
  

 

 . לכן לעתים קרובות קיים קושי במתן תרופות, לחיות מחמד חוש טעם וריח מאוד מפותח :® Easypillקונספט 

מקל  ®Easypillטעמם המגרה של מוצרי . ניתן לשלב חומרים שונים בחטיף המותאם במיוחד לטעמם של חתולים, ®Easypill -הודות ל

 .מאוד במתן תרופות לחתולים

וכך התהליך מבטיח שמירתם של  -ללא חימום  -הינה תהליך הנעשה בטמפרטורה קרה    ®EASYPILL -טכנולוגית ייצור ה, יתר על כן

 (.באמצעות חימום) שלרוב נהרסים בקלות במהלך ייצור רגיל , בעיקר כשמקורם מתמציות צמחים, החומרים הפעילים

 

 

 

 

 

 (Panelisמבחן **:  ,TVMמבחן . )*:  %06רמת הקבילות הנכונה עבור החתול מתחילה מ , Panelisי מבחן תקן  “עפ

 .לעיסים ובטעימות רבה, נחלקים בקלות    EASYPILLמוצרי .   לעיס ורך מאוד,  לח למחצה, החטיף בעל עם מרקם ייחודי

 שנתיים מייצור: תוקף

 

 EASYPILL: מוצרים חכמים לחתולים

 קבילות/ טעימות מוצר

Easypill Pill giver Cat (+ tablet) 
80%* 

Easypill Hairball Cat 
92%** 

Easypill L-Lysine Cat 
83%** 

 הוראות מטרה מוצר

Easypill® Cat להטמין את התרופה עמוק בתוך החטיף מקל במתן תרופות לחתולים 

)pill giver)  ולהניח את החטיף עם התרופה בצלחת האוכל 

    
ניתן לרכוש . גרם 00יחידות של  4כל חבילה מכילה : חתול

 גרם 00של ‘ יח  00המכילה ( מרפאתי)באריזת חיסכון 

Easypill® חתול ,שמן פרפין מרכך את הצואה 

Hairball Cat גרם ליח 0, חטיפים עגולים 00כל אריזה מכילה  משמן את המערכת והמעיים‘ 

 ימים 5למשך , פעמיים ביום, חטיפים 0 :מינון וכך עוזר לטפל בכדורי שיער בחתולים  

Easypill® חתול ,גלוקוזאמין-ד, כונדרויטין 

Joint Flex Cat ו- Osteol ®   (פפטיד חדש שבודד מהחלב)  גרם ליח 0, חטיפים עגולים 00כל אריזה מכילה‘. 

 ימים %0-00למשך , חטיף ליום 0:מינון המגביר רווחת החיים של חתולים מבוגרים   

   או סובלים מבעיות מפרקים/ו  

   מחקרים אחרונים מראים שהרוב המוחלט של  

  
שנים סובלים מבעיות  21חתולים מעל גיל  

   מפרקים

Easypill® גרם ליח 0, חטיפים עגולים 00כל אריזה מכילה  עבור חתולים ולמתן בתקופות קריטיות הקשורות‘. 

L- lysine  חטיף ליום 0עד  0/0: גור הרפס של חתוליםלזיהום בנגיף 

   500 mg L-lysine/pellet חטיפים ליום 0-0: בוגרים 

    
ימים לאחר העלמות      05חשוב להמשיך בטיפול לפחות 

 סימני המחלה

Orders : 
Natasha@petvetbiomed.com 

T: 03-9277290 ;       F: 03-9277278 

 

Information: 

Shay@petvetbiomed.com;    054-6690323 

Avie@petvetbiomed.com;     050-2453341 

Amir@petvetbiomed.com;    052-6338472 


