
ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ - 
ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ



ВІТАЄМО ВАС З УЧАСТЮ 
В АКЦІЇ ВІД PRO PLAN®! 

  
Якщо ви тримаєте в руках цю інструкцію - це означає, що у вас з'явився маленький друг, який 
потребує особливого догляду і турботи. 

Раціон Purina® PRO PLAN® був спеціально розроблений для першого року життя кошенят, 
адже саме цей період є найбільш важливим для майбутнього здоров'я, сил та імунітету 
маленького вихованця.  

Раціон PURINA® PRO PLAN® для кошенят з комплексом OPTISTART®, зі спеціальним 
інгредієнтом – екстрактом молозива, допомагає зміцнювати баланс кишкової мікрофлори та 
підтримувати здоров’я кишечнику кошенят. 

Доведено, що OPTISTART® зміцнює здоров’я травної системи і зменшує ризик розвитку 
порушень травлення. 

Здається, ваш чотирилапий друг зголоднів. Запропонуйте йому розпочати дегустацію 
Purina® PRO PLAN® прямо зараз!

В BUZZ-KIT ДЛЯ ВАС І ВАШОГО ВИХОВАНЦЯ ВХОДЯТЬ:
лазерна вказівка – 1 шт.
консервований корм PRO PLAN® в баночці для кошенят 85 гр – 1 шт.
консервований корм PRO PLAN® в паучі для кошенят 85 гр – 2 шт.
сухий корм PRO PLAN® для кошенят 400 гр – 1 шт.
баночка металева – 1 шт.
магніт – 1 шт.
буклет – 1 шт.

ДЛЯ ВАШИХ ДРУЗІВ:
консервований корм PRO PLAN® для котів з чутливим травленням – 1 шт.
консервований корм PRO PLAN® для стерилізованих котів – 2 шт.
магнiт – 1 шт.



ВАША МІСІЯ
Для того, щоб сформувати правильну харчову поведінку, краще комбінувати сухий раціон                      
з вологим: кошеня повинне отримувати вологий раціон у певний час дня, а сухий може 
перебувати в мисці у вільному доступі. Для забезпечення нормального метаболізму кота, на 
відміну від собаки, необхідно годувати 3-4 рази на день, а кошеня до 12-тижневого віку - 5-6 
разів. Дотримуйтесь, будь ласка, рекомендацій, що зазначені на упаковці.

Аби виконати усі кроки своєї місії правильно, будь ласка, дотримуйтесь цієї інструкції.

Чим більше ми отримаємо ваших відгуків, тим частіше ми будемо запрошувати 
вас у наступні проекти!

Пропонуйте вашому вихованцеві корм Purina® PRO PLAN® за певною схемою            
(див. на упаковці) протягом 2 тижнів. 

СПРОБУЙТЕ 1

Відмітьте, які позитивні зміни відбулися з вашим кошеням і наскільки йому 
подобається раціон.

ОЦІНІТЬ2

Напишіть детальний відгук про продукт для тих, у кого теж є кошеня і хто шукає для 
нього ідеальне харчування. 

Про те, як правильно написати відгук, де його розмістити і як зробити його 
максимально інформативним та корисним для інших власників домашніх тварин, 
читайте нижче.

Додайте до вашого відгуку фото свого вихованця з раціоном і розмістіть його                  
в соціальних мережах (Instagram, Facebook), а також на наступних майданчиках             
в інтернеті:

rozetka.com.ua
petobzor.com
otzovik.com

pethouse.ua
zootovary.com
irecommend.ru

ПОДІЛІТЬСЯ СВОЄЮ ДУМКОЮ3

Заповніть звіт агента, вказавши посилання на всі свої відгуки в інтернеті.

ЗАПОВНІТЬ ЗВІТ 4



ВАШ ВІДГУК
Ваш досвід і рекомендація є дуже важливими для тих, хто тільки-но завів домашнього улюблен-
ця і шукає інформацію про те, як правильно за ним доглядати і годувати. Розкажіть їм про 
раціони Purina ® PRO PLAN®!

А щоб вам було легше написати відгук, ми підготували для вас питання-підказки.

Бажаємо вашому вихованцеві здоров'я і довголіття!

Вашому кошеняті сподобався раціон Purina® PRO PLAN®?

Він їв із задоволенням?

Як ви оцінюєте склад продукту? Розкажіть про спеціальний комплекс OPTISTART® для 
кошенят.

Розкажіть, чому в перший рік життя кошеняті так важливо давати особливе харчування.

Чи зручна для вас упаковка? Чи зручно її відкривати і зберігати в ній корм? Чи зручний 
об’єм?

Ви б порадили раціон Purina® PRO PLAN® іншим власникам котів?


