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 למידע נוסף על תזונה ייעודית לתמיכה בבריאות העור, 
 היכנסו לאתר Hillspet.co.uk או צרו קשר עם שרות הלקוחות 

www.vetmarket.co.il של וטמרקט בטלפון 03-9393000 או באתר

z/d DERM  
COMPLETE

z/dd/d
DERM DEFENSE

 + שילוב תרופות 
תומכות לפי הצורך

DERM COMPLETE
 + שילוב תרופות 
תומכות לפי הצורך

1Mueller RS, Olivry T, Prélaud P. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (2): 
common food allergen sources in dogs and cats. BMC Vet Res. 2016;12:9.  
2Hill’s Data on File. Clinical nutrition for the management of dogs with environmental sensitivities. 
3Hill’s Data on File. Effects of novel protein and hydrolyzed protein foods in dogs with adverse food reactions.

אלרגיות למזון ואלרגיות סביבתיות

 Hills Prescription Diet Derm Complete המזון 
הוא יצירת המופת שלנו - התזונה היחידה המנוסחת כך שתיתן 

מענה גם לאלרגיה סביבתית וגם לאלרגיה תזונתית.

בואו נהפוך את הגירודים 
לנחלת ההיסטוריה

המזון Derm Complete מסייע במתן מענה לשני הגורמים 
הנפוצים של מצבי גרד על ידי:

חלבון ממקור לא מוכר לגוף המסייע בהפחתת 96% מתגובות האלרגיה 
למרכיבי מזון 1

נוסחה פורצת דרך עם מרכיבים ביו-אקטיביים ופיטו-נוטריינרטים 
המסייעים להפחתת הסימנים הקליניים של אלרגיות סביבתיות

צעד קדימה לחיים הטובים ביותר
צעד קדימה לחיים הטובים ביותר

בואו נהפוך את הגירודים לנחלת ההיסטוריה

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



אלרגיות סביבתיות
 Histaguard מכיל את קומפלקס Derm Complete המזון 

אשר מסייע בחיזוק החסם העורי כנגד אלרגנים סביבתיים ובכך תורם 
להפחתת התלקחות התקפות עתידיות

 בעלי חיות מחמד דיווחו על הפחתה בגרד בקרב 
82% מהכלבים שסובלים מאלרגיות סביבתיות2

אלרגיות תזונתיות
בנוסף לקומפלקס Histaguard, המזון Derm Complete מכיל 

 מקור יחיד של חלבון שלם מן החי - ביצה, שמסייעת 
להימנע מאלרגיות תזונתיות ב-96% מהמקרים1 בקרב כלבים 

 הסובלים מאלרגיות תזונתיות. בכך תורם המזון להפחתת הגרד 
אם מקורו תזונתי. 

שיפור נראה לעין במצב העור תוך החל מ-21 יום בקרב 
כלבים הסובלים מאלרגיות תזונתיות3 21

התזונה היחידה המנוסחת כך שתיתן מענה
גם לאלרגיה סביבתית וגם לאלרגיה תזונתית

נחלת ההיסטוריה:
רגישויות עוריות היו חוויה מתסכלת עבור כל המעורבים 

בתהליך - אי נוחות עבור חיית המחמד המתגרדת 
שסובלת מעור מגורה, אי נוחות עבור הבעלים שמנסים 

להירדם בלילה למרות רעשי הגירוד והליקוק העולים 
ממרגלות המיטה. מעבר לכך, הניסיון לפענח ולאתר 

את הגורם ולבנות תכנית התמודדות, עלה במאמצים 
נפשיים וכספיים. 

עכשיו:
 Hills Prescription Diet עם הפתרון החדשני של
Derm Complete אנחנו יכולים לסייע להעביר את 

החוויות הללו לעבר. מעתה ניתן להיעזר בפתרון תזונתי 
יחיד שיעזור לנהל מצבי גרד, ללא קשר לגורם הראשוני.

למעשה, המוצר Derm Complete מדגים שליטה 
דומה בסימנים הקליניים* כפי שמתועדת במוצר 

ההיפואלרגני של המתחרה העיקרי בשוק. תוצאה זו 
נצפתה בניסוי של 21 ימי האכלה בכלבים עם היסטוריה 
מאובחנת של אלרגיה תזונתית. יתרון נוסף הינו שהמזון 

מסייע גם בניהול אלרגיות סביבתיות. 

לכן מומלץ עבור חיות מחמד בטיפולכם, בין אם סובלות 
מאלרגיות תזונתיות ובין אם מאלרגיות סביבתיות, לתת 

 .Derm Complete - מענה תזונתי יחיד שניתן לבטוח בו

* סימני גרד, ניעורי ראש, דפוסי איכות שינה ואיכות צואה

Derm Complete הסבר ללקוחותיך על יתרונות המוצר
 אלרגיות סביבתיות יותר נפוצות מאלרגיות תזונתיות בכלבים. 

 המזון Derm Complete ייתן מענה לשני המצבים, כך שניתן יהיה לתת מענה 
 ראשוני למצב אפילו טרם האבחון המלא לגורם האלרגיה - מה שהופך את המזון 

לפתרון יחיד ומיוחד במינו.

הבדל שניתן לראות
תזונה המנוסחת כך שתיתן תמיכה לחסם העור כנגד אלרגנים 	 

סביבתיים - לכל אורך השנה

תזונה שהוכחה קלינית כמסייעת בניהול אלרגיות תזונתיות, 	 
ומסייעת לשיפור איכות החיים תוך החל מ- 21 ימים3

איך המזון עוזר:

ניהול היקפי הכולל תמיכה 
 PRESCRIPTION תזונתית על ידי

DIET DERM COMPLETE

המזון מנוסח כך שיתרום לחוזק 
החסם העורי נגד אלרגנים 

סביבתיים - לכל אורך השנה

 חסם העור חלש, 
מאפשר חדירת אלרגנים 

חלבון שלם יחיד ממקור החי 
מסייע בהימנעות מתגובות 

אלרגיה תזונתיות נפוצות
העור מגורה

שילוב חומרים ביו-אקטיביים 
ופיטו-נוטריינטים המסייעים 

בהשתקת התגובה החיסונית 
לאלרגנים סביבתיים

טיפול תרופתי תורם להפחתת 
הפרשת היסטמין וציטוקינים 

תרופות תומכות בלבד
)נוגדי דלקת או תרופות 

מודולטוריות של מערכת החיסון(


