EET JE SLANK!

Sluit u aan bij de strijd
tegen overgewicht

Dierenkliniek
Zwarte Zee

in samenwerking met

Aankomen, afvallen, aankomen, afvallen
Wie is er niet mee bezig?
Wat voor de mens geldt, is ook zeker van toepassing op de huisdieren. Steeds
meer dieren hebben, net als hun tweevoeters last van overgewicht.
Veel redenen zijn hiervoor te vinden, maar de belangrijkste zijn: te weinig
beweging en te veel of verkeerde voeding.
Om hier iets aan te doen start onze kliniek in samenwerking met Hill’s vanaf
18 november 2013 met een speciale actie:
Hill’s introduceert een nieuwe voeding, Hill’s Metabolic
-

Met deze voeding is het mogelijk om in 2 maanden
28% van het lichaamsvet te verminderen bij de hond
en kat.

-

Zorgt voor een vol en verzadigt gevoel bij de hond en
kat.

-

Voorkomt dat uw huisdier weer aankomt, na het
afvallen.

-

Smaakt goed en wordt door het huisdier goed
opgenomen.

- Blik: 370 g
- Droogvoer:
1,5 kg
4,0 kg
12 kg

- Blik: 156 g
- Droogvoer:
1,5 kg
4,0 kg

Wanneer u interesse heeft in deze actie, biedt Hill’s de tweede zak
GRATIS aan.
Er zijn een aantal voorwaarden waar de eigenaar zich aan moet houden in
samenwerking met onze kliniek:
1
2
3

Er wordt gestart met een intake: één van onze assistentes neemt
daarbij o.a. de voeding met u door, het startgewicht, het
streefgewicht en de dagelijkse voedingsgift die u mag geven.
U wordt regelmatig (wekelijks) verwacht in onze kliniek om het
huisdier te wegen.
Er worden geen tussendoortjes gegeven aan het huisdier.

Van de deelnemers worden de 6 meest opvallende kandidaten gevolgd en
hun foto’s op facebook geplaatst. U verneemt dan de achtergronden bij de
kandidaten, hun eigen verhaal en de redenen van de gewichtstoename.
De voeding wordt 3 maanden gegeven, waarna er een finale meting
plaatsvindt. Een half jaar na de start van de voeding wordt het dieet nogmaals
geëvalueerd.

And the winner is…………..
De winnaars van deze afvalrace ontvangen bij de finish een
leuke beloning:
- Een afbeelding op een banner die bij de
ingang van de kliniek wordt geplaatst.
- Een half jaar lang gratis voeding.
En de baasjes... die zullen we uiteraard
ook niet vergeten, maar dat blijft
voorlopig nog een verrassing.

Laat uw huisdier geleidelijk
kennismaken met de nieuwe
voeding voor gewichtsvermindering, over een periode
van 7 dagen.

Dierenkliniek Zwarte Zee
Zwarte Zee 30
3144 DE Maassluis
0105990490

Openingstijden:
Balie
Ma, Di, Wo, Do, Vr

: 09:00 - 18:30

0645642178 (spoedgevallen)

Spreekuur op afspraak
Ma, Di, Wo, Do, Vr
: 14:00 - 19:00

info@dkzz.nl

Open spreekuur
Zaterdag		

www.dierenkliniekzwartezee.nl

Telefonisch spreekuur *
Ma, Di, Do, Vr		
: 16:45 - 17:00

www.facebook.com/
DierenkliniekZwarteZee

* U wordt gebeld

: 09:30 - 12:00

