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Természetesen segítünk...

www.naturalpetcaresystem.com



TAG

Szintjutalék

Illeszkedési
jutalék

Újravásárlási
jutalék

Különbözeti
jutalék

Készpénz
jutalék

Belépési
jutalék

Természetesen segítünk...Mertünk nagyot álmodni… 

A kutyák és a cicák körül forog az életünk. Otthon családtagként imádjuk és óvjuk őket; a munka- 

helyünkön gyógyítjuk és segítjük mindannyiukat, a gazdijaikkal együtt.

Olyan rendszert álmodtunk és valósítottunk meg, amelyben minden állat-rajongó megtalálhatja 

a kiteljesedését, jóérzését és jövedelemforrását is egyben. 

Fejlesztettünk egy hatóanyagtartalmában és minőségében a világpiacon egyedülálló 

terméket, amely kedvenceink egészségét olyan természetes anyagokkal óvja, amiket jó 

szívvel, csöppet sem ódzkodva adunk nekik. Ez lett az állandóan bővülő termékpalettánk 

zászlóshajója, a Burgimmune prémium immunerősítő készítmény.  

Fenntartható támogatási rendszert hoztunk létre a menhelyeknek és rajtuk keresztül 

a gazdátlan állatoknak is, hogy ne csak a kanapékutyák részesüljenek a jóból. 

A termék mögé építettünk egy olyan rendszert, amely a csatlakozóknak havi bevételt 

biztosít – létrehoztunk egy igazán kutyabarát munkahelyet. 



Kinek jó mindez?

A házikedvencednek, aki energikusabb és ellenállóbb lesz a betegségekkel szemben;

A gazdátlan állatoknak, a menhelyek és állatvédő egyesületek folyamatos, fenntartható 

támogatásán keresztül;

Neked, mert bevételre tehetsz szert;

Az ismerőseidnek, mert ők is részesei lehetnek a sikernek.

Tisztelt leendő Partnerünk!
Engedd meg, hogy röviden bemutassuk a Natural Pet Care System alappilléreit.

Termékünk – Burgimmune:

• kizárólag természetes alapanyagokból;

• prémium (gyógyszerkönyvi) minőségű
   összetevőkből;

• maximalizált hatóanyag tartalommal;

• kutyáknak és macskáknak kifejlesztve;

• immunerősítő kombináció;

• kifejezett daganatellenes hatással;

• juniortól szenior korig egyaránt javasolt. 

Szakmai hátterünk:

Dr. Bölcskei Molnár Antal és Dr. Farkas Zoltán – több évtizedes tapasztalattal és kórházi háttérrel 

rendelkező – klinikus kisállat szakállatorvosokat tudhatjuk az alapító tagjaink között, akik a termék 

fejlesztéséhez és teszteléséhez a professzionális szakmai hátteret biztosították. Nevükhöz fűződik 

a VeresVet Állatkórház és a Dunakeszi Állatkórház alapítása és működtetése. Napi munkájuk fontos 

részét képezi a menhelyek és állatvédő szervezetek szakmai ellátása és támogatása.

Küldetésünk:

A társadalmi felelősségvállalás iránti érzékenységgel rendelkező, egyébként szociológus Lőwy András, 

a terméket és a mögötte lévő rendszert megálmodó harmadik alapítótag. A kisállatok – ezen belül is 

kiemelten a gazdátlan és nehéz sorsú kutyák és macskák – társadalmának folyamatos támogatását 

tűzte ki a cég alapvető céljául. Ezért választjuk stratégiai Partnereinknek az állatvédő alapítványokat, 

menhelyeket és fajtavédő egyesületeket. 

ELŐTTE UTÁNA

Természetesen segítünk...



A rendszerről:

A megvalósulást egyedi üzleti konstrukción keresztül képzeljük el, ami mindenki számára átlátható, 

igazságos és számos jutalékszerzési lehetőséget biztosít, egy speciális, hibrid elszámolási rendszernek 

köszönhetően,  amely a tagok részére 6 különböző típusú jutalékot számol el és oszt ki.

Bármilyen további kérdés esetén: természetesen segítünk!

info@burgimmune.com 

Ők már a stratégiai partnereink: 

www.naturalpetcaresystem.com
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