
Líder Global em Pet NutritionTM Serviço de Consultoria Veterinária Hill’s (VCS) • NutriClinVet@hillspet.com HillsPet.com.br HillsVet.com

w/d w/d

r/d r/d

w/d
w/d
i/d

k/d

k/d

k/d

k/d

k/d

u/d

c/d

u/d

k/d

w/d w/d

a/d
a/d
i/d

k/d
h/d

Cães Gatos

s/d

Perda de Peso

• r/d: Com tecnologia nutrigenômica para redução de peso. Baixo em calorias, com fibra solúvel e insolúvel para ajudar os animais 
de companhia a sentirem-se saciados enquanto perdem peso.

Contém altos níveis de L-carnitina e Lisina, e menos gordura.

Os cães com artrose que estão obesos se beneficiarão com uma baixa de peso como resultado do consumo de r/d.

Perda de Peso

Manutenção de Peso
• w/d: Baixo em gordura, baixo em calorias e com fibra solúvel e insolúvel para ajudar os animais de companhia a sentirem-se saciados. 

Contém altos niveis de L-carnitina.

Também indicado em casos de Colites e Constipação.
Manutenção de Peso

Doença 
Gastrointestinal

• i/d: Contém ingredientes de elevada digestibilidade com fibra solúvel, quantidades moderadas de gordura para aumentar a 
absorção e ao mesmo tempo diminuir o risco de vômitos e diarreia.

Suplementação com vitaminas do complexo B.
Doença 

Gastrointestinal
• w/d: Contém menos gordura e mais fibra (mistura de fibra solúvel e insolúvel) para regularizar o trânsito intestinal.

Doença Renal
Estágio Inicial

Doença Renal
Estágio Avançado

• k/d: Contém quantidades reduzidas de proteína, sódio e fósforo para:
 - Minimizar a retenção de produtos residuais que provocam os sintomas da doença;

 - Diminuir a velocidade da lesão progressiva aos rins.

Contém linhaça, fonte de ômega 3 para incrementar o fluxo sanguíneo aos rins.

Vitaminas de Complexo B aumentadas para compensar as perdas urinárias.
Doença Renal

• u/d: Contém nível protéico reduzido e capacidade tamponante da dieta incrementada.

Contém linhaça, fonte de ômega 3 para incrementar o fluxo sanguíneo aos rins.

Cálculos Vesicais Caninos
Urolitíase por estruvita

• Canine c/d:

• Feline s/d:  

Contém minerais e proteínas reduzidos, ao mesmo tempo que produz urina com a acidez adequada para limitar a formação de 
cristais e cálculos de estruvita para controlar a recidiva.   

Ajudar a dissolver cristais e cálculos de estruvita.

FLUTD
Dissolução de Urolitíase 

por estruvita

Cálculos Vesicais Caninos
Urolitíase por oxalato de 
cálcio, urato e cistina

• Canine u/d: 

• Feline k/d: 

pH urinário alvo de 7,1-7,7 para prevenção de urolitíase por oxalato de cálcio, urato e cistina.

Prevenção de urolitíase de urato. Produz um pH urinário alvo de 6,6-6,9.
FLUTD

Prevenção de Urolitíase 
por urato

Doença Hepática • k/d: Contém quantidades controladas de proteína de alta qualidade além de fibra solúvel para:
- Diminuir a retenção de substâncias nitrogenadas, que podem lesionar a função cerebral. Doença Hepática

Doença Cardíaca

• h/d: Contém níveis de taurina, carnitina e vitamina B aumentados e níveis de potássio adequados, para:
- Reduzir o stress sobre o coração doente;

- Substituir as vitaminas e os minerais perdidos por urina (diuréticos). Doença Cardíaca

• k/d: Nível de sódio reduzido que beneficia animais com problemas cardíacos leves a moderados.

Diabetes Mellitus

• w/d: Contém níveis de fibra insolúvel incrementados para:
- Diminuir as oscilações da taxa glicêmica no sangue

- Melhorar o efeito da insulina.

Possui carnitina que ajuda em casos de excesso de peso.

Diabetes Mellitus

Convalescença e 
recuperação de peso

• a/d: Adjuvante nos casos de caquexia por câncer dadas suas características nutricionais. 

Contém proteína, gordura específica, ácidos graxos ômega 3 vitaminas e minerais adicionados, além de Taurina, Glutamina e 
Aminoácidos de cadeia ramificada e Potássio para:
- Estimular a cura e cicatrização dos tecidos e reforçar as defesas contra infecções;

- Preservar a massa magra, ajudar a manter as necessidades metabólicas do intestino delgado e estimular o sistema imunológico.

Convalescença e 
recuperação de peso

• Canine i/d: Alta digestibilidade, com vitaminas do Complexo B e potássio aumentados.
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