
ВІТАЄМО ВАС, ВЛАСНИК КОТИКА!
Ми знаємо, як приємно й важливо обіймати та пестити свого улюбленця якомога частіше, тому запрошуємо вас до тестування 
революційного корму для котів PRO PLAN® LIVECLEAR®, створеного для зменшення кількості алергенів на шерсті та лупі котів*.

ПРО ПРОДУКТ

3 КРОКИ ТЕСТУВАННЯ
PRO PLAN® LIVECLEAR® — це не просто неймовірний прорив у підході до зниження рівня алергенів у котів. Це також дуже смачний 
раціон, який підтримає довге і здорове життя вашого кота.

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:

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 romanenko.ekaterina@buzzaar.eu або напишіть нам в Viber за номером +38 099 136 29 14 перед публікацією 
відгуку.

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

Маркетингове тестування проводиться з 23 березня 2021 року по 10 грудня 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!

* Satyaraj E. et al, Immunity Inflammation and Disease. 2019; 7(2):68-73

В BUZZ-KIT ВХОДИТЬ ТІЛЬКИ 1 УПАКОВКА КОРМУ 
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ТА ВАГИ ВАШОГО ВИХОВАНЦЯ:

ПРОТЕСТУЙТЕ РАЦІОН
 PRO PLAN® LIVECLEAR® РАЗОМ З ВАШИМ ВИХОВАНЦЕМ.

Пропонуйте вашому вихованцеві корм, який ви отримали в Buzz-kit в залежності від його віку та ваги за певною схемою 
вказаною в інструкції з правилами застосування та зберігання корму, та також згідно з інформацією вказаною на упаковці 
корму, протягом 3 тижнів. 

1.

ПОДІЛІТЬСЯ СВОЄЮ ДУМКОЮ2.
Напишіть детальний відгук про продукт для інших власників котів, які шукають інноваційне харчування і прагнуть змінити 
життя. Про те, як правильно написати відгук, де його розмістити і як зробити його максимально інформативним та 
корисним, читайте нижче. 

Додайте до вашого відгуку фото і(або) відео свого вихованця з раціоном 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.

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

До 1 року з індичкою 
Від 1 року з лососем 
Від 1 року з індичкою 
Від 7 років з індичкою

До 1 року з індичкою 
Від 1 року з лососем 
Від 1 року з індичкою 
Від 7 років з індичкою

Petobzor.com

ЗАПОВНІТЬ ЗВІТ3.
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.

PRO PLAN® LIVECLEAR® від  PURINA® -  перший корм для котів, створений для зменшення алергенів на шерсті та лупі котів 
в середньому на 47%, починаючи з 3-го тижня безперервного годування*. Ключовим інгредієнтом цього унікального раціону 
є специфічний білок з курячих яєць, який нейтралізує основний алерген котів в слині. 

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: 
1. В слинних залозах всіх котів виробляється алерген Fel d1, який є головним алергеном, що викликає реакції у 95% людей чутливих
до алергенів котів. 

2. Коли коти їдять корм PRO PLAN® LIVECLEAR®, особливий білок зв'язується з Fel d1 в слині і нейтралізує його.

3. Під час вилизування значно менша кількість алергену потрапляє зі слини кота на шерсть.

Лінійка раціонів PURINA® PRO PLAN® LIVECLEAR® представлена кормами для котів різного віку, адже абсолютно усі коти 
виробляють основний алерген котів Fel d1 незалежно від породи, віку, довжини шерсті, статі або ваги тіла.

PRO PLAN® LIVECLEAR® ДЛЯ КОШЕНЯТ ДО 1 РОКУ - збалансований, повнораціонний, сухий корм, що підтримує здоров'я 
імунної системи завдяки високому рівню вмісту білка і вітамінів С і Е, сприяє поліпшенню травних функцій 
і підтримку здорового зору, а також розвиток мозку завдяки вмісту докозагексаєнової кислоти.

