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חברת Nutramax מפתחת מוצרים באיכות גבוהה לתמיכה בבריאות בעלי החיים מאז 1992. 

החברה ממוקמת בדרום קרוליינה שבארצות הברית ומתמקדת במחקר, פיתוח וייצור מוצרים לקידום 
לייצור  גבוהים  סטנדרטים  בקביעת  בתעשייה  למובילה  הפכה   Nutramax המחמד.  חיות  בריאות 
ובקרת איכות, כולל בדיקת חומרי הגלם לפני שהם משמשים בייצור, בדיקות קפדניות בכל שלב 
בתהליך הייצור ובדיקת המוצרים המוגמרים. החברה מבצעת ותומכת במחקרים קליניים למוצריה 
בפרסומי  והופיעו  מובילים  וטרינריים  עת  בכתבי  והוצגו  פורסמו  אלה  ממחקרים  רבים  השונים, 

פוסטרים בכנסים מקצועיים. 



מק״ט שם המוצר 

181530 חטיפים לכלב ולחתול, 75 יח'  

מק״ט שם המוצר 

181565  חטיפים לכלב, 120 יח' 
181531 טבליות לכלב, 132 יח' 

SOLLIQUIN סוליקווין תוסף התנהגותי

תוסף בחטיף לעיס וטעים לסיוע בהרגעה של מצבי סטרס.

החטיף מכיל תערובת רכיבים ייחודית:

ירוק. 	  בתה  טבעי  באופן  המצויה   L-theanine אמינית  חומצה 
החומצה מסייעת להשריית תחושת נינוחות המלווה בעירנות

מיצוי חלבון מי חלב המכיל את הרכיב NMXSLQ05, שהוא הרכב 	 
)פרקורסורים(  מוצא  חומרי  המספק  אמינו  חומצות  של  ייחודי 

לייצור סרוטונין בגוף

מוכרת 	  הצמחים  לשילוב  ופילודנדרון.  מגנוליה  צמחי  תמצית 
השפעה על בקרת רמת הסטרס והחרדה אשר הינה גבוהה יותר 

מאשר ההשפעה עבור כל אחד בנפרד

COSEQUIN Dog קוזקווין תוסף מפרקים

תוסף תמיכה במפרקים לכלבים בטעם נהדר, המסייע לשמירה על 
בריאות המפרקים בשתי צורות מתן:

טבליה לעיסה	 
חטיף רך וטעים במיוחד	 

שילוב  המכיל   MSM בתוספת  לכלבים  לעיסות  בטבליות  תוסף 
מרכיבים בעלי זמינות ביולוגית גבוהה אשר תומכים בבריאות הסחוס 

ורקמות החיבור:
Glucosamine Hydrochloride .1
Sodium Chondroitin Sulfate .2

MSM )Methylsulfonylmethane( .3

אומגה-3.  שומן  וחומצות   MSM בתוספת לכלבים  בחטיפים  תוסף 
תומכים  אשר  גבוהה  ביולוגית  זמינות  בעלי  מרכיבים  שילוב  מכיל 

בבריאות הסחוס ורקמות החיבור:
Glucosamine Hydrochloride .1
Sodium Chondroitin Sulfate .2

MSM )Methylsulfonylmethane( .3
גם את חומצות השומן החיוניות אומגה-3 המסייעות  ובנוסף מכיל 

בשמירה על בריאות העור והפרווה.

מק״ט שם המוצר 

181567  חטיפים לחתול, 60 יח' 
181566 קפסולות לחתול, 55 יח' 

COSEQUIN Cat קוזקווין תוסף מפרקים

תוסף תמיכה במפרקים לחתולים בטעם נהדר, המסייע לשמירה על 
בריאות המפרקים בשתי צורות מתן:

חטיף רך וטעים 	 
קפסולות אבקה לפיזור על המזון	 

תוסף בקפסולות לחתולים קוזקווין המכיל שילוב מרכיבים המסייע 
 Glucosamine החיבור:  ורקמות  הסחוס  בריאות  על  לשמירה 

Hydrochloride + Sodium Chondroitin Sulfate

תוסף בחטיפים לחתולים המכיל: 
שילוב מרכיבים המסייע לשמירה על בריאות הסחוס ורקמות 	 

Glucosamine Hydrochloride  :החיבור 
Sodium Chondroitin Sulfate  +

חומצות שומן חיוניות מקבוצת אומגה 3, המסייעות בשמירה על 	 
בריאות העור והפרווה

הרכב החטיפים תומך בבריאות דרכי השתן התחתונות בחתולים	 


