
Purina Cat Chow 

1,5 kg karmy suchej – wariant dla kotów 
sterylizowanych lub wariant 3w1

18 pojemniczków z karmą suchą – wariant dla 
kotów sterylizowanych lub wariant 3w1

Przesyp odpowiednią ilość karmy suchej do 
pojemniczka. Do dyspozycji masz 2 opakowania 
karmy o pojemności 1,5 kg – warianty 
dla kotów sterylizowanych oraz warianty 
3w1. Przekaż je swoim znajomym, którzy 
tak jak Ty są właścicielami kota. 

8 saszetek karmy mokrej 85g 
w 4 różnych smakach

20 saszetek karmy mokrej 85g 
w 4 różnych smakach

Sesja z Twoim pupilem Twoje zadania w projekcie Purina Cat Chow

#purinacatchow i #kotzadowolny

Dla Ciebie 1. Wypróbuj karmę Purina Cat Chow.  

3.  Zbierz opinie wśród znajomych, którzy otrzymali od Ciebie próbki karmy Purina Cat 
Chow oraz od tych, którzy dzięki Tobie dowiedzieli się o jej zaletach. Wykorzystaj do tego 
książeczkę - Twoje badanie opinii.

4.  Opublikuj zdjęcie swojego kota na portalach społecznościowych. Pokaż znajomym, 
jak wygląda zadowolony kot dzięki Purina Cat Chow.     
Koniecznie dodaj #purinacatchow i #kotzadowolony

5.  Napisz opinię o karmie Purna Cat Chow  
na wyznaczonej dla Ciebie platformie - szczegóły 
otrzymasz od nas mailem w trakcie trwania projektu. 

6.  Podsumuj swój udział w projekcie –  
wypełnij Ankietę Końcową.

Do przekazania znajomym

Jak przygotować próbki z karmą suchą? 

Przewodnik projektu

DOSTARCZA NATURALNIE
NIESAMOWITYM KOTOM TO,
CO NAJLEPSZE Z NATURY

2.  Przygotuj i przekaż próbki karmy suchej oraz saszetki z karmą mokrą  
znajomym, którzy tak jak Ty posiadają kota. Opowiedz im również o zaletach nowej  
karmy Purina Cat Chow.

Jak przygotować próbki karmy? Zapoznaj się z Przewodnikiem Projektu.

Obserwuj i bądź gotów
Niezwykłe zdjęcia pełne emocji, zaskakujące, ciekawe – to kwestia chwili. Zawsze bądź gotowy 
do pracy, kot nie będzie na Ciebie czekał, to Ty musisz upolować TĘ chwilę, niczym rasowy 
fotoreporter.

Światło
Nie jest tajemnicą, że naturalne dzienne oświetlenie jest jednym z tajników udanej kociej 
fotografi i. Słońce stwarza niepowtarzalną grę cieni, nadaje plastykę i głębię Twojemu 
modelowi. Wykorzystaj to!

Kompozycja
Ustaw obiektyw na wprost kociego pyszczka i rób zdjęcia z takiej perspektywy, z jakiej robiłby je 
inny kot. Pamiętaj, że to co znajduje się w tle zdjęcia jest równie ważne. Eksperymentuj, baw się!

Wybierz najlepsze zdjęcie z Twojej sesji z kotem i...

...pochwal się swoim pięknym pupilem na portalach społecznościowych. Opublikuj zdjęcie 
zadowolonego kota z Purina Cat Chow. Koniecznie dodaj #purinacatchow i #kotzadowolony. 
Niech Twój kot stanie się gwiazdą internetu!

lub

18 pojemniczków z karmą suchą – wariant dla 

Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/purina-cat-chow
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Jak zmienic karme?  
  

Jeżeli karmisz kota suchą i mokrą karmą, staraj się pro-
porcjonalnie dostosować porcje, np. 1 saszetka mokra i ok. 
50g suchej karmy (ok. 8-10 łyżek) dziennie dla 4 kg kota 
podane w 3-4 posiłkach.

Indywidualne zapotrzebowanie może się różnić, a ilość 
podawanej karmy powinna być odpowiednio dostosowana, 
aby utrzymać prawidłową masę ciała Twojego kota.

zmieszane z 75%
poprzedniej karmy

25% Cat Chow

zmieszane z 25%
poprzedniej karmy

75% Cat Chow

zmieszane z 50%
poprzedniej karmy

50% Cat Chow

100% karmy
Cat Chow

ZAPEWNIJ KOTU STAŁY DOSTĘP 
DO ŚWIEŻEJ I CZYSTEJ WODY DO PICIA.

Karma sucha Karma mokra Twoje zadanie – opinia.
Jak ja napisac?