PRO PLAN® LIVECLEAR® ДЛЯ ДОРОСЛИХ СТЕРИЛІЗОВАНИХ КОТІВ ВІД 1 РОКУ - збалансований, повнораціонний, сухий корм, 
що підтримує здоров'я сечовивідної системи та нирок, а також  оптимальну вагу тіла за рахунок високого рівня білку, вмісту 
клітковини і низького рівня вуглеводів. 

PRO PLAN® LIVECLEAR® ДЛЯ СТЕРИЛІЗОВАНИХ КОТІВ ВІД 7 РОКІВ - збалансований, повнораціонний, сухий корм, що 
підтримує ключові життєво важливі функції (імунну, сечовивідну, травну) для довгого та здорового життя завдяки 
запатентованому комплексу пребіотиків, антиоксидантів, омега-3 та -6 жирних кислот. 

1 упаковка сухого корму для кошенят до 1 року 
PRO PLAN® LIVECLEAR® З ІНДИЧКОЮ 

1 упаковка сухого корму для стерилізованих котів 
від 1 року PRO PLAN® LIVECLEAR® З ЛОСОСЕМ 

1 упаковка сухого корму для стерилізованих котів 
від 1 року PRO PLAN® LIVECLEAR® З ІНДИЧКОЮ 

1 упаковка сухого корму для стерилізованих котів 
від 7 років PRO PLAN® LIVECLEAR® З ІНДИЧКОЮ 

1 буклет PRO PLAN® LIVECLEAR® 

1 металева миска для корму PURINA® PRO PLAN®

1 інструкція PRO PLAN® LIVECLEAR® з правилами 
зберігання та застосування корму

ІНСТРУКЦІЯ
для тестування

РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОРМУ ДЛЯ КОТІВ 
PRO PLAN® LIVECLEAR® від BUZZAАR*.

* Satyaraj E. et al, Immunity Inflammation and Disease. 2019; 7(2):68-73

Розкажіть, наскільки зменшилася ваша алергічна реакція на шерсть кота? Як швидко ви відчули відсутність 
або зменшення прояви алергічної реакції?

Розкажіть, наскільки для вас і членів вашої сім'ї так важливий фактор зменшення алергену?

Опишіть, як пройшло ваше тестування, напишіть кілька слів про те як Ви себе почували проводячи час 
 з вихованцем до і після тестування.

ЗАПОВНИТИ ЗВІТ

Facebook   Instagram

https://drive.google.com/file/d/1p1aaJMXKrUlly8cA7fVsH0KPZWteEd9c/view
https://buzzaar.eu/ua/promotions/proplanliveclear/final-report/survey
https://buzzaar.eu/ua/promotions/proplanliveclear/rules
https://rozetka.com.ua/purina_pro_plan_7613287232526/p291514403/
https://rozetka.com.ua/purina_pro_plan_7613287232700/p291519368/
https://rozetka.com.ua/purina_pro_plan_7613287232564/p291518168/
https://rozetka.com.ua/purina_pro_plan_7613287232731/p291523783/
https://www.zootovary.com/purina-pro-plan/liveclear-kitten-turkey-suhoi-korm-dlya-kotyat-umensheniya-allergenov-na-shersti-indeikoi-p-10100.html
https://www.zootovary.com/purina-pro-plan/liveclear-sterilised-salmon-suhoi-korm-dlya-sterilizovannyh-koshek-umensheniya-allergenov-na-shersti-lososem-p-10102.html
https://www.zootovary.com/purina-pro-plan/liveclear-sterilised-turkey-suhoi-korm-dlya-sterilizovannyh-koshek-umensheniya-allergenov-na-shersti-indeikoi-p-10101.html
https://www.zootovary.com/purina-pro-plan/liveclear-sterilised-senior-turkey-suhoi-korm-dlya-sterilizovannyh-kotov-starshe-let-umensheniya-allergenov-na-shersti-indeikoi-p-10103.html
https://petobzor.com/obzor-linejki-kormov-dlya-koshek-purina-pro-plan-liveclear/?unapproved=16889&moderation-hash=053341f209181a88c44a6fd62e8cbcd7#comment-16889



