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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 

181525  חטיפים לכלב בינוני, 84 יח' 
181526  חטיפים לכלב גדול, 84 יח׳ 
181527 טבליות לכלב גדול, 84 יח׳ 

מק״ט שם המוצר 

181530 חטיפים לכלב ולחתול, 75 יח'  

מק״ט שם המוצר 

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

DASUQUIN with MSM דזוקווין תוסף מפרקים
תוסף תמיכה במפרקים לכלבים בשתי צורות מתן נפלאות:

חטיף רך וטעים 	 

טבליה לעיסה	 

סחוס  שבירת  להפחתת  סחוס,  מטריקס  לייצור  מסייע  התוסף 
ולתמיכה בבריאות המפרקים.

נוסחת התוסף ®Dasuquin מאגדת את היתרונות הסינרגיסטים של 
גלוקוזאמין, ASU וכונדרואיטין סולפט. במחקר שנערך בתרבית תאים 

:Dasuquin הודגם לגבי הרכיבים הייחודיים של

שילוב גלוקוזאמין עם כונדרואיטין סולפט במשקל מולקולרי נמוך 	 
יוצר שיתוף פעולה ביניהם בסטימולציה של ייצור מטריקס סחוס

ASU - רכיבי unsaponifiables מאבוקדו וסויה, מסייעים בהגנה 	 
גלוקוזאמין  עם  השילוב  המפרק.  בתפקוד  ותומכים  הסחוס  על 
וכונדרואיטין מעלה את יעילות הנוסחה והודגם כמעכב ביטוי של 

מטבוליטים מפרקי סחוס בגוף 

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 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	 

התוסף בקפסולות לחתולים קוזקווין מכיל שילוב מרכיבים המסייע 
 Glucosamine החיבור:  ורקמות  הסחוס  בריאות  על  לשמירה 

Hydrochloride + Sodium Chondroitin Sulfate

התוסף בחטיפים לחתולים מכיל: 

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	 

מק״ט שם המוצר 

181528  טבליות לכלב קטן, 45 יח' 
181529 טבליות לכלב בינוני וגדול, 45 יח׳ 

COBALEQUIN B12 קובלקווין תוסף ויטמין
תוסף טעים בטבליה לעיסה של ויטמין B12 בתוספת פולאט.

התוסף מוגש כחטיף טעים בטעם עוף, המאפשר תמיכה טיפולית 
יומיומית בחיות מחמד הזקוקות להשלמה של קובלמין ו/או פולאט. 

זמינות 	  בעלת  היא  בתוסף  הכלולה   B12 ויטמין  של  הצורה 
ריכוז של  והוכחה במחקרים כתורמת להעלאת  גבוהה  ביולוגית 

Cobalamin בסרום בכלבים ובחתולים 

הרכיב MTHF-5 הינו הצורה הפעילה ביולוגית של פולאט. ספיגת 	 
הרכיב אינה תלויה בחומציות מערכת העיכול, ומהווה תוספת של 

חומצה פולית בצורה שאינה תלויה במטבוליזם הגוף

מק״ט שם המוצר 

189963  90 מ"ג - 6 ק"ג )30 טבליות( 
189997 225 מ"ג - 6-16 ק"ג )30 טבליות( 
189964 425 מ"ג - מעל 16 ק"ג )30 טבליות(  

Denamarin דנמרין תוסף תמיכה בכבד
בהם  למצבים  ולחתולים,  לכלבים  מצופות  בטבליות  ייעודי  תוסף 
יש צורך בתמיכה תזונתית בתפקוד הכבד בשל אי ספיקה כבדית 

כרונית או בשל תהליך דלקתי.

 )S-Adenosylmethionine( SAMe התוסף מכיל שילוב של
:Silybin עם

כמגביר 	  הודגם מחקרית   )S-Adenosylmethionine(  SAMe
באופן משמעותי את רמות האנזים גלוטתיון בכבד, כמסייע בהגנה 
תיקון  לתהליכי  כתורם  וכן  תאים  של  מוות  מפני  הכבד  תאי  על 

והתחדשות תאים

 	 ,Milk thistle הצמח  בתמצית  הפעילה  התרכובת  היא   Silybin
על  בכך שמסייעת בשמירה  כתומכת בתפקוד הכבד  שהודגמה 

האיזון החימצוני


