Grupo Rações Reis lança na APAS 2019 nova
linha natural da Baw Waw, a NATURAL PRO
Marca mais completa de produtos pet do mercado brasileiro apresenta sua nova linha de
alimentos para cães e gatos com fórmula a base de milho, arroz, semente de linhaça e polpa de
beterraba
A Baw Waw, empresa brasileira com mais de 1500 itens produzidos e distribuídos em todo o
território nacional lança, entre os dias 6 e 9 de maio, na APAS Show 2019, no Expo Center Norte, a
sua primeira linha de alimentos naturais premium especial.
Na ocasião, o público do evento poderá conferir os benefícios, diferenciais e a qualidade dos
alimentos da linha NATURAL PRO, que contam com ingredientes naturais selecionados, sem adição
de corantes e aromatizantes artificiais, redução de sódio e fórmula saborosa a base de milho, arroz,
semente de linhaça e polpa de beterraba – que proporciona excelente equilíbrio entre fibra solúvel
e insolúvel, melhorando o trabalho e a vida das vilosidades intestinais dos animais para o total
aproveitamento dos nutrientes.
A novidade busca atender os consumidores de comidas saudáveis, que querem essa solução
também para os seus pets. “Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com uma alimentação
mais saudável para desfrutarem de uma qualidade de vida melhor. Tendem a adquirir produtos
benéficos à saude nos supermercados. E esse conceito, naturalmente, se estende aos seus animais
de estimação. Querem proporcionar o melhor também para os seus bichinhos. Pensando nisso,
criamos a NATURAL PRO, uma linha de alimentação completa e sustentável, de receita única,
fórmula natural e saborosa. Isso está na essência da Baw Waw: promover mais saúde, alegria e
conforto aos animais. Temos cuidado e alto padrão em nossos mais de mil e quinhentos produtos”,
explica Jair Ribeiro, presidente da Baw Waw.
Segundo dados recentes da Euromonitor, há 146 milhões de pets no Brasil, sendo 58,7 milhões
de cachorros e 26,5 milhões de gatos. Assim, o país ocupa a posição de terceira maior população
pet do planeta, atrás da China (417 milhões) e dos Estados Unidos (232 milhões). Já o Instituto Pet
Brasil apontou, em 2017, que no mundo, o mercado de rações saudáveis já movimenta cerca de
US$ 1 bilhão por ano, com crescimento anual médio de 9%.
Para atender a um público que cada vez mais quer oferecer alternativas nutritivas, a Baw Waw
desenvolveu a linha NATURAL PRO em três versões: Natural Pro Cães, Natural Pro Gatos e Natural
Pro Super Macio – um alimento completo semi úmido para cães.

Linhas Baw Waw Natural Pro
A Natural Pro Cães e Gatos reúne ingredientes naturais como milho, arroz, polpa de beterraba e
semente de linhaça. Sem aromatizantes artificiais e livres de corantes, apresentam menor riscos de
processos alérgicos.
Com menos sódio, para maior cuidado com o funcionamento renal e a pressão arterial, a nova linha
da Baw Waw tem adição de prebióticos para auxiliar na saúde intestinal, além de ômega três e seis:
para uma pele muito mais saudável e pelos mais brilhantes.
O alimento tem alto nível de absorção de nutrientes e a polpa de beterraba é uma excelente fonte
de fibras.
A Natural Pro Gatos é um alimento rico em aminoácido reúne taurina para a saúde da visão e do
coração. Ainda o Hairball, que reduz a formação de bolas de pelo, por meio das fibras de ervilha e
psyllium, que colaboram na eliminação dos pelos formadores e se enovelem no estômago.
Já a Natural Pro Super Macio é um alimento completo semi úmido, tenro, macio e saboroso
indicado para cães adultos de todas as raças.
Por meio da consistência macia, facilita a mastigação daqueles com paladar seletivo ou dificuldade
ao alimento seco convencional. Com ingredientes selecionados para garantir o frescor e as
características dessa textura de alta digestão. Contém Hexametafosfato de sódio que reduz a
formação do tártaro dentário. Dessa forma, esse produto pode ser fornecido aos cães em três
diferentes momentos: Como o alimento principal (único); agregando sabor ao alimento seco já
fornecido, misturando ao alimento do dia a dia; e também como premiação/adestramento.
“Escolhemos lançar a linha NATURAL PRO para auxiliar os consumidores de comida saudável que
desejam essa alternativa também para os seus animais. A APAS é um grande momento com os
nossos compradores, sempre reencontramos parceiros e ampliamos a nossa rede. Preparamos um
espaço para receber todos com bastante alegria”, completa Jair Ribeiro.

Atrações
Em um estande de 156m², harmonioso, confortável e atraente para os visitantes do evento
conhecerem as variadas e diversificadas opções de produtos da marca, a Baw Waw vai reunir, ao
longo dos quatro dias da feira, convidados especiais como o biólogo e apresentador Richard
Rasmussen, as cantoras Paula Mattos e Lais Yasmin, a dupla Mayki & Lyan, o humorista Giovani
Braz, que interpreta o Saideira no programa “A Praça é Nossa”, do SBT, e a dançarina e coreógrafa
dos programas da emissora de Silvio Santos, Rafinha Viscardi.
Antonio Carlos da Silveira, médico veterinário, consultor técnico de mercado e responsável técnico
do Grupo Rações Reis – detentor da marca Baw Waw – também estará presente no estande da
marca para falar sobre os benefícios da NATURAL PRO, da importância da nutrição de animais de
companhia (cães e gatos), sobre a segurança alimentar e sustentabilidade dos produtos distribuídos
e comercializados pela empresa, entre outros temas relacionados.

Serviço
Baw Waw na APAS Show
De 6 a 9 de maio de 2019
Expo Center Norte (Rua José Bernardino, 33. Vila Guilherme - São Paulo/SP)
Pavilhão: vermelho / Rua: 07 / Stand: 772

Sobre a Baw Waw
Com mais de 15 anos de atuação, a empresa do grupo Rações Reis é referência no mercado pet
brasileiro. Produz e distribui para todo o território nacional mais de 1500 itens como: alimentos,
roupas, acessórios, caminhas, brinquedos, beleza, higiene e limpeza. Sempre dispõe de inovação e
com soluções para atender o público que busca o melhor para os animais de estimação com saúde
e alta qualidade.
Site: http://www.racoesreis.com.br/
Hotsite Natural Pro: http://www.bawwawnaturalpro.com.br/
Instagram: @bawwawoficial - www.instagram.com/bawwawoficial/
Facebook: https://www.facebook.com/bawwawoficial/
YouTube: https://www.youtube.com/bawwawoficial

Contatos para imprensa
Virei Notícia
Luiz Felipe
luiz@vireinoticia.com.br
Cel.: +55 11 94512-2181
Mauricio Storelli
mauricio@vireinoticia.com.br
Cel.: +55 11 99451-8558

