
Unimos as mais deliciosas 

paixões nacionais



A Mammoth é uma empresa comprometida com o consumo 

sustentável e consciente, nossos produtos são sem conservantes, 

sem glúten, sem lactose, sem açúcar e veganos.

Nossa intenção é oferecer produtos de qualidade,

com ingredientes selecionados e saudáveis mas sem deixar

de lado o ingrediente mais importante: o sabor!

Há dois anos no mercado estamos em plena expansão 

para todo país. Presentes em 22 estados e em quase 380 

pontos de vendas no Brasil, marcamos presença nas 

grandes varejistas como Mundo Verde, Bio Mundo, La Fruteria, 

Armazém Cerealista, Cia da Saúde, Armazém Fit Store, DNA 

Empório, Divina Terra, Sellene MegaDiet, Organomix entre outras.

SOBRE NÓS



O leite de coco em pó da Mammoth é obtido a partir de prensagem da 

castanha do coco e logo após é filtrado e desidratado garantindo 

assim uma segurança e durabilidade maior ao produto. Tudo isso sem 

que seja adicionado nada além do coco. Por isso o Leite de Coco 

em Pó da Mammoth é o único 100% coco no mercado.

O sabor, a pureza e a cremosidade fazem com que ele seja utilizado tanto 

para beber puro como na elaboração de shakes e whey protein ou também 

por cima de frutas ou na aplicação em sobremesas como sorvetes, açaí, 

bolos, mousse etc.

Ingredientes: leite de coco em pó puro (100% coco).

LEITE DE COCO EM PÓ

O Leite de Coco em Pó da Mammoth é 100% coco, e você sabe como isso é possível?

Nosso processo de produção é o Cool Drying System, sistema de extração, concentração e secagem 

com tecnologia patenteada e exclusiva, onde é possível fazer com que o Spray Drying trabalhe 

com temperaturas menores, garantindo assim, que o Leite de Coco em Pó não precise 

de nenhum veículo em sua composição como maltodextrina, amido ou goma de tapioca.



É a combinação perfeita do leite de coco em pó Mammoth

(100% coco) com o renomado café brasileiro e cacau 70%.

Sem adição de açúcar o Café com leite de Coco é adoçado 

levemente com stevia e xylitol. Super prático e fácil de carregar, 

basta misturar 3 scopes (que acompanha o produto) com uma 

xícara (100ml) de água quente ou gelada para ter seu 

Café com Leite de Coco fresco, saudável e delicioso.

Ingredientes: leite de coco em pó (100% coco), café solúvel 

em pó (cafeína 45mg/100ml), farinha de banana verde, 

polidextrose, cacau, antiumectante, regulador de 

acidez bicardonato de sódio, edulcorantes xilitol e estévia.

CAFÉ COM LEITE DE COCO EM PÓ



É a combinação do mais puro leite de coco 

com o famoso chocolate belga.

Sem adição de açúcar o Leite de Coco em pó com Chocolate

Belga é adoçado levemente com stevia e xylitol. Super prático 

e fácil de carregar, basta misturar 3 scopes (que acompanha o produto) 

com uma xícara (100ml) de água quente ou gelada.

Ingredientes: leite de coco em pó (100% coco), 

fibras solúveis, cacau em pó, xilitol, farinha de banana 

verde, espessante goma guar, amido, aroma 

idêntico ao natural de chocolate, antiumectante

fosfato tricálcico e eulcorante natural estévia.

LEITE DE COCO EM PÓ

COM CHOCOLATE BELGA



A Mammoth cresceu e agora é tamanho família!

O mais novo lançamento da Mammoth é o Leite de Coco 

em Pó na versão 450g para toda família aproveitar 

o único coco 100% puro do mercado!

Com um valor unitário proporcional muito bom e consequentemente um 

preço final extremamente atraente, essa versão já está sendo um 

sucesso em todas as revendas que já adquiriram o produto.

Essa versão do Leite de Coco em Pó da Mammoth

continua do jeito que você conhece: 100% coco, saboroso,

saudável, livre de açúcar, lactose e glúten e vegano.

LANÇAMENTO

LEITE DE COCO

LATA ESPECIAL DE 450G



Valor do pedido mínimo para emissão de boleto bancário será de 

R$330,00 (trezentos e trinta reais).

O prazo de pagamento será:

- 21 dias (vinte e um dias) para pedidos até R$ R$660,00, podendo 

ser parcelado em entrada de 50% + 50% para 28 dias (vinte oito dias).

- 28 dias (vinte e oito dias) para pedidos acima de R$660,00. 

- Para pedidos acima de R$1.500,00 prazo de 21/28/35 dias.

As formas de pagamento são: 

Transferência bancária (à vista) ou boleto bancário (à prazo).

Não trabalhamos com cheques ou 

pagamento em dinheiro no ato da entrega.

PRAZO E CONDIÇÕES



Região Norte e Nordeste

Frete CIF para pedido acima de R$ 900,00* 

*Pode variar por região.

Região Sul – Sudeste - Centro Oeste

Frete CIF para pedido acima de R$ 640,00

Campo Grande/MS

Frete CIF para pedido acima de R$ 300,00

Interior do Mato Grosso do Sul

Frete CIF para pedido acima de R$ 640,00

PEDIDO MÍNIMO PARA FRETE CIF



A Mammoth investe fortemente em mídias sociais e possui 

parcerias sólidas com a palestrante e mestre em nutrição 

Bella Falconi (@bellafalconi) que possui um público 

fiel de 3,9 milhões de seguidores e também com 

Fernanda D'avila (@davilafernanda), bailarina, repórter, 

apresentadora e modelo com 1,3 milhões de seguidores.

MÍDIA

A empresa será responsável pela troca / substituição dos

produtos em sua totalidade nas seguintes situações: 

- Defeitos de fabricação;

- Avarias ou quebras na expedição ou transporte dos produtos feita 

pela indústria, ou transportadoras contratadas por esta;

- Erro de faturamento ou envio de produtos pela empresa.

TROCAS E DEVOLUÇÕES



mammoth.br

www.vidademammoth.com

comercial@vidademammoth.com

(67) 98443 5282 | (67) 3025-2099


