
 הטכנולוגיה
פורצת הדרך 

ACTIVBIOME+
  Hill’s של 

מיקרוביום מאוזן הוא מעמודי התווך של איכות החיים של חיות המחמד. בשל 
כך, טכנולוגיית +ActivBiome צריכה להיכלל בליבה של מוצרי המזון שלהם. 

טכנולוגיית +ActivBiome היא תערובת פורצת דרך של פרה-ביוטיקה 
שהודגמה כתורמת לטיפוח והזנה של מיקרוביום המעי במהירות, לתמיכה 

בבריאות מערכת העיכול ובבריאות הכללית. 

יש לנו פתרון לכל בעיה במערכת העיכול

1. Wernimont, S.M., et al. Food with Specialized Dietary Fiber Sources Improves 
Clinical Outcomes in Adult Cats with Constipation or Diarrhea (in a 2 Month Study). 
FASEB J. 2020;34(1). Some cats may require multimodal management. 
2. Hill’s data on file. Clinical study on microbiome changes in cats.
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נעכלות גבוהה

עשיר בסיבים

רמת שומן נמוכה

)ActivBiome+( פעילות פרה-ביוטית

מתאים לגידול גורים

S+OX SHEILD

מקור חלבון שלם יחיד מן החי

הידרוליזט חלבון

היפואלרגני / כמות מרכיבים מוגבלת

עשיר בחומצות שומן אומגה-3

מועשר בפסיליום

תוספת ג'ינג'ר

b-Glucan מכיל מקור של

ללא תוספת חומרי שימור מלאכותיים, 
ללא צבעים מלאכותיים וללא חומרי 

טעם מלאכותיים

טעם שאי אפשר לעמוד בפניו

זמין גם בשימורים

www.hillsvet.co.il

בריאות מערכת העיכול

*  O’Neill, DG et al. Prevalence of Disorders Recorded in Dogs Attending Primary-Care 
Veterinary Practices in England. PloS One March 2014; 9(3):e90501.

*  O’Neill, DG et al. Prevalence of Disorders Recorded in Cats Attending Primary-Care 
Veterinary Practices in England. Vet J. 2014 Nov;202(2):286-91.

פנקריאטיטיס

EPI

אנטרופתיה המגיבה 
לאנטיביוטיקה 

אנטרופתיה המגיבה למזון

אנטרופתיה המגיבה 
לסטרואידים

גסטרואנטריטיס

 מגה קולון
)שאינו מגיב לסיבים תזונתיים(

עצירות

 מגה קולון
)המגיב לסיבים תזונתיים(

 אנטרופתיה המגיבה 
לסיבים תזונתיים

הפרעות עיכול אקוטיות/כרוניות בגורי 
חתולים, בחתולים בוגרים ובמצבי החלמה

הפרעות עיכול אקוטיות/כרוניות המגיבות 
לסיבים תזונתיים

תזונה ייעודית המסייעת לשיפור העיכול 
ולאיכות הצואה

 תזונה פורצת דרך המעודדת העברת 
צואה בריאה בתדירות תקינה

נעכלות גבוהה בשילוב רמה גבוהה של 
 B אלקטרוליטים וויטמינים מקבוצת

להשלמת חוסרים גופניים במרכיבים 

פסיליום מקדם את התנועתיות השגרתית 
התקינה של מערכת העיכול

פרה ביוטיקה שהודגמה כמעודדת באופן 
מובהק את חיידקי המעי המועילים

חלבון מן החי שעבר תהליך הידרוליזה 
מוקפד בשילוב מקור פחמימות יחיד

 מנוסח לסיוע בשיפור העיכול 
ואיכות הצואה

תוצאות קליניות נצפו בחתולים עם 
עצירות או שלשול1 תוך החל מ-24 שעות

הודגמה כמטפחת ומשפעלת את 
מיקרוביום המעי לתמיכה בבריאות 
מערכת העיכול ובבריאות הכללית2

