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בואו נהפוך את הגירודים 
לנחלת ההיסטוריה

מזון המכיל את קומפלקס Histaguard ומקור חלבון שלם יחיד מן החי. הפתרון 
התזונתי הייעודי היחיד, שמוכח קלינית כמעניק תמיכה רחבה מבפנים ומבחוץ 

להפרעות תפקוד של העור - ללא קשר לסיבתן
תערובת קניינית של מרכיבים ביו-אקטיביים ופיטו-נוטריינטים המסייעים 	 

להפחתת תגובת מערכת החיסון לאלרגנים סביבתיים
כמות מוגבלת של מרכיבים עם חלבון שלם יחיד ממקור החי, לסיוע בהימנעות 	 

מתגובות שליליות למרכיבי מזון

רמות גבוהות של חומצות שומן חיוניות מעודדות את בריאות העור 	 

דרמטיטיס אטופי:

אחרילפני

חלבון ממקור לא מוכר בשילוב 	 
מקור פחמימה יחיד, מסייעים 

להגבלת הסיכון ולהפחתת 
הסימנים של אלרגיות תזונתיות

מתאים למבחני אלימינציה למזון	 
מסייע בהפחתת תגובות של 	 

העור ושל מערכת העיכול 
הנגרמות מאלרגיות תזונתיות

Histaguard עם קומפלקס

מסייע להפחתת תגובות אלרגיה 	 
סביבתיות לכל אורך השנה

z/d DERM  
COMPLETE

z/dd/d
DERM DEFENSE

 + שילוב תרופות 
תומכות לפי הצורך

DERM COMPLETE
 + שילוב תרופות 
תומכות לפי הצורך

Derm Complete - מסייע להפחתת הגרד
כחלק בלתי נפרד מתהליך האבחון והניהול הרפואי הראשוני של המצב.
מתאים עבור כל מצבי הפרעות התפקוד של העור למעט מצבי רגישות ידועה לביצים

בדיקה חוזרת אחרי 4 שבועות

מבחן אלימינציה למזון של 8-12 שבועות

כדאי לערוך בדיקה חוזרת לוודא שאין פרזיטים, זיהום משני או גורם מפריע אחר. 

הושג שיפור

המשיכו עםהמשיכו עם

הושגה הטבה חלקית
 עולה החשד לדרמטיטיס אטופי 

בשל אלרגיה סביבתית  

לא הושג שיפור
עולה חשד לתגובה שלילית למזון 

אובחנה תגובה שלילית למזון
)אלרגיה למזון(

הושג שיפור
 )לרוב תוך 1-3 שבועות יושג שיפור 

 בסימני מערכת העיכול, ותוך 3-12 שבועות 
יושג שיפור בסימנים עוריים(

לא הושג שיפור
עולה הצורך במבחנים 

דיאגנוסטיים נוספים

 ניתן לשלב גם את החטיפים 
ההיפואלרגנים של הילס

 + שילוב תרופות 
תומכות לפי הצורך

ניתן לשלב גם את
החטיפים 

ההיפואלרגנים 
של הילס

ניתן לשלב גם את
החטיפים 

ההיפואלרגנים 
של הילס



HillsPet.co.uk

5

2 3

6

4

1

סימנים קליניים 
להפרעות תפקוד של העור

סימנים
אזורים מגורים עם אודם, פצעונים או כיבים	 
שינויים בעור כגון אזורים מעובים, קשקשים, הפרשות 	 
גירודים, ליקוקים של אזור מסויים	 
נשירת שיער	 
ריח לא נעים מהעור	 

גורמים אפשריים למצב
אלרגנים סביבתיים	 
אלרגיה לפרעושים או טפילים עוריים	 
זיהום חיידקי או פטרייתי	 
אלרגיות למרכיבי מזון	 

מהן הפרעות תפקוד של העור?

שינוי צבע לכהה יותראובדן שיער

עיבוי של שכבות העור

אדמומיות

פצעים ופגיעות 
בשלמות העור

כיבים ופגעים המגיעים 
לשכבות העמוקות של העור


