AGUARDAR DOAÇÃO OU AQDQUIRIR PROBIÓTICOS?
Como conseguir seu Probiótico Natural
DOADOR: Voluntário que faz a doação de probióticos.
ADOTANTE: Pessoa que quer receber a doação de probióticos.
PESSOALMENTE
( Gratuito ou Colaborativa)

Acesse o nosso Site, insira seus Dados e vamos procurar um
DOADOR próximo de você e/ou disponível e te enviaremos os
dados dele/a. www.probioticosbrasil.com.br - QUERO DOAÇÃO

VANTAGENS

Custo zero ou Colaborativa / Troca (Leite, Açúcar, Mel, Pote).
Uso imediato (Sem há necessidade de ativação – Kefir de Leite)

•
•

DESVANTAGENS
•
•
•
•
•

Dificuldade em encontrar um DOADOR próximo e/ou disponível em sua região
Resposta nem sempre imediata do DOADOR
Conciliação de agendamento da entrega (dia, local, horário)
Explicações mínimas do DOADOR sobre cuidados, cultivo e eventuais problemas
Risco da insegurança das condições higiênico-sanitárias de cultivo do DOADOR. Ex.:
Em caso de necessidade por Saúde/Doença, Indicação Médica / Nutricional.
PELOS CORREIOS
(Com baixo custo)

VANTAGENS
•
•
•
•
•
•

Acesse a nossa Loja, escolha o seu Probiótico, efetive o pagamento,
acompanhe o Rastreio e receba o seu produto em casa.
www.probioticosbrasil.com.br -> QUERO COMPRAR

Recebimento rápido dos probióticos, sem necessidade de aguardar um DOADOR.
Envio para todo o Brasil (Frete + Manual + Assessoria + Garantia).
Assessoria de Cultivo por Wapp, Chat e E-mail desde o envio, entrega e cuidados.
Controle higiênico-sanitário (Manipulação, utensílios e acondicionamento).
Experimentar Probióticos raros e comumente não encontrados para Doação.
Ótimo custo/benefício e Descontos para próximas compras

DESVANTAGENS
•

Aguardar período de Ativação (5 a 7 dias) - > Kefir de Leite e Iogurtes Infinitos.

OUTRAS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PROCESSO ADOTANTE X DOADOR
1) Inviabilidade de atender a alta demanda de ADOTANTES 2) Número reduzido de DOADORES
3) Desrespeito do ADOTANTE (não comparecem, desmarcam encontro, são exigentes,
impacientes ou quando conseguem, NÃO cuidam adequadamente e descartam a cultura doada)
4) Regiões do Brasil onde não há DOADORES 5) Desistência do DOADOR que exclui seu
cadastro no Site devido a problemas de privacidade, insultos, ameaças, insistência ou incômodo
por parte do ADOTANTE 6) Ausência de resposta do DOADOR pelos meios de comunicação
disponibilizados. 7) Urgência de utilização do Probióticos pelo ADOTANTES por questões de
saúde, precisando então esperar um DOADOR para obtenção.
A opção fica à seu critério. Estamos à disposição.
Probióticos Brasil
WhatsApp (11) 9.5948-0124 | contato@probioticosbrasil.com.br |
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