 נוסחה ייחודית תורמת לקידום 
התנועתיות התקינה של מערכת העיכול

 אבחון ותמיכה ארוכת טווח 
במצבי תגובה שלילית למזון 

תזונה ייעודית מוכחת קלינית התורמת 
להפחתת סימנים קליניים של העור ושל 

מערכת העיכול

למידע נוסף הכנסו לאתר 
Hillsvet.co.il

  צרו קשר עם סוכן המכירות 
 או עם שרות הלקוחות של וטמרקט

בטלפון 03-9393000 

או באתר 
  www.vetmarket.co.il

Derm 
Complete

*בכל המגוון למעט מוצר המזון היבש לכלבים

מאפיינים תזונתיים עיקריים
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1.  Loeffler A, Lloyd DH, Bond R, et al. Dietary trials with a commercial chicken 
hydrolysate diet in 63 pruritic dogs. Vet Rec 2004; 154: 519–522.

2. Hill’s data on file.

1. Hill’s data on file. Clinical study on microbiome changes in dogs.
2. Hill’s data on file. Two-month clinical study evaluating dogs with chronic diarrhoea. 

Derm 
Complete

אנטרופתיה המגיבה 
לסיבים תזונתיים

אנטרופתיה המגיבה 
לאנטיביוטיקה 

עצירות

אנטרופתיה המגיבה 
למזון

אנטרופתיה המגיבה 
לסטרואידים

הפרעות עיכול אקוטיות/כרוניות המגיבות 
לסיבים תזונתיים 

 תזונה פורצת דרך המעודדת העברת 
צואה בריאה בתדירות תקינה

מוכחת קלינית כתורמת לפתרון שלשול 
תוך החל מ-24 ש' ומעודדת צואה בריאה 

בתדירות תקינה1  

מוכחת קלינית כתורמת להפחתת תדירות 
האפיזודות של שלשול ב-100% מהכלבים2

הודגמה כמטפחת ומשפעלת את מיקרוביום 
המעי לתמיכה בבריאות מערכת העיכול 

ובבריאות הכללית2

חלבון מן החי שעבר תהליך הידרוליזה מוקפד 
בשילוב מקור פחמימות נקי יחיד

רמה מוגברת של ויטמין E ושל נוגדי חמצון, 
תורמים לשיפור מראה העור והפרווה. שילוב 

סיבים תזונתיים לשיפור מוצקות הצואה

ללא תוספת של חלבון שלם מן החי או חלבון 
סויה, ללא גלוטן וללא לקטוז. ללא תוספת חומרי 
שימור מלאכותיים, ללא צבעי מאכל מלאכותיים 

וללא חומרי טעם מלאכותיים 

מרכיב חלבון יחיד ומרכיב פחמימתי יחיד, 
להפחתת הסיכון לחזרתיות של תגובות 

שליליות למרכיבי מזון

רמה גבוהה של חומצות שומן מקבוצת אומגה-3 
ואומגה-6 תומכות בבריאות העור ותורמות 
לשבירת מעגל ההחמרה של תהליכי דלקת

ללא תוספת של חלבון שלם ממקור עוף, תירס, 
חיטה, גלוטן או סויה. ללא תוספת חומרי שימור 
מלאכותיים, ללא חומרי צבע מלאכותיים וללא 

חומרי טעם מלאכותיים

איך עובדת טכנולוגיית
ActivBiome+

 Derm Complete ניתן לשקול האכלה במזון
 i/d Sensitive או GI Biome במקום 
במצבי אנטרופתיה המגיבה לשינוי מזון

לניהול תזונתי ארוך טווח של תגובות 
שליליות למזון

מזון המסייע להפחתת תגובות שליליות 
למרכיבי מזון ותומך בבריאות העור2

אבחון ותמיכה ארוכת טווח במצבי תגובה 
שלילית למזון 

תזונה ייעודית מוכחת קלינית התורמת לשיפור 
 סימנים קליניים של מערכת העיכול תוך החל 

מ-21 ימים1 ושל העור תוך החל מ-30 ימים1

55-65% 

1. Hill’s data on file.

 

  



1. Allenspach K. et al. Chronic enteropathies in dogs: Evaluation of risk factors for negative outcome. 
JVIM 2007, 21:700-8. 
2. Allenspach K. et al. Long-term outcome in dogs with chronic enteropathies. Vet Rec 2016, 178:368-9.