Poznaj wszystkie karmy Purina Cat Chow
Odwiedź: www.purina.pl/catchow

Karma 3w1 zapewnia Twojemu kotu potrójne 
korzyści. Formuła pokarmu zmniejsza osadzanie 
się kamienia nazębnego o 40%, wspiera zdrowy 
układ moczowy kota oraz pomaga zapobiec 
tworzeniu się kul włosowych dzięki zawartości 
źródeł włókna pokarmowego.

korzyści. Formuła pokarmu zmniejsza osadzanie 
się kamienia nazębnego o 40%, wspiera zdrowy 

BOGATA W INDYKA

3-
w

- 1

Karma Sterilised pomaga przeciwdziałać skutkom 
zmian hormonalnych związanych z zabiegiem 
sterylizacji. Pełnoporcjowa, zbilansowana karma 
spełnia potrzeby żywieniowe Twojego kota, 
a odpowiednie proporcje białka i tłuszczu 
pomagają w zachowaniu prawidłowej sylwetki 
i prawidłowej masy ciała.

BOGATA W KURCZAKA

ZALETY PODAWANIA SASZETEK PURINA CAT CHOW
Podając kotu codziennie saszetki wspomagamy zdrowie kota:

1.  Zapobiegamy nadwadze i przejadaniu się – „rozcieńczamy” porcję; w większej objętości 
zjada mniej kalorii.

2. Zwiększamy podaż wody w diecie, podając około 70 ml razem z saszetką.

3. Spełniamy naturalną potrzebę urozmaicenia kociej diety.

Z witaminą E, aby wspomagać jego naturalną odporność oraz witaminami
z grupy B, aby pomóc Twojemu kotu efektywnie wykorzystywać energie.

BEZ dodatku sztucznych aromatów
BEZ dodatku barwników
BEZ dodatku sztucznych konserwantów

Starannie przygotowana z naturalnymi składnikami (pietruszką, szpinakiem,
marchewką, pełnoziarnistymi zbożami, cykorią oraz drożdżami) w smakowitej
recepturze, którą koty spontanicznie wybierają.

O CZYM PAMIĘTAĆ?

Spraw, aby opinia była zwięzła. Maksymalna długość to 5 zdań.

Stwórz prawdziwą, szczerą opinię.

Odnieś się wyłącznie do swoich doświadczeń z podawania karmy Purina Cat Chow 
Twojemu pupilowi.











CZEGO UNIKAĆ?

Twoja opinia nie może być formą reklamy – oceń produkt rzetelnie!

Twoja opinia nie może zawierać sformułowań i informacji dostępnych w opisie 
produktu.

Twoja opinia nie może zawierać informacji o projekcie i platformie trnd – 
administratorzy innych stron uznają takie treści za formę reklamy.

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla dorosłych 

kotów. Delikatne kawałki 
w galaretce z kurczakiem i 

cukinią.

kotów. Delikatne kawałki 
w galaretce z kurczakiem i 

Z Kurczakiem i Cukinią 
w galaretce

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla dorosłych 

kotów. Delikatne kawałki 
w galaretce z łososiem 

i zieloną fasolką.

Z Łososiem i Zieloną 
Fasolką w galaretce

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla dorosłych 

kotów. Delikatne kawałki 
w galaretce z wołowiną 

i bakłażanem.

Z Wołowiną i Bakłażanem 
w galaretce

Z Łososiem i Zieloną 

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla dorosłych 

kotów. Delikatne kawałki 
w galaretce z jagnięciną 

i zieloną fasolką.

Z Jagnięciną i Zieloną 
Fasolką w galaretce

Skorzystaj z pytań, które ułatwią Ci napisanie rzetelnej opinii.

Czy Twój kot chętnie zabiera się do jedzenia?

Czy kondycja Twojego pupila poprawiła się? Sierść jest bardziej błyszcząca, gładsza, 
a kot jest bardziej aktywny?

Jak oceniasz konsystencję oraz wygląd karmy po wyjęciu z opakowania?

Jak oceniasz wybór smaków i funkcji karmy? 

Czy brak sztucznych dodatków i obecność naturalnych składników jest dla Ciebie 
atutem?

Czy sprzątanie kuwety Twojego kota jest łatwiejsze, a jego odchody mniejsze?

?

?

?
?

?

?

Starannie przygotowana z naturalnymi składnikami* jak 
wyselekcjonowane źródła białka: kurczak, jagnięcina, wołowina, łosoś, 
oraz warzywa: cukinia, zielona fasolka, bakłażan i drożdże.

BEZ dodatku sztucznych aromatów
BEZ dodatku barwników
BEZ dodatku sztucznych konserwantów.

* odnosi się do składu karmy
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zmian hormonalnych związanych z zabiegiem 
sterylizacji. Pełnoporcjowa, zbilansowana karma 
spełnia potrzeby żywieniowe Twojego kota, 
a odpowiednie proporcje białka i tłuszczu 
pomagają w zachowaniu prawidłowej sylwetki 
i prawidłowej masy ciała.

