
ВІТАЄМО ВАС!
Якщо ви тримаєте в руках цю інструкцію, значить ви отримали сухий повнораціонний корм PURINA® PRO PLAN® для цуценят дрібних 
порід для тестування. Давайте розпочнемо! 

ПРО ПРОДУКТ

3 КРОКИ ТЕСТУВАННЯ
Цуценятам дрібних порід у віці 3-4 місяців потрібно від 60 до 80 грамів корму на день. Для того, щоб правильно визначити кількість, 
необхідно вивчити рекомендації на упаковці корму, а також проконсультуватися з фахівцем ветеринарної медицини.

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

ПІДКАЗКИ ДО НАПИСАННЯ ВІДГУКУ
Використовуйте відповіді на наступні запитання для формулювання свого повноцінного відгуку:

Маркетингове тестування проводиться з 23 серпня 2021 року по 1 листопада 2021 року включно на всій території України, крім 
окупованих територій АР Крим та зони проведення ООС. З умовами та правилами проведення Маркетингового тестування можете 
ознайомитись за посиланням.

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ 
І З РАДІСТЮ ЧЕКАЄМО ВАС У НАСТУПНИХ ТЕСТУВАННЯХ!

В BUZZ-KIT ДЛЯ ВАС І ВАШОГО ВИХОВАНЦЯ ВХОДЯТЬ:

ДЛЯ ВАШИХ ДРУЗІВ:

ПОЧАСТУЙТЕ СВОГО ЦУЦЕНЯ
КОРМОМ ІЗ ПОСИЛКИ. НЕХАЙ ВІН ПРОТЕСТУЄ ЧУДОВИЙ СМАК! 

Пропонуйте вашому вихованцеві раціон PURINA® PRO PLAN® за певною схемою (дивіться на упаковці) протягом 2 тижнів. 
Відмітьте, які позитивні зміни відбулися з вашим цуценям і наскільки йому подобається раціон. 

1.

ПОДІЛІТЬСЯ СВОЄЮ ДУМКОЮ2.
Поділіться своїм відгуком про PURINA® PRO PLAN® ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ ДРІБНИХ ПОРІД у соцмережах, аби інші власники собак 
дізналися про продукт. Додайте до вашого відгуку фото і (або) відео свого вихованця з продуктом і розмістіть його 
в соціальних мережах:

а також на наступних майданчиках в інтернеті:

Уникайте зайвих предметів на фото, в тому числі коробки, в якій ви отримали корм для тестування. Будь ласка, слідкуйте за 
тим, щоб ваші фото були чіткими та якісними.

Важливо! Залиште не менше трьох відгуків. Це повинен бути відгук з фото та текстом.

Petobzor.com

Ми просимо залишати чесні відгуки про продукт, але при цьому не згадувати про те, що продукт було отримано в рамках тестування 
від Buzzaar. Якщо під час тестування продукту у вас виникли питання або негативний досвід, будь ласка, зв'яжіться з нами за 
електронною адресою perfilova@buzzaar.ru або напишіть нам в What's App за номером +38 099 423 13 76 перед публікацією 
відгуку.

Зберігайте посилання на відгуки та скріншоти – вони знадобляться для коректного заповнення Звіту Учасника. 

3. ЗАПОВНІТЬ ЗВІТ
Після виконання усіх попередніх кроків, будь ласка, заповніть Звіт Учасника у вашому особистому кабінеті за посиланням 
нижче. Після публікації відгуків згідно з інструкцією та заповнення Звіту ваша участь у тестуванні буде вважатися 
завершеною.

PURINA® PRO PLAN® ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ ДРІБНИХ ПОРІД - це сухий повнораціонний корм, що містить спеціальний комплекс OPTISTART®. 
До складу комплексу входить  молозиво - інгредієнт, який зміцнює природні захисні механізми цуценяти, стимулює імунну систему 
та посилює здоров’я кишкового тракту, зменшуючи ризик розвитку інфекцій та розлади шлунку. 

Наукові дослідження PURINA® показали, що цуценята, яких годували раціоном, що містить екстракт молозива, мають кращу 
реакцію імунітету при впливі інфекційної речовини або вакцини. 

Також раціон містить адаптований рівень вітаміну D і мінеральних речовин, які підтримують здоров'я зубів. 

1 упаковка сухого повнораціонного корму PURINA® 
PRO PLAN® для цуценят дрібних порід з куркою 
(700 г); 

1 пакетик пробіотику для собак FortiFlora® (1 г);

1 керамічна миска для корму PURINA® PRO PLAN®;

1 буклет про пробіотик.

1 упаковка сухого повнораціонного корму PURINA® PRO PLAN® Duo Delice 
для дорослих собак дрібних порід з яловичиною та рисом (700 г);

1 упаковка cухого корму (ласощі) PURINA® PRO PLAN® DENTAL PROBAR для дорослих собак малих порід для підтримання 
здоров’я ротової порожнини (150г);

ІНСТРУКЦІЯ
для тестування

ПОВНОРАЦІОННОГО СУХОГО КОРМУ 
PURINA® PRO PLAN® ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ ДРІБНИХ ПОРІД

Чи сподобався корм PURINA® PRO PLAN® ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ ДРІБНИХ ПОРІД  вашому цуценяті? 

Чи куштував він його із задоволенням? 

Як ви оцінюєте склад продукту: розкажіть про комплекс інгредієнтів OPTISTART®, що включає сухе молозиво, яке допомагає 
підтримувати природний захист цуценяти.

Розкажіть про важливість особливого харчування для цуценят дрібних порід з перших років життя. 

Чи було зручним для вас пакування під час відкриття та зберігання корму?

Чи порадили б ви корм PURINA® PRO PLAN® іншим власникам собак?

ЗАПОВНИТИ ЗВІТ

Facebook   Instagram

https://buzzaar.eu/ua/promotions/proplanpuppy2021/rules
https://rozetka.com.ua/purina_pro_plan_7613035118744/p16774694/comments/
https://www.zootovary.com/purina-pro-plan/puppy-small-and-mini-optistart-korm-dlya-schenkov-melkih-karlikovyh-porod-p-124.html#reviews
https://petobzor.com/korm-dlya-sobak-pro-plan-otzyvy-i-razbor-sostava/
https://otzovik.com/reviews/suhoy_korm_dlya_schenkov_melkih_porod_purina_pro_plan_small_mini_puppy_optistart/
https://buzzaar.eu/ua/promotions/proplanpuppy2021/final-report/survey