מגוון מקיף של פתרונות תזונה ממוקדים למטרה

פנקריאטיטיס

היפרליפידמיה

ניהול תזונתי התחלתי 
של מצבי שלשול כרוני 

המגיב למזון  

רגישויות למזון המלוות 
בתגובות מערכת העיכול

PLE )אנטרופתיה 
המשלבת אובדן חלבון(

שלשול המגיב 
לאנטיביוטיקה

מצבי IBD המסווגים 
כקלים

ניהול תזונתי ארוך טווח של כלבים בוגרים 
הסובלים מהפרעות תפקוד של מערכת 

העיכול הדורשות רמת שומן נמוכה

 ניהול תזונתי ארוך טווח של כלבים 
ושל גורי כלבים הסובלים מאנטרופתיות 

המגיבות למזון

המזון i/d Low Fat תרם להפחתה מובהקת  
של רמת טריגליצרידים בסרום, פרה-
1)P<0.01( פרנדיאל ופוסט-פרנדיאל

תזונה ייעודית מוכחת קלינית התורמת 
 להפחתת רמת טריגליצרידים בסרום, 

מגורמי הסיכון של פנקריאטיטיס

תזונה ייעודית בעלת כמות מרכיבים מוגבלת 
המסייעת לניהול רגישויות למזון המלוות 

בהפרעות של מערכת העיכול

רמת שומן נמוכה, נעכלות גבוהה

תערובת קניינית המכילה פרה-ביוטיקה 
וג'ינג'ר שמסייעת להרגעת מערכת העיכול

חומצות שומן אומגה-3 מסייעות לשבירת 
מעגל ההחמרה של תהליכי דלקת 

מתכון של ביצה ואורז - חלבון יחיד מן 
החי בשילוב מקור פחמימה עדין 

נעכלות גבוהה מסייעת לשיפור איכות 
הצואה

כמות רכיבים מוגבלת מסיעת להימנעות 
מרגישויות למזון

ממצבי האנטרופתיה בכלבים 
מסווגים כמגיבים למזון

מנוסח ללא
חיטה

חלבון סויה
לקטוז

 מרכיבים בעלי נעכלות 
 גבוהה         ,         

   ,    B קבוצת ויטמיני
ואלקטרוליטים    - 

נספגים בקלות ומספקים 
השלמה לגוף.

1. Hill’s Data on file
2.  Middelbos IS, Fastinger ND, Fahey GC. Evaluation of fermentable oligosaccharides in diets fed  

to dogs in comparison to fiber standards. J Anim Sci 2007;85:3033–3044.
3.  Lieb MS Treatment of Chronic Idiopathic Large-Bowel Diarrhea in Dogs with a Highly Digestible Diet and Soluble Fiber: A retrospective Review of 37 Cases. J Vet Intern Med 2000; 14:27-32.

אכילת זבלגסטרואנטריטיס

הפרעות עיכול אקוטיות בגורי כלבים, בכלבים בוגרים ובמצבי החלמה

תזונה ייעודית מוכחת קלינית המסייעת 
לפתרון מצבי שלשול תוך החל מ-3 ימים1

נעכלות גבוהה בשילוב רמה גבוהה של 
 B אלקטרוליטים וויטמינים מקבוצת

להשלמת חוסרים גופניים במרכיבים 

פרה ביוטיקה שהודגמה כמעודדת באופן 
מובהק את חיידקי המעי המועילים

פסיליום מקדם את התנועתיות השגרתית 
התקינה של מערכת העיכול

איך i/d עוזר2,3

דרך הפעולה של המזון i/d במערכת העיכול

מרכיבים שלא מתעכלים טוב

פסיליום      פועל כספוג 
וסופג את עודפי המים מתוך 

מערכת העיכול תוך כדי 
עידוד התנועתיות הנורמלית 

של המעי.

עודפי מים

מערכת עיכול לא נורמלית


