EXPERT NUTRITION

רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר פורינה

1

w w w . p u r i n a . c o . i l

מומחים בתזונת חיות המחמד
תזונה אופטימלית לחתולים מבוססת מדעית!
 PURINAמובילה את עולם התזונה של חיות המחמד עם ידע וניסיון מצטבר של
למעלה מ–  85שנה.
אנחנו בפרו פלאן מאמינים כי תזונה איכותית היא מרכיב מרכזי במכלול הצרכים
של החתול ועל כן ,מחויבים לשיפור איכות חייו באמצעות פיתוח פורמולות הזנה
מתקדמות ויעילות ,המהוות בסיס לאורח חיים בריא ,פעיל ומהנה.
 PRO PLANלחתול מבית  PURINAמכיל נוסחאות תזונה שלמות ומאוזנות בעלות
יתרונות בריאותיים הנתמכים בהוכחות מדעיות .נוסחאות אלו מכילות מגוון רכיבים
תזונתיים התורמים לתפקודו התקין של החתול ולבריאותו לאורך חייו ,על פי צרכיו
המשתנים.
צוות הפיתוח של  ,PURINAהמונה כ 350 -וטרינרים ותזונאים מומחים ,עמל בשנים
האחרונות ,תוך שימוש בטכנולוגיות ייחודיות ,על פיתוח סידרת מוצרים המשלבים
נוסחאות ייחודיות לתזונת החתול כגון,OPTIRENAL ,OPTISTART ,LONGEVIS :
 .OPTISENSESפורמולות המוכחות מדעית כתורמות לתפקוד ולאיכות חיים טובים
יותר לאורך זמן .מגוון הרכיבים התזונתיים נבחרו בקפידה במטרה אחת והיא:
לספק תזונה אופטימלית ,מאוזנת וקלה לעיכול בטעם נפלא שחתולים אוהבים.
בברכה,
צוות  PURINAישראל

הכרה בינלאומית בנוסחאות התזונה
של ®PRO PLAN
ארגון ה,International Society of Feline Medicine, ISFM-
ארגון בינלאומי של וטרינרים מומחים ,המקדיש את פועלו
לקידום הרפואה והבריאות של חתולים ,מכיר בתרומה של
נסטלה  -פורינה לקידום תזונת החתולים ולשיפור איכות חייהם.

נוסחה ייחודית לשמירה על עור
בריא ולטיפוח פרווה מבריקה,
המכילה רמה אופטימלית של
ויטמינים ,אבץ ושל חומצות שומן
אומגה  3ו.6-

מכיל את נוסחת האופטי-
פטי-
דייגסט המוכחת כתומכת
מכת
במערכת העיכול הודות לרכיב
רכיב
הפרביוטיקה.
DELICATE
ATE ADULT

ELEGANT
EGANT

לחתולים הסובלים ממערכת עיכול רגישה
תכולה 3 :ק״ג

למניעת כדורי שיער ולטיפוח
פרווה בריאה ומבריקה
תכולה 3 :ק״ג

מופחת ב 40% -שומן לעומת מזון
בוגר ומסייע לירידה במשקל תוך
שמירה על מאסת שריר.

נוסחה ייחודית מוכחת מדעית
לשמירה על בריאות הכליות
ומערכת השתן בחתולים.

STERILISED
ISED ADULT

לשמירה על בריאות אופטימלית בקרב
חתולים לאחר עיקור/סירוס
תכולה 3 :ק״ג

פטנט רשום מוכח מדעית
כמסייע להארכת תוחלת החיים
בקרב חתולים מעל גיל  7שנים
ולשיפור איכות חייהם.

ORIGINAL
NAL ADULT

לשמירה על בריאות אופטימלית בקרב חתולים בוגרים
תכולה 10 / 3 :ק״ג

נוסחה ייחודית מוכחת מדעית
לשמירה על בריאות הכליות
ומערכת השתן בחתולים.

