Bubbles PetCare é uma
linha super premium que foi desenvolvida com
óleo vegetal de argan que atua regenerando,
recuperando a elasticidade, brilho e protege os
pelos contra danos causados pelo calor.
A Linha Argan Oil deixa os pelos do seu animal
de estimação mais alinhados, regenerados,
fortalecidos e brilhantes, além de deixar o seu pet
cheirosinho e hidratado.

LINHA SENSIBILIDADE
A Linha Pele Sensível Bubbles PetCare é uma
linha super premium que foi desenvolvida com
ativos finos na pele impedindo que as dermatites,
alergias e efeitos externos se multipliquem,
trazendo mais conforto e bem-estar ao seu pet
que sofre com problemas de pele. Age de forma
natural melhorando a aparência e confrontando
agressões diárias. Mantendo, estimulando e/ou
reconstituindo a eco flora cutânea estimulando a
proteção natural da pele. Além de deixar o seu pet
cheirosinho e hidratado.

LINHA ANTI QUEDA
A Linha Antiqueda Bubbles PetCare é uma linha
super premium que foi desenvolvida com ativos
finos que atuam fortalecendo os pelos, evitando a
queda e deixando-os mais brilhantes em apenas 1
minuto. Com apenas 1 aplicação essa linha deixa
os pelos do seu animal de estimação mais firmes,
evitando que eles fiquem caindo o tempo todo
pela casa. Esse tratamento possui ação imediata
e diminui até 71% da queda de pelos com
apenas uma aplicação, além de deixar o seu pet
cheirosinho e hidratado.

LINHA BRILHO INTENSO
A Linha Brilho & Maciez Bubbles PetCare é
uma linha super premium que foi desenvolvida
com ativos finos que agem regenerando os fios,
causando efeito brilho e deixando macios de uma
forma natural. Essa linha deixa os pelos do seu
animal de estimação mais macios e brilhantes.
Agem diminuindo as irregularidades dos fios,
deixando os pelos mais uniformes e aumentando
a adesão das cutículas na fibra dos pelos. Além de
deixar o seu pet cheirosinho e hidratado.

Seja um distribuidor
Se torne um especialista em tratamentos naturais para
pet. Cadastre-se e faça parte da Equipe Bubbles PetCare

Seja um
dist.

Conheça nossos Diferenciais

PRODUTOS NATURAIS
Nos preocupamos que os
elementos que compõem
os produtos sejam naturais
e livres de ingredientes de
origem animal.

SISTEMA DE VENDAS
INTEGRADO

MATERIAL DE
MARKETING

Deixa essa parte com
a gente! Você emite o
pedido pelo nosso sistema
de vendas e ele chega
direto no nosso banco de
dados.

Todo suporte de
marketing que você
precisa para divulgar
os produtos. Catálogos,
banners, mídias
sociais e cartões de visita.

E ainda tem muito mais!
Entre em contato.

RENTABILIDADE
Pensamos no melhor
para você ter um ótimo
retorno financeiro. Alta
rentabilidade, com lucro
de até 80%.

Seja um representante
Divulgue a Bubbles PetCare da forma como você preferir
e receba uma comissão pelas vendas.

Conheça nossos Diferenciais

COMISSIONAMENTO

SEM ESTOQUE

MATERIAL DE
MARKETING

LIBERDADE

Possuímos a melhor
margem de
comissionamento do
mercado Pet. Consulte!

Você não precisa trabalhar
com estoque próprio. Os
produtos são expedidos
do nosso centro de
distribuição.

todo suporte de
marketing que você
precisa para divulgar
os produtos. Catálogos,
banners, mídias
sociais e cartões de visita.

Trabalhe quando quiser!
Você tem a liberdade
de trabalhar nos horários
que achar mais confortável
e aproveitar seu dia como
quiser.

E ainda tem muito mais!
Entre em contato.

Seja um
representante.
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Bubbles PetCare
Tel:. (11) 97350-3116
E-mail:. contato@bubblespetcare.com.br
www.bubblespetcare.com.br
facebook.com/bubblespetcarecosmetics
instagram.com/bubblespetcarecosmetics

