
a/d Restorative 
Care

החלמה ושיקום )כולל אנורקסיה, החלמה מניתוח והזנה בצינור(	 
ליפידוזיס כבדי	 

156 g

c/d
Urinary 
Care

Multicare

מענה ראשוני לכל מצבי FLUTD כולל קריסטלים ואבני דרכי השתן, פלאגים בשופכה 	 
FIC ומצבי

המסה של אבני סטרווייט סטריליות בדרכי השתן	 
הזנה ארוכת טווח להפחתת הישנות של קריסטלים ואבנים של סטרווייט, של קלציום 	 

אוקסלט וקלציום פוספט, הפחתת היווצרות פלאגים בשופכה 

3 kg 8 kg

Urinary
Conditions + 
Weight 
Management

המסה של אבני סטרווייט סטריליות בחתולים הסובלים מנטייה להשמנה	 
הזנה ארוכת טווח להפחתת הישנות הסימנים הקליניים של FIC, הפחתת הישנות של קריסטלים 	 

ואבנים של סטרווייט, קלציום אוקסלט וקלציום פוספט, הפחתת היווצרות פלאגים בשופכה 
בחתולים הסובלים מנטייה להשמנה

הפחתת משקל בחתולים הסובלים מהשמנת יתר, שמירה על משקל הגוף התקין לאחר סיום מוצלח 	 
של התהליך

 	 FIC כולל FLUTD מענה ראשוני עבור חתולים הסובלים מהשמנת יתר או נטייה להשמנה, לכל מצבי
)דלקת אידיופתית של השלפוחית( וכן להפחתת קריסטלים ואבני דרכי השתן, פלאגים בשופכה

3 kg

i/d Digestive 
Care

הפרעות אקוטיות של מערכת העיכול )מתאים גם לגורי חתולים(	 
הפרעות בתנועתיות המעי / מגה-קולון	 
 	 Malabsorbtion או Maldigestion מצבי
טיפול נמרץ/משקם	 
פנקריאטיטיס ותת תפקוד הלבלב	 

400 g 8 kg

Digestive 
Care

עצירות	 
הפרעות עיכול המגיבות לסיבים	 
הפרעות עיכול המגיבות לאנטיביוטיקה או לסטרואידים	 
שלשול זיהומי	 
מגה-קולון )שמגיב לסיבים(	 

3 kg

j/d Joint 
Care

תמיכה במטבוליזם המפרקים עבור חתולים הסובלים ממחלות מפרקים כרוניות	  3 kg

k/d Kidney 
Care

 	)IRIS מחלת כליות כרונית )כל השלבים בדירוג
הפרעות תפקוד המערכת הקרדיווסקולרית	 
אבני ציסטאין ואבני אורט בדרכי השתן	 
תמיכה בתיאבון במצבי מחלה	 
תמיכה במסת השריר בגוף	 

1.5 kg 3 kg 8 kg

Kidney and 
Joint Care

מחלת כיליה כרונית )שלב 1-2 בדירוג IRIS(, ללא פרוטאינוריה.	 
מחלות לב	  3 kg

k/d Kidney and 
Joint Care

 	)IRIS מחלת כליות כרונית )כל השלבים בדירוג
תמיכה בתיאבון במצבי מחלה	 
תמיכה במסת השריר בגוף	 
תמיכה בחיוניות ובעירנות בחתולים מבוגרים	 
תמיכה במטבוליזם המפרקי עבור חתולים הסובלים ממחלות מפרקים כרוניות	 

3 kg

Kidney 
Care
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8 kg

c/d  
Urinary  
Stress
+Metabolic

Kidney and 
Joint Care+Mobility

Urinary Care
and

Weight 
Management

3 kg

1.5 kg

חתולים
תקציר מגוון המוצרים

שם המוצרמתאים לתמיכה במצבי:
רטוב מזון יבש

k/d
early
stage



l/d Liver 
Care

הפרעות בתפקוד הכבד	 
אנצפלופתיה כבדית	 
ליפידוזיס כבדי	 
שלבים מוקדמים של הפרעות תפקוד המערכת הקרדיווסקולרית	 

1.5 kg

m/d
Diabetes 
/ Weight 
Management

סכרת	 
חתולים הסובלים מעודף משקל	 

3 kg

r/d Weight 
Reduction

השמנת יתר	 
סכרת, קוליטיס ועצירות	 
היפרליפידמיה	 

156 g 3 kg

 Weight 
Management

חתולים הסובלים מהשמנת יתר )אובסיטי(	 
שמירה על משקל גוף תקין לאחר הפחתת משקל	 

3 kg 8 kg

s/d Urinary 
Care

המסת אבני סטרווייט	  156 g 1.5 kg

t/d Dental 
Care

פלאק, כתמים ואבנית )אבן שן(	 
ריח רע מהפה	 
ג'ינג'יביטיס	 

1.5 kg

w/d
Digestive 
/ Weight 
Management

שמירה על משקל גוף תקין לאחר הפחתת משקל	 
סכרת, היפרליפידמיה, קוליטיס ועצירות	 
הפחתת אבני סטרווייט בחתולים הסובלים מנטייה להשמנה	 

156 g 3 kg

y/d Thyroid 
Care

תמיכה בבריאות בלוטת התירואיד בחתולים	  156 g 3 kg

z/d
Allergy 
& Skin 
Care

תגובה שלילית למרכיבי מזון )אי סבילות למזון(	 
מבחן אלימינציה למרכיבי תזונה	 

156 g

156g

156g

3 kg 6 kg

Metabolic
82g

STEW

   www.hillsvet.co.il/products-2  :למידע נוסף על המוצרים, היכנסו לאתר
www.vetmarket.co.il להזמנות צרו קשר עם סוכן המכירות או עם שירות הלקוחות בטלפון: 03-9393000 או באתר

חתולים
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