BOGATA W KURCZAKA

ZALETY PODAWANIA SASZETEK PURINA CAT CHOW
Podając kotu codziennie saszetki wspomagamy zdrowie kota:

1.  Zapobiegamy nadwadze i przejadaniu się – „rozcieńczamy” porcję; w większej objętości 
zjada mniej kalorii.

2. Zwiększamy podaż wody w diecie, podając około 70 ml razem z saszetką.

3. Spełniamy naturalną potrzebę urozmaicenia kociej diety.

Z witaminą E, aby wspomagać jego naturalną odporność oraz witaminami
z grupy B, aby pomóc Twojemu kotu efektywnie wykorzystywać energie.

BEZ dodatku sztucznych aromatów
BEZ dodatku barwników
BEZ dodatku sztucznych konserwantów

Starannie przygotowana z naturalnymi składnikami (pietruszką, szpinakiem,
marchewką, pełnoziarnistymi zbożami, cykorią oraz drożdżami) w smakowitej
recepturze, którą koty spontanicznie wybierają.

O CZYM PAMIĘTAĆ?

Spraw, aby opinia była zwięzła. Maksymalna długość to 5 zdań.

Stwórz prawdziwą, szczerą opinię.

Odnieś się wyłącznie do swoich doświadczeń z podawania karmy Purina Cat Chow 
Twojemu pupilowi.











CZEGO UNIKAĆ?

Twoja opinia nie może być formą reklamy – oceń produkt rzetelnie!

Twoja opinia nie może zawierać sformułowań i informacji dostępnych w opisie 
produktu.

Twoja opinia nie może zawierać informacji o projekcie i platformie trnd – 
administratorzy innych stron uznają takie treści za formę reklamy.

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla dorosłych 

kotów. Delikatne kawałki 
w galaretce z kurczakiem i 

cukinią.

kotów. Delikatne kawałki 
w galaretce z kurczakiem i 

Z Kurczakiem i Cukinią 
w galaretce

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla dorosłych 

kotów. Delikatne kawałki 
w galaretce z łososiem 

i zieloną fasolką.

Z Łososiem i Zieloną 
Fasolką w galaretce

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla dorosłych 

kotów. Delikatne kawałki 
w galaretce z wołowiną 

i bakłażanem.

Z Wołowiną i Bakłażanem 
w galaretce

Z Łososiem i Zieloną 

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla dorosłych 

kotów. Delikatne kawałki 
w galaretce z jagnięciną 

i zieloną fasolką.

Z Jagnięciną i Zieloną 
Fasolką w galaretce

Skorzystaj z pytań, które ułatwią Ci napisanie rzetelnej opinii.

Czy Twój kot chętnie zabiera się do jedzenia?

Czy kondycja Twojego pupila poprawiła się? Sierść jest bardziej błyszcząca, gładsza, 
a kot jest bardziej aktywny?

Jak oceniasz konsystencję oraz wygląd karmy po wyjęciu z opakowania?

Jak oceniasz wybór smaków i funkcji karmy? 

Czy brak sztucznych dodatków i obecność naturalnych składników jest dla Ciebie 
atutem?

Czy sprzątanie kuwety Twojego kota jest łatwiejsze, a jego odchody mniejsze?

?

?

?
?

?

?

Starannie przygotowana z naturalnymi składnikami* jak 
wyselekcjonowane źródła białka: kurczak, jagnięcina, wołowina, łosoś, 
oraz warzywa: cukinia, zielona fasolka, bakłażan i drożdże.

BEZ dodatku sztucznych aromatów
BEZ dodatku barwników
BEZ dodatku sztucznych konserwantów.

* odnosi się do składu karmy
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Jak zmienic karme?  
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50g suchej karmy (ok. 8-10 łyżek) dziennie dla 4 kg kota 
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aby utrzymać prawidłową masę ciała Twojego kota.

zmieszane z 75%
poprzedniej karmy

25% Cat Chow

zmieszane z 25%
poprzedniej karmy

75% Cat Chow

zmieszane z 50%
poprzedniej karmy

50% Cat Chow

100% karmy
Cat Chow

ZAPEWNIJ KOTU STAŁY DOSTĘP 
DO ŚWIEŻEJ I CZYSTEJ WODY DO PICIA.

Karma sucha Karma mokra Twoje zadanie – opinia.
Jak ja napisac?

Poznaj wszystkie karmy Purina Cat Chow
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się kamienia nazębnego o 40%, wspiera zdrowy 
układ moczowy kota oraz pomaga zapobiec 
tworzeniu się kul włosowych dzięki zawartości 
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