LIGHT
GHT ADULT

STERILISED
LISED SENIOR

לחתולים בעלי משקל עודף
ולשמירה על משקל תקין
תכולה 3 :ק״ג

לשמירה על בריאות אופטימלית בקרב
חתולים מבוגרים )מגיל  (+7לאחר עיקור/סירוס
תכולה  3ק״ג

לשמירה על בריאות אופטימלית בקרב חתולים בוגרים
תכולה 10 / 3 :ק״ג

PRO PLAN

®

מכיל את נוסחת האופטי-
דייגסט המוכחת כתומכת
במערכת העיכול הודות לרכיב
הפרביוטיקה.
HOUSECAT

DELICATE

STERILISED

נתחי דג סלמון ברוטב עשיר המסייעים
להפחתת ריח הפרשות חריף

נתחי בשר הודו ברוטב עשיר
לחתולים בעלי מערכת עיכול רגישה

נתחי בשר עוף ברוטב עשיר
לחתולים לאחר סירוס או עיקור
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כמשפרת את התפקוד הקוגניטיבי
אצל חתולים ,המשלבת חומרים מזינים
הכוללים ארגנין ,חומצות שומן אומגה
 ,3ויטמין  Bונוגדי חמצון.

ORIGINAL
NAL ADULT

סדרת הפאוצ'ים של

4

עם (BRAIN PROTECTIVE BPB
) BLENDנוסחה המוכחת מדעית

STERILISED
ISED ADULT

לשמירה על בריאות אופטימלית בקרב
חתולים לאחר עיקור/סירוס
תכולה 10 :ק״ג

מכיל קולסטרום – מרכיב ייחודי
התורם לחיזוק מנגנוני ההגנה
הטבעיים של הגור ולשמירה על
בריאותו לטווח ארוך.
ORIGINAL KITTEN

לגדילה ולהתפתחות תקינה של גורים עד גיל שנה
תכולה 3 :ק״ג
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 | ORIGINAL KITTENגורים מגיל חודש
לגדילה ולהתפתחות תקינה של גורים מגיל חודש עד גיל שנה.
מתאים לכל סוגי החתולים
מכיל קולסטרום – מרכיב ייחודי
התורם לחיזוק מנגנוני ההגנה
הטבעיים של הגור ולשמירה על
בריאותו לטווח ארוך.

מכיל  ,DHAלתמיכה בראיה ובהתפתחות תקינה של
המוח בגורים.
עשיר בחלבון ) ,(40%לתמיכה בהתפתחות השרירים
ובצרכי אנרגיה גבוהים.
מתאים גם לחתלתולים לאחר עיקור /סירוס.

חלבון

שומן

רכיב ראשון

סיבים

40%

20%

בשר עוף )(20%

1%

גורים שהוזנו ב PRO PLAN OPTISTART -הפגינו תגובה מהירה יותר של מערכת
החיסון ועמידות בפני בעיות במערכת העיכול ושלשולים:

*
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ęĕĜďĎđĜ Ęĥ ĦĕĘĚĤđĜ ĐĥĤĠĐ
ĐČđĢč IgA ĎđĝĚ

60

ĦčĘė ďĎĜ IgG ĎđĝĚ ęĕĜďĎđĜ ĦđĚĤ

70

30

0

0

ĦĤđģĕč

®OPTISTART

®OPTISTART

לחיזוק
המערכת החיסונית

להתפתחות
המוח והראיה

למערכת
חיסונית חזקה

לגדילה
בריאה
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 | ORIGINAL ADULTבוגרים מגיל שנה +

 | ORIGINAL ADULTבוגרים מגיל שנה +

לשמירה על בריאות אופטימלית בקרב חתולים בוגרים
מתאים לכל סוגי החתולים

לשמירה על בריאות אופטימלית בקרב חתולים בוגרים
מתאים לכל סוגי החתולים
עם (BRAIN PROTECTIVE BLEND) BPB
נוסחה המוכחת מדעית כמשפרת את
התפקוד הקוגניטיבי אצל חתולים ,המשלבת
חומרים מזינים הכוללים ארגנין ,חומצות
שומן אומגה  ,3ויטמין  Bונוגדי חמצון.
נוסחה ייחודית המסייעת בשמירה על בריאות הכליות
בחתולים.
תומך בבריאות מערכת החיסון על ידי שילוב של רמות
נוגדי חמצון גבוהות וויטמינים )כולל ויטמין  Cו.(E -
מבנה כופתיות פריך במיוחד לשמירה על היגיינה דנטאלית
ועל בריאות השיניים והחניכיים .הוכח מדעית כמוריד
הצטברות אבן שן ב.40%-

נוסחה ייחודית מוכחת מדעית
לשמירה על בריאות הכליות ומערכת
השתן בחתולים.
תומך בבריאות מערכת החיסון על ידי שילוב של רמות נוגדי
חמצון גבוהות וויטמינים )כולל ויטמין  Cו.(E -
נוסחת תזונה עם רמת חלבון גבוהה לשמירה על תפקוד
שרירים תקין ועל בריאות המפרקים.
מבנה כופתיות פריך במיוחד לשמירה על היגיינה דנטאלית
ועל בריאות השיניים והחניכיים.

