
Met Prescription Diet
j/d is uw kat weer de
oude in slechts
28 dagen.

j/d en Prescription Diet zijn handelsmerken van Hill’s Pet Nutrition Inc. 22
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Zie het verschil bij uw kat

Als u uw kat graag weer net als vroeger
ziet, doe dan mee aan de 28-dagentest
en zie zelf de resultaten.

Gebruik de controlelijst uit deze folder,
om te zien of uw kat 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
kat 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

Omcirkel het cijfer dat het best 
het gedrag van uw kat beschrijft.

Controlelijst

Gezonde katten met een goede mobiliteit zouden 35
punten moeten scoren. Een lagere score wijst op een
mobiliteitsprobleem dat van invloed kan zijn op de
levenskwaliteit van uw kat. De volgende scores geven u een
ruw idee van de ernst van de problemen van uw kat.

31–35 mild

26–30 matig

21–25 ernstig

20 of minder extreem

Geef deze folder aan uw dierenarts en
vraag hem/haar om meer informatie
over de 28-dagentest met Feline j/d.

1. Mijn kat springt van of
op hoogtes

2. Mijn kat speelt met me

3. Mijn kat komt me
begroeten

4. Mijn kat is stijf/heeft
pijn

5. Mijn kat wast zich

6. Het algemene niveau
van activiteiten en
beweging is

7. Mijn kat spint

Heeft uw kat misschien last van
haar gewrichten?

In het verleden werd onterecht gedacht
dat katten zelden lijden aan
gewrichtsproblemen en dat het gebrek
aan mobiliteit gewoon bij het ouder
worden hoorde. Nu weten we echter dat
dit niet waar is en dat tenminste 65% van
de oudere katten er last van heeft.
Gelukkig hoeven katten nu niet meer te
leven met een beperkte mobiliteit. Door
het voeren van het nieuwe Hill’s
Prescription Diet Feline j/d kan uw kat in
slechts 28 dagen weer de oude zijn.

Feline j/d is speciaal samengesteld met
onze unieke Advanced Mobility
Formula™, die de pijn verlicht en het
gezonde kraakbeen intact houdt.

Merk het verschil
in slechts28 dagen

Totale mobiliteitsscore


