
88%
lemmikutest alanes 
kaal 2 kuu jooksul 
kodustes tingimustes*

Oodake 
ootamatut
Hill’s™ Prescription Diet™ Metabolic 
Advanced Weight Solution

•  Kliiniselt tõestatult tagab koertel ja kassidel ohutult 28% 
keharasvade languse 2 kuu jooksul*

•  Aitab lemmikloomadel toidukordade vahel tunda 
täiskõhutunnet

•  Kliiniliselt tõestatult aitab ära hoida kaalu uue kogunemise 
pärast kaalukaotusprogrammi 

•  80% loomaomanikest soovitaksid Metabolic Advanced 
Weight Solution toitu sõpradele, kes on ülekaaluliste 
loomade omanikud

Suurepärane maitse, mis meeldib teie lemmikule

Saadaval kuivtoiduna ja 
konservidena

*Registreeritud andmed, Hill’s Pet Nutrition, Inc.

Hill’s™ Prescription Diet™ 
tootesari

m/d™

w/d™

Metabolic

– Kaalu alandamine – Madal 
süsivesikusisaldus – Diabeet

– Madala rasvasisaldusega 
– Diabeet – Koliit

– Progressiivne lahendus 
kaaluprobleemidele

r/d™ – Kaalu alandamine – Madala kalorsusega

2Registreeritud andmed. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

•  Kliiniliselt tõestatud kaalu kadu 
ning selle säilumine2

•  Töötab iga looma unikaalse 
energiakasutuse juures, 
aktiveerides organismi loomulikku 
võimet põletada liigset keharasva2

•  Kliiniliselt tõestatult vähendab koerte 
keharasva 22% 2 kuu jooksul ning 
kassidel 20% 3 kuu jooksul2

•  Kõrge valgu- ning kiudainetesisaldus 
aitab lemmikloomadel 
toidukordade vahel tunda 
täiskõhutunnet

•  Toit kehakaalu hoidmiseks

•  Mõõdukalt kõrge kiudainetesisaldus 
tagab täiskõhutunde ning aitab 
vähendada mangumist

•  Kõrge valgu- ja madala süsivesikutesi-
saldusega toit diabeediga

Kõik toidud on saadaval erinevas 
suuruses kuivtoitude ja konservidena.

Kuidas tutvustada uut toitu

•  Uut toitu tutvustada järk-järgult 7-päevase 
perioodi jooksul 

•  Segasda uut toitu lemmiklooma eelmise 
toidu hulka järjest suurenevates kogustes 
kuni kogu toit on asendatud uuega

•  Alati viidata pakendil olevale söötmisjuhisele

Soovitus: 

Lemmiklooma nimi:  ..............................................

Soovitatud toit ja päevased söötmiskogused:

..................................................................................

Kestus:  ....................................................................

Järgmine visiit:  .......................................................

Kaaluge oma looma iga 2 nädala tagant:

Praegune 
kaal

Nädal 2 Nädal 4 Nädal 6 Nädal 8

See on ainult üldjuhis. Teie loomaarst soovitab täpset 
üleminekuplaani, mis vastab just teie looma vajadustele 

VANA TOIT

PÄEV 1–2

UUS

VANA TOIT

UUS TOIT

PÄEV 3–4

VANA TOIT

UUS TOIT

PÄEV 5–6

UUS TOIT

PÄEV 7

Rohkem infot saate www.optimer.ee
www.hillspet.com

Kliiniliselt tõestatult toit elukvaliteedi 
parandamiseks

Aitame ohjata lemmiklooma 

KAALU

UUS
Läbimurdeline 
lahendus 
kaaluprobleemidele

™Trademarks owned by 
Hill’s Pet Nutrition ©2013  ™Trademarks owned by 

Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2013

Kliiniline tootmine 
elukvaliteedi parandamiseks™
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Mis on rasvumine?
Kas teie lemmikloom 

on ülekaaluline? Kuidas eritoit saab aidata?