חלבון

שומן

רכיב ראשון

סיבים

חלבון

שומן

רכיב ראשון

סיבים

36%

16%

בשר עוף )(21%

1.5%

36%

16%

בשר סלמון )(18%

2.5%

חתולים שהוזנו ב ,PRO PLAN OPTIRENAL-הראו ירידה משמעותית
בסימנים לנזק חימצוני בשתן לאחר  6שבועות:

חתולים שהוזנו ב ,PRO PLAN OPTI SENSES-תפקודו טוב
יותר ב 3-מבחנים קוגנטיביים:
2

ĦČ ĤĦĕČ ĘđĦēĐ
:ĦĤĒĞč ğĕĔēĐ

0.5

ĦđĞđčĥ 6 + ěĚĒ

)(ng/mg Cr

1

ęĕĜĔĝđĤĠđĒĕČ ĦĚĤ

1.5

ęĕĠĕĔēĐ %
:đČĢĚĜĥ

ĔģĕĕčđČ ĘďđĎ

80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

ĐĜđĥČĤ ĐĚĕĥĚ

3-7% Ęĥ ĤđĠĕĥ

ĐĜđĥČĤ ĐĚĕĥĚ

ĐĕĕĜĥ ĐĚĕĥĚ

ĤģēĚĐ ĦĘĕēĦ

6-7% Ęĥ ĤđĠĕĥ

ĤģēĚĐ ğđĝ

6% Ęĥ ĤđĠĕĥ

ĦĕčĕĔĜĎđģ ĦđĎĐĜĦĐ ĤģēĚ
,ĦđĞďđĚĐ :ĦČ ĦđĕčĕĔĜĎđģ ĦđĚĕĥĚ 4 ĦđĞĢĚČč ģďčđ ĐĜĥ ĖĤđČĘ ęĕĘđĦē 32 ĤēČ čģĞ ĤģēĚĐ
.ĦđĜĦĘĎĦĝđ ĐĥģĐ ,ĐĝĕĠĦ

0

0 ěĚĒ

ğđĎ ēĜĚ

ĐĕĕĜĥ ĐĚĕĥĚ

ěđĤėĕĒ

BPB ęĞ ĘėđČ đĘėČĥ ęĕĘđĦē

ĘĕĎĤ ĘėđČ đĘėČĥ ęĕĘđĦē

ĦĤđģĕč
OPTIRENAL ęĞ

לבריאות
מערכת השתן

לשמירה על
הגיינה דנטאלית

לחיזוק
המערכת החיסונית

לשמירה על
בריאות המפרקים

לשמירה על היגיינה
דנטלית

לחיזוק המערכת
החיסונית

לבריאות הכליות

לפרווה בריאה ומבריקה

לפרווה בריאה ומבריקה
8
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 | STERILIES ADULTבוגרים מגיל שנה +

 | STERILIES SENIORמבוגרים מגיל  7שנים +

לשמירה על בריאות אופטימלית בקרב חתולים
לאחר עיקור  /סירוס .מתאים לכל סוגי החתולים

לשמירה על בריאות אופטימלית בקרב חתולים מבוגרים )מגיל (+7
לאחר עיקור  /סירוס .מתאים לכל סוגי החתולים

נוסחה ייחודית מוכחת מדעית
לשמירה על בריאות הכליות ומערכת
השתן בחתולים.

פטנט רשום מוכח מדעית כמסייע
להארכת תוחלת החיים בקרב חתולים
מעל גיל  7שנים ולשיפור איכות חייהם.

תומך בבריאות מערכת החיסון על ידי שילוב של רמות נוגדי
חמצון גבוהות וויטמינים )כולל ויטמין  Cו.(E -

תומך בבריאות מערכת השתן ומפחית את הסיכון להתפתחות
דלקות ודלקת בדרכי השתן התחתונות.

נוסחת תזונה עם רמת חלבון גבוהה לשמירה על תפקוד
שרירים תקין וחיזוק בריאות המפרקים.

מסייע בשמירה על מסת גוף ומשקל תקין בזכות איזון של
רמות החלבון ,הפחמימות והשומן.

מבנה כופתיות פריך במיוחד לשמירה על היגיינה דנטאלית
ועל בריאות השיניים והחניכיים.

