
Kijk snel  
aan de  

binnenzijde.

€15,-  
korting
in deze folder

Tot  

00



Ter attentie van de speciaalzaak: deze kortingscoupon is enkel inwisselbaar bij aankoop 
vanaf 3kg PRO PLAN® voeding naar keuze. Nestlé Purina PetCare behoudt zich 
het recht voor deze coupon niet uit te betalen bij gebrek aan voldoende aankoop- 
bewijzen. Bij inlevering van deze coupon bij de Winkel Accountmanager van Nestlé 
Purina PetCare zal deze de verstrekte korting vergoeden middels gratis product.  

Uitsluitend geldig in Nederland. Maximaal 1 coupon per huishouden/adres. Uitsluitend 
geldig vanaf 3kg PRO PLAN® voeding naar keuze. Niet geldig in combinatie met andere 
kortingsacties. De kortingscoupon is geldig tot en met 30 juni 2017.

Nestlé Purina Petcare, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Nederland

€ 7,50 KORTING bij aankoop van  
een zak PRO PLAN® 3kg of groter!

Voor productinformatie ga naar www.purina-proplan.nl/hond

NAAM:

VOORLETTERS:              Dhr.         Mevr.

E-MAIL:

NAAM:         GEBOORTEDATUM:        /         /

NAAM:         GEBOORTEDATUM:        /         /

GEGEVENS VAN UW HOND(EN):

Ja, houd mij op de hoogte van PRO PLAN® activiteiten en nieuws. 
(vul uw volledige e-mailadres in).

Geeft u uw hond al PRO PLAN® voeding? ja           nee

U gaat akkoord met onze privacyverklaring. 
U vindt deze op www.purina.nl/footer-link/privacy-verklaring  
De Wet Bescherming Persoonsgegevens 01.09.2001 is van toepassing.

PURINA® PRO PLAN® heeft met de kracht van wetenschap OPTINUTRITION ontwikkeld. Iedere voeding uit het 

assortiment is verrijkt met speciaal geselecteerde voedingsstoffen die specifieke gezondheidsvoordelen bieden

tijdens iedere levensfase van uw hond. Onze voedingen bestaan uit zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, zoals 

zalm, kip of lam, om de juiste opname van voedingsstoffen en een goede  verteerbaarheid te garanderen.

ZALM
Bevat kwalitatief hoogwaardige 
eiwitten uit zalm.

GLUTEN
Samengesteld zonder  
tarwegluten. (Bevat mogelijk 

sporen van tarwegluten.)

8 710421 024395

PURINA® PRO PLAN® OPTIMALE 
VOEDING VOOR EEN GEZONDE HOND

Heeft uw hond een 
gevoelige huid en
regelmatig jeuk?
Ontdek Optiderma!

GEZONDE HUID
Klinisch bewezen ondersteuning 
van een gezonde huid.

Probeer nu met  
€ 7,50 

korting



Nestlé Purina Petcare, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Nederland

Ter attentie van de speciaalzaak: deze kortingscoupon is enkel inwisselbaar bij 
aankoop vanaf 1,5kg PRO PLAN® kattenvoeding naar keuze. Nestlé Purina PetCare 
behoudt zich het recht voor deze coupon niet uit te betalen bij gebrek aan voldoende 
aankoopbewijzen. Bij inlevering van deze coupon bij de Winkel Accountmanager van 
Nestlé Purina PetCare zal deze de verstrekte korting vergoeden middels gratis product.  

Uitsluitend geldig in Nederland. Maximaal 1 coupon per huishouden/adres. Uitsluitend 
geldig vanaf 1,5kg PRO PLAN® kattenvoeding naar keuze. Niet geldig in combinatie met  
andere kortingsacties. De kortingscoupon is geldig tot en met 30 juni 2017.

Voor productinformatie ga naar www.purina-proplan.nl/kat

U gaat akkoord met onze privacyverklaring.  
U vindt deze op www.purina.nl/footer-link/privacy-verklaring  
De Wet Bescherming Persoonsgegevens 01.09.2001 is van toepassing.

NAAM:

VOORLETTERS:              Dhr.         Mevr.

E-MAIL:

NAAM:         GEBOORTEDATUM:        /         /

NAAM:         GEBOORTEDATUM:        /         /

GEGEVENS VAN UW KAT(TEN):

Ja, houd mij op de hoogte van PRO PLAN® activiteiten en nieuws. 
(vul uw volledige e-mailadres in).

Geeft u uw kat al PRO PLAN® voeding? ja           nee

PURINA® PRO PLAN® is complete en evenwichtige voeding met wetenschappelijk 

bewezen gezondheidsvoordelen. Ons team van 350 dierenartsen en 

voedingsdeskundigen is toegewijd aan het creëren van geavanceerde voeding. 

Elk PRO PLAN® product bevat alle essentiële 

voedingsstoffen die uw kat nodig heeft voor

levenslange ondersteuning. Zo is er speciale 

voeding voor kittens, gecastreerde of gesteriliseerde 

katten. Alle producten zijn met zorg bereid en

hebben een smaak waar katten dol op zijn.

€ 7,50 KORTING bij aankoop van  
een zak PRO PLAN® 1,5kg of groter! 8 710421 024401

PURINA® PRO PLAN® OPTIMALE 
VOEDING VOOR EEN GEZONDE HOND

PURINA® PRO PLAN® 
LEVENSLANGE ONDERSTEUNING 
DOOR VOEDING MET AANTOONBARE
GEZONDHEIDSVOORDELEN

Ondersteun 
de gezondheid 
van de nieren
van uw kat
OPTIRENAL® is een unieke formule ter ondersteuning van de  
gezondheid van de nieren. Deze wetenschappelijk ontworpen 
mix bevat onder andere antioxidanten en essentële vetzuren in 
een smakelijke voeding. Onderstaande producten bevatten  
OPTIRENAL®:

Probeer nu met  
€ 7,50 

korting



Wat zeggen andere gebruikers?

€15,-  
korting

€15,-  
korting
in deze folder

Tot  

WWW.PURINA-PROPLAN.NL/HOND WWW.PURINA-PROPLAN.NL/KAT

Bruno
Bruno is mijn witte Zwitserse herder en niet makkelijk met eten. Vanaf dag 1 vindt hij de brokken erg lekker en 

eet er goed van. Ik heb gemerkt dat de ontlasting een stuk minder is geworden. Hij drinkt er goed bij en is vol 

energie. Zijn vacht ziet er goed uit. Met andere woorden...een top product waar ik voorlopig bij blijf. 

Nico,
Haarlemmermeer

Goed product
Sinds kort is onze hond over op dit voer. Ik begon te merken dat haar vacht minder glanzend werd bij haar 

oude voer. Inmiddels merk ik dat zij op dit voer goed reageert; ze vindt het lekker, haar vacht glimt weer en 

ontlasting blijft ook “goed”. 

Inge,
Hulst

Zeer tevreden
Ik voer al 15 jaar PRO PLAN®. Mijn honden doen het er echt goed op. Zowel de conditie van de vacht, 

als de algehele conditie is super.

Mieke 
Cooijmans,    

Kennel
Tani Kazari

00