•  Roideid ei ole 
kergesti tunda 

•  Talje pole märgatav

•  Kaelarihm vajab 
järgi andmist 

•  Raskused liikumisel

•  Aeglane liikumine

•  Hingeldamine 

•  Magab rohkem kui 
tavaliselt 

Rasvumine on kõige sagedasem tervisehäire 
koertel ja kassidel. Kuni 50% lemmikloomadest 
kaaluvad rohkem kui nende tõule, vanusele ja 
soole vastav ideaalkaal. 

Ülekaaluliste loomade eluiga on lühem. Isegi 
väike ülekaal – nagu 20% – võib suurendada riski 
haigestuda tõsistesse seisunditesse nagu diabeet, 
osteoartriit ning südame-veresoonkonna ja 
hingamisteede haigused.1

Peamised põhjused
Kaalu tõuseb tavaliselt siis kui loomad tarbivad 
liiga palju kaloreid ning ei liigu piisavalt - mõnikord 
seetõttu, et nende hellitavad omanikud pakuvad 
neile rohkem toitu ja maiuseis kui nad vajavad. 
Teised soodustavad tegurid:

Vanus 
Eakamad loomad on tavaliselt ka vähem liikuvad, 
seetõttu vajavad nad ka vähem kaloreid.

Tõug 
Mõned tõud on rohkem ülekaalulisusele kalduvad, 
nagu näiteks labradori retriiverid, kokkerspanjelid 
ja King Charles spanjelid ning segatõugu kassid.

Kastreerimine
See protseduur mõjutab lemmikloomade 
ainevahetust, suurendades neil kalduvust ülekaalu 
tekkele.

See, mida te oma lemmikloomale söödate, 
mängib olulist osa tema ideaalkaalu toetamises.

Miks Hill’s™ Prescription Diet™ 
lemmikloomatoit?
Prescription Diet on kliiniliselt tõestatud, 
loomaarstide poolt soovitatud toit, mis on 
koostatud just teie lemmiklooma spetsiifi list 
seisundit silmas pidades, samal ajal maitsvuses 
mitte kompromisse tehes.

Isegi kui teie kass või koer ei tundu olevat 
ülekaaluline, on hea mõte lasta oma 
loomaarstil tema kaalu aeg-ajalt hinnata, 
olemaks kindel, et ta püsib ideaalkaalus.

1  Toll PW, Yamka RM, Schoenherr WD, et al. Rasvumine. In: Hand MS, Thatcher CD, 
Remillard RL, et al., eds. Small Animal Clinical Nutrition, 5th ed. Topeka, 
KS: Mark Morris Institute; 2010:501–542.

Tunnused

Suurepärane maitse, mida teie loom armastab 
Äärmiselt maitsev, kvaliteetsetest koostisosadest, 
et täielikult rahuldada lemmikloomade isusid.

Kliiniliselt tõestatud toitmine

•  Tõestatud kaalu alanemine ja/või tervisliku 
kaalu säilitamine

•  Ei tekita näljatunnet – suurendatud 
kiudaine- ning valgusisaldus aitavad 
tekitada täiskõhu ning küllastustunde

•  Lisatud L-karnitiin aitab kaotada rasva, 
mitte lihaskude 

Milline on teie lemmiklooma 
ideaalkaal?
Igal loomal on oma unikaalne ideaalkaal, 
mis vastab tema suurusele ja tema 
kehaehitusele. Eesmärgi seadmine on iga eduka 
kaalulangetusprogrammi esimene samm.

Küsige oma loomaarstilt Hill’s Kehrasvaindeksit, 
see on lihtne visuaalne näidismaterjal, mis aitab 
teil paremini mõista teie looma terviseriske Teie 
loomaarst võib seda abivahendit kasutada teie 
looma ideaalkaalu määramiseks ning just temale 
kohandatud söötmisplaani koostamiseks. Mõnedes 
kliinikutes on saadaval ka Hill’s Tervisliku Kaalu 
Protokolll, online- abivahend, mis 
aitab hinnata looma vastavalt 
tema mõõtudele. 

Kaalu langetamine ja säilitamine, 
mis sobib viisiga, kuidas te oma 
looma toitma olete harjunud

UUS
Läbimurdeline 
lahendus 
kaaluprobleemidele
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