לתמיכה בשלוש מערכות גוף חיוניות )המערכת החיסונית,
הכליות ומערכת העיכול( הודות לרמה גבוהה של ויטמינים
ובטא קרוטן כחלק מפורמולה בעלת נעכלות גבוהה אשר
תוכננה במיוחד עבור חתולים מבוגרים מעל גיל .7

חלבון

שומן

רכיב ראשון

סיבים

חלבון

שומן

רכיב ראשון

סיבים

41%

12%

סלמון )(20%

4%

40%

13%

בשר הודו )(14%

3%

 PRO PLAN STERILISED SENIOR 7+עם פטנט ה LONGEVIS -תורם באופן מוכח ומשמעותי להאטת תהליכי
הזדקנות בקרב חתולים מתבגרים ומאריך באופן מוכח את תוחלת החיים של חתולים מבוגרים מגיל  7שנים +

חתולים שהוזנו ב ,PRO PLAN OPTIRENAL-הראו ירידה משמעותית בסימנים
לנזק חימצוני בשתן לאחר  6שבועות:
2

16
2.5

)(ng/mg Cr

1

0.5

ęĕĜĔĝđĤĠđĒĕČ ĦĚĤ

1.5

15

14.5

ęĕĜĥč ęĕĕē ĦĘēđĦ

15.5

2

1.5

1

0.5
14
0
70

LONGEVIS

ĦđĞđčĥ 6 + ěĚĒ

0 ěĚĒ

0

ěđĢĚē ĕĜďĎđĜ

ĦĤđģĕč

13.5

60
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10

ęĕĥďđē

LONGEVIS ĦēĝđĜ + ĦĤđģĕč ĦĜđĒĦ
ěđĢĚē ĕĜďĎđĜ + ĦĤđģĕč ĦĜđĒĦ
ĦĤđģĕč ĦĜđĒĦ

ĦĤđģĕč
OPTIRENAL ęĞ

לשמירה על
הגיינה דנטאלית

לשמירה על מסת גוף רזה
ומערכות גוף מאוזנות
12

לבריאות
מערכת השתן
לבריאות
מערכת השתן

לבריאות דרכי השתן
התחתונות

מכיל את פטנט
LONGEVIS

מסייע לבריאות
מערכות הגוף השונות

0

מכיל פרביוטיקה
לשמירה על מיקרו פלורה
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 | STERILIES ADULTבוגרים מגיל שנה +
לשמירה על בריאות אופטימלית בקרב חתולים לאחר עיקור  /סירוס.
מתאים לכל סוגי החתולים
מכיל את נוסחת אופטי דיג'סט המוכחת
כתומכת במערכת העיכול הודות לרכיב
הפרביוטיקה.
נוסחה ייחודית המסייעת בשמירה על בריאות הכליות.
תומך בבריאות מערכת השתן ומפחית סיכון להתפתחות
מחלות דרכי שתן תחתונות.
תומך בשמירה על משקל גוף ומצב גופני תקינים.

חלבון

שומן
שו

רכיב ראשון

סיבים

41%

12%

עוף )(20%

4.5%

STERILISED PRO PLAN
מתוכנן להורדת היווצרות אבני סטרוויט וקלציום אוקסלט

אפקט על קרסטלי
אוקסלט
גדילה
הורדת חזרתיות

 RSS, APRמדדים להערכת סבירות להיווצרות סטרוויט

לשמירה על
הגיינה דנטאלית

לשמירה על מסת גוף רזה
ומערכות גוף מאוזנות

 RSS, APRמדדים להערכת סבירות להיווצרות אוקסלט

אפקט על
קרסטלי סטרוויט

גדילה

הורדת חזרתיות

המסה

נוסחא שתומכת
במערכת העיכול

לבריאות דרכי השתן
התחתונות
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 | DELICATE ADULTבוגרים מגיל שנה +
לחתולים בעלי מערכת עיכול רגישה
מתאים לכל סוגי החתולים
מכיל את נוסחת האופטי-דייגסט
המוכחת כתומכת במערכת העיכול
הודות לרכיב הפרביוטיקה ומקורות
חלבון מוגבלים.

מכיל פורמולה מבוססת חלבון עדין וקל לעיכול.
נוסחה ייחודית המסייעת בשמירה על בריאות
הכליות בחתולים.
פורמולה בעלת טעימות גבוהה במיוחד לחתולים בררנים,
הודות לרכיבים באיכות גבוהה ובשר הודו.

