
Prescription Diet j/d helpt
honden weer op de been
in slechts 21 dagen.

“...Na ongeveer 1 maand j/d is Bo weer
levendiger en dribbelt en rent weer rond.
Dit is echt een wonder. Het is prachtig om
te zien dat Bo weer zin heeft om naar
buiten te gaan...”

Carola Verwilligne, eigenaar van Bo, Mechelse Herder,
13 jaar

“...Na 3 weken Hills j/d zagen we echt een
verbetering. Ed wilde weer mee uit, weer
spelen met onze andere hond en weer
ondeugend achter de katten aan!”

Herma Alblas, eigenaar van Ed, kruising
Labrador/Rotweiler, 11 jaar
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j/d en Prescription Diet zijn handelsmerken in eigendom van Hill’s Pet Nutrition B.V.
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Zet de pas er weer in bij
uw hond 

Als u merkt dat uw hond niet meer
zo makkelijk loopt als vroeger, kan
het voeren van Prescription Diet j/d
helpen om de pas er weer in te
krijgen.

Veel honden worden wat stijver en
minder mobiel naarmate ze ouder
worden en zelfs jonge honden
kunnen problemen met hun
gewrichten hebben. j/d is speciaal
samengesteld met EPA, een omega-3
vetzuur dat de pijn verlicht en de
mobiliteit verbetert.

j/d helpt honden snel beter te rennen,
springen en spelen. 95% van de
eigenaren die aan onze tests
deelnamen, zeiden een
duidelijke verbetering te
zien na slechts 21 dagen.

Zie het verschil bij uw hond

Als u uw hond graag weer net als
vroeger ziet, doe dan mee aan onze
21-dagentest en zie zelf de
resultaten.

Gebruik onze controlelijst uit deze
folder om te zien of uw hond
voordeel zou kunnen hebben van j/d.

Vraag uw dierenarts daarna om uw
bevindingen te bevestigen en om u te
adviseren hoe u het beste voor de
gezondheid van de gewrichten van
uw hond kunt zorgen.

Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met de Hill’s
Voedingslijn op (NL) 0800 0222466
of (BE) 0800 17745 of bezoek
www.HillsPet.com.

Geef elk punt een beoordeling van 1–5

Totale Mobiliteitsscore

Controlelijst

Gezonde honden met een goede mobiliteit zouden 30
punten moeten scoren. Een lagere score wijst op een
mobiliteitsprobleem dat van invloed kan zijn op de
levenskwaliteit van uw hond.

De volgende scores geven u een idee van de ernst van de
problemen die uw hond heeft.

27–30 mild
24–27 matig
20–23 ernstig

20 of minder extreem

Geef deze folder aan uw dierenarts en 
vraag hem/haar om meer informatie over 
de 21-dagentest met j/d.

Merk het verschil 
in slechts21 dagen

1. Mijn hond staat op: 

2. Mijn hond loopt de trap op:

3. Mijn hond springt: 

4. Mijn hond speelt:

5. Mijn hond rent:

6. De pijn of stijfheid van mijn
hond is:

1 2 3 4 5
zeer zeer 

moeilijk gemakkelijk

1 2 3 4 5
zeer zeer 

moeilijk gemakkelijk

1 2 3 4 5
zelden en met vaak en 
grote tegenzin gemakkelijk

1 2 3 4 5
zelden en met vaak en 
grote tegenzin gemakkelijk

1 2 3 4 5
zelden en met vaak en 
grote tegenzin gemakkelijk

1 2 3 4 5
frequent mild of 
of ernstig niet-frequent
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