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Choroby skóry DERMATOSIS
DOG

Wskazania: Psy z zaburzeniami dermatologicznymi, niezależnie od ich tła.

Alergia i nietolerancja 
pokarmowa

HYPOALLERGENIC,
DERMATOSIS, 
INTESTINAL
ELIMINATION DOG

INTESTINAL
ELIMINATION, 
INTESTINAL
DOG

Wskazania: Niepożądane reakcje na pokarm, z objawami ze strony przewodu pokarmowego. Alergie pokarmowe, 
jako dieta eliminacyjna.

Choroby przewodu
pokarmowego

Wskazania: Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego: zapalenie żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego, 
przebiegające z biegunką. Złe trawienie i wchłanianie. Rekonwalescencja. Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki, 
przewlekłe zapalenie trzustki, stany po ostrym zapaleniu trzustki. Może być stosowana u szczeniąt i kociąt.

Zdrowe stawy MOBILITY
DOG

Wskazania: Wspomaganie funkcji stawów, w przebiegu zapalenia kostnostawowego, po urazach stawów 
i zerwaniu więzadeł.

Choroba nerek RENAL
DOG

RENAL
CAT

Wskazania: Przewlekła niewydolność nerek u kotów. Przewlekła niewydolność nerek (fazy 1-3 wg IRIS) u psów. 
Wczesne stadium niewydolności serca u psów.

Otyłość OBESITY
DOG

Wskazania: Nadwaga i otyłość. Choroby (włóknozależne): cukrzyca, hiperlipidemia, zapalenie okrężnicy i zaparcia. 
Zalecana dla zwierząt mało aktywnych lub po zabiegu sterylizacji/kastracji.

Choroba wątroby HEPATIC
DOG

URINARY
DOG

Wskazania: Wspomaga funkcjonowanie wątroby w przypadkach jej chronicznej niewydolności oraz pozwala 
na ograniczenie odkładania się miedzi w wątrobie.

Rekonwalescencja Wskazania: Wspomaga powrót do zdrowia i normalnego żywienia.

Choroba dolnych 
dróg moczowych 

Wskazania: Choroba dolnych dróg moczowych kotów, w tym kamica moczowa (struwitowa), obecność czopów w cewce 
moczowej oraz idiopatyczne zapalenia pęcherza moczowego.
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KOLEKCJA ZDROWIA 5+1
ZAMÓW 5 DIET. KOLEJNĄ OTRZYMASZ GRATIS!

Produkty objęte promocją: wszystkie diety dla psa 2 kg, 6 kg, 12 kg i 14 kg, 
wszystkie diety dla kota 2 kg i 6 kg. Regulamin promocji dostępny na
 www.vetexpert.eu/regulamin-kolekcji-zdrowia.



KOLEKCJA ZDROWIA 5+1

GRATIS

ZAMÓW 5 DIET. KOLEJNĄ OTRZYMASZ GRATIS!

1 Kup 5 identycznych 
opakowań diet 
objętych promocją

Wizyta 1 

Imię Nazwisko

Ulica Numer domu Numer mieszkania

Miejscowość Województwo Kod pocztowy

E-mail Telefon

Wizyta 2 Wizyta 3 Wizyta 4 Wizyta 5 Wizyta 6

Miejsce na pieczątkę Zakładu Leczniczego dla zwierząt, potwierdzającą każdy zakup diety

Dane uczestnika programu

Dołącz 5 kodów kreskowych, zaklej kupon i wyślij

Imię Rasa

Data Podpis

Płeć

Pies

Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Kastrowany / sterylizowany Planowana kastracja / sterylizacja