חלבון

שומן
ש

רכיב ראשון

סיבים

40%

18%

בשר הודו )(18%

1.5%

מקורות חלבון באיכות ונעכלות גבוהה המכילים חלבון הודו
ĦđĤđģĚ Ęĥ ęĢĚđĢĚ ĤĠĝĚ
ĦđĥĕĎĤĐ ĦČ ęĕĘĕčĎĚ ěđčĘē
ĦėĤĞĚ Ęĥ ĐčđĎĦĐ ĦĚĤđ
)ĕĞĚč ĐĠĚĕĘĐ (G.A.L.T
Intestinal line

GALT

ĘđďĎ ěđčĘē -ěĎĤĘČ

-ěđĝĕēĐ ĦėĤĞĚ ĦđĥĕĎĤ
ĐĠĕĥēĚ ěėĦĕĦ ěđĝĕēĐ ĦėĤĞĚ ĦđĥĕĎĤ
ĦĕĜĥĚđ ęĕĜđčĘēĘ ěđĝĕēĐ ĦėĤĞĚ Ęĥ
ĦđĤđģĚ ĦđĚė ĤĥČė .ęĕĜďĎđĜ ĤđĢĕĕ
ĤčďĐĥ Ĥĕčĝ ĦđēĠ ,ĦĘčĎđĚ ěđčĘēĐ
ĥēĤĦĕ

Mast ĕČĦ

IGE ĕĜďĎđĜ ĤđĢĕĕ

טעימות
גבוהה

מקור
חלבון ייחודי

T ĕČĦ

ěĎ ĕĔĜČ ĎĕĢĚ ČĦ

נוסחא שתומכת
במערכת העיכול

לחיזוק המערכת
החיסונית
פורמולה עדינה במיוחד
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 | LIGHT ADULTבוגרים מגיל שנה +
לחתולים בעלי נטייה להשמנה ובעלי משקל עודף קל
מתאים לכל סוגי החתולים

מופחת ב 40% -שומן לעומת מזון בוגר
ומסייע לירידה במשקל תוך שמירה
על מאסת שריר רזה.

נוסחה ייחודית המסייעת בשמירה על בריאות
הכליות בחתולים.
פורמולה בעלת טעימות גבוהה במיוחד ,הודות לרכיבים
באיכות גבוהה ובשר הודו.
נוסחה המכילה אומגה  3ו ,6-חומצות שומן ורכיבים
מזינים נוספים המסייעים בשמירה על עור בריא ופרווה
עשירה ובריאה.
חלבון

שומן

רכיב ראשון

סיבים

38%

9%

בשר הודו )(16%

3.5%

 PRO PLAN OPTILIGHTפורמולה דלת שומן ,עשירה בחלבון
ובסיבים תזונתיים ,להתמודדות אופטימלית עם משקל עודף.
40
35
30
25
20
15
10
5

ĤĎđč ěČĘĠ đĤĠ
0

OPTILIGHT

ęĕĕĦĜđĒĦ ęĕčĕĝ

טעימות
גבוהה

נעכלות
חלבון גבוהה

ěĚđĥ

ěđčĘē

-40%

OPTILIGHT

רמת שומן מופחתת
ביחס למוצרים אחרים

לפרווה בריאה
ומבריקה
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 | ELEGANT ADULTבוגרים מגיל שנה +
למניעת כדורי שיער ולטיפוח פרווה בריאה ומבריקה
מתאים לכל סוגי החתולים
נוסחה ייחודית לשמירה על עור בריא
ולטיפוח פרווה מבריקה ,המכילה רמה
אופטימלית של ויטמינים ,אבץ ושל
חומצות שומן אומגה  3ו.6-

עשיר בסיבים תזונתיים המסייעים למניעה ולסילוק כדורי
שיער ממערכת העיכול.
מכיל ריכוז חלבון גבוה המסייע בהפחתת נשירת שיער,
ומכיל שילוב של ויטמינים ומינרליים התומכים בטיפול פרווה
בריאה ומבריקה.
פורמולה בעלת טעימות גבוהה במיוחד ,הודות לרכיבים
באיכות גבוהה ובשר סלמון.