Problemy zdrowotne

Dane zwierzęcia

2 Podbij kupon pieczątką 
Zakładu Leczniczego 
dla zwierząt 
(przy każdym zakupie)

3 Wytnij 5 kodów kreskowych 
z opakowań

4 Uzupełnij kupon, dołącz kody 
i wyślij. Kupon jest już 
zaadresowany i gotowy 
do bezpłatnej wysyłki

Diety objęte promocją: Pies: Mobility 2 kg, 
i 12 kg, Intestinal 2kg i 14kg, Intestinal 
Elimination 2 kg i 12 kg, Dermatosis Salmon 
& Potato 2 kg i 12 kg, Dermatosis Rabbit 
& Potato 2 kg i 12 kg, Obesity 2 kg i 12 kg, 
Renal 2 kg i 14 kg, Hypoallergenic Insect 2 kg 
i 14 kg, Hepatic 2 kg i 12 kg. Kot: Urinary 2 kg 
i 6 kg, Intestinal 2 kg. Promocja obowiązuje 
w terminie 01.09.2020 – 31.12.2021 r.
lub do wyczerpania zapasów. 
Za każdych 5 przesłanych kodów kreskowych 

Uczestnik otrzyma jedno gratisowe opakowa-
nie Produktu Promocyjnego, stanowiące 
kontynuację żywienia ustaloną na podstawie 
kodów kreskowych, które zostały przesłane 
wraz z kuponem zgłoszeniowym. Zakupione 
opakowania diet muszą być tego samego 
rodzaju i tej samej gramatury. Nagroda dla 
uczestnika zostanie przesłana do Zakładu 
Leczniczego, w którym zostały zakupione 
diety, w terminie 30 dni od daty otrzymania 
wypełnionego kuponu wraz z kodami 

kreskowymi. Szczegółowy regulamin 
Programu jest dostępny na stronie: 
www.vetexpert.eu/regulamin-kolekcji-zdrowia. 
W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt 
pod numerem (022) 833 74 46. 
Kupon Promocyjny i kody są własnością 
organizatora i nie podlegają zwrotowi na rzecz 
Uczestnika. Vet Planet Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za niedostarczenie 
kuponu, jego zgubienie lub opóźnienie 
w przesyłce na adres Koordynatora Konkursu.

1. Obowiązek informacyjny. Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Vet Planet Sp. z o.o. ,z siedzibą w Łomiankach 05-092,ul.Brukowa 36 lok.2, NIP 
5272581427,REGON 141519595, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000310213 
Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji Programu Kolekcja Zdrowia.
Udział w Programie „Kolekcja Zdrowia” jest dobrowolny, jednakże wymaga 
zaakceptowania przez Uczestnika treści Regulaminu Programu, który znajduje się na 
stronie www.vetexpert.eu/regulamin-kolekcja-zdrowia.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu, aby wziąć udział w Programie 
Uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
wskazanym poniżej. Każda zgoda może być przez Uczestnika w dowolnym czasie 
odwołana na zasadach określonych w Regulaminie Programu. Wycofanie którejkolwiek 
ze zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych nie będzie miało wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed dniem jej 
cofnięcia.

2. Zgody: 
Oświadczam iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Programu Kolekcja 

Zdrowia i akceptuję jego treść.
Oświadczam również, że dobrowolnie wyrażam zgodę na:
– przetwarzanie przez VET PLANET Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych 

w powyższym formularzu w celach marketingowych oraz na profilowanie. 
Marketing obejmuje produkty i usługi własne VET PLANET Sp. z o.o. oraz produkty 
i usługi jej Partnerów handlowych.

– udostępnienie do celów marketingowych, w tym profilowania, moich danych 
osobowych Partnerom handlowym VET PLANET Sp. z o.o.

– otrzymywanie na wymienione w formularzu adresy elektroniczne informacji 
handlowych od VET PLANET Sp. z o.o. oraz jej Partnerów handlowych,
którym VET PLANET Sp. z o.o. przekazała na podstawie niniejszej zgody mój 
adres elektroniczny.

– używanie należących do mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. 
komputer, tablet, telefon) i automatycznych systemów wywołujących dla celów 
marketingu bezpośredniego przez VET PLANET Sp. z o.o. i jej Partnerów 
handlowych.

Kot

Samiec Samica

Tak

Nerki Wątroba Stawy Drogi moczowe Skóra Jelita Serce Cukrzyca Nadwaga

Nie Tak Nie