חלבון

שומן
ש

רכיב ראשון

סיבים

36%

16%

סלמון )(15%

6%

במחקר חברת פורינה ,שנערך בקרב  30חתולים נמצא כי בהוספת סיבים לא מסיסים ,קיימת עליה
של פי  2בתכולת פרווה בצואה בהשוואה לקבוצת הבקרה .בשל המצאות הסיבים ,עוברת כמות
פרווה מהצואה החוצה וכך ישנם פחות הקאות של כדורי פרווה.
ČĘ ęĕčĕĝ
ęĕĝĕĝĚ

ĐđđĤĠ Ĥđďė
ĤđčĞĘ ĐđđĤĠĘ ęĕĤĒđĞ ęĕčĕĝĐ
ĘđėĕĞĐ ĦėĤĞĚ ĖĤď
Vit E
Vit E

Vit C
Vit C

Vit A

Zn

ĐĠĕ ĤđĞĘ ĐĜĕĤđĠ ĐĘĔĝĜ Ęĥ ĔĜĔĠĐ
:ĕďĕ ĘĞ ĖĚĦĜ ČĕĤčđ
čĕėĤ ĐđđĐĚĐ ěđčĘē Ęĥ ĐđčĎ ĒđėĕĤ
.ĐđđĤĠĐđ ĤđĞĐ ĦđĚģĤ Ęĥ ĕĤģĕĞ
ĐĎĚđČđ 3 ĐĎĚđČ -ĦđĕĜđĕē ěĚđĥ ĦđĢĚđē
,ĤđĞĐ ěĎĘđģĘ ĕĜđĕēĐ ġčČđ A ěĕĚĔĕđ ,6
ĤđĞč ČĕĤč ęĒĕĘđčĔĚ ěĞĚĘ B ěĕĚĔĕđ

ĕĔĜČ
ęĕĔĜďĕĝģđČ

להפחתת
נשירת שיער

למניעת הצטברות
כדורי שיער במעי

טעימות
גבוהה

לפרווה בריאה
ומבריקה
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NUTRI SAVOUR

NUTRI SAVOUR

STERILISED

ננתחי בשר עוף ברוטב עשיר
ללחתולים לאחר סירוס או עיקור

סדרת הפאוצ'ים
של PRO PLAN
®

תומך בבריאות מערכת השתן ומפחית את הסיכון להתפתחות
מחלות בדרכי השתן התחתונות.
מכיל רמה גבוה של ויטמין  Eונוגדני חמצון לתמיכה במערכות
ההגנה הטבעיות.
מסייע לשמירה על מסת גוף ומשקל תקין בזכות איזון רמות
אחוז החלבון והשומן.

 PURINAגאה להציג את סדרת הפאוצ'ים החדשה של
 ,PROPLANהמשלבת בין תזונה איכותית לבין טעם מושלם!

DELICATE
הפאוצ'ים של  PRO PLANפותחו בטכנולוגיה ייחודית
המאפשרת צריכת מזון עם ערך תזונתי גבוה ולסיוע בשמירה
על איזון הנוזלים בגוף.
ערכי חלבון גבוהים ,בשילוב מרקם עסיסי ורך של נתחי
עוף ,הודו או סלמון ברוטב עשיר והאיזון המושלם בין אחוז
השומן לאחוז החלבון ,מאפשרים לשמור על מסת גוף
בריאה ולמניעת השמנה.
השילוב בין הטעימות הגבוהה לבין הערכים התזונתיים,
מעניקים לחתול חווית טעם עשירה ומזינה ומאפשרים לך
לדעת שהחתול ניזון ממוצר איכותי בסטנדרט בינלאומי,
המתאים לצרכיו התזונתיים והפיזיולוגיים המאפשרים לו
אורח חיים בריא והנאה בכל ארוחה.

ננתחי בשר הודו ברוטב עשיר לחתולים
בבעלי מערכת עיכול רגישה
מכיל חלבון עדין למערכת עיכול רגישה וחתולים בעלי
רגישות בעור.
מכיל אינולין לתמיכה במערכת העיכול ולאיזון רמת
המיקרופלורה במעיים.
מכיל אומגה  3להתמודדות ומניעת תהליכים דלקתיים.

HOUSECAT
לבריאות
מכיל פרביוטיקה
לשמירה על מערכת השתן
מיקרו פלורה

לשמירה על
מסת גוף רזה
ומערכות גוף
מאוזנות

לטעימות
גבוהה

נתחי דג סלמון ברוטב עשיר המסייעים
להפחתת ריח הפרשות חריף
מונע היווצרות כדורי שיער  Hair ballsבמעיים.
מסייע בהפחתת ריח צואה ושתן בארגז החול.
מסייע לשמירה על מסת גוף ומשקל תקין בזכות איזון רמות
אחוז החלבון והשומן.
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רוצים לדעת עוד -היכנסו לאתר פורינה
w w w . p u r i n a . c o . i l

שירות לקוחות פורינה
1-800-70-60-40
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