
INDICAÇÃO E BENEFÍCIOS DOS ALIMENTOS
HILL’S PRESCRIPTION DIET

PRODUTO DESCRIÇÃO

Contém níveis adequados de proteína, gordura, 
vitaminas e minerais, além de taurina. Promove o 

suporte nutricional para cães e gatos em condições 
críticas: condições associadas com debilitação, 

caquexia, anorexia, ou estados que necessitem de 
suporte nutricional durante a convalescença.

Contém antioxidantes e Ômega-3, níveis 
controlados de magnésio, cálcio, fósforo, sódio 
e gordura. Auxílio à dissolução de urólitos de 
estruvita, à redução do risco de formação de 
urólitos de estruvita e de oxalato de cálcio. 

Recomendado para alimentação contínua de
cães adultos.

Contém teores de proteína, zinco e cobre 
adequados, além de ácidos graxos essenciais e 
ômega 3. Apresenta antioxidantes clinicamente 

comprovados. Promove suporte à saúde da pele, 
pelagem e controle da inflamação da pele, além 

de ajudar a neutralizar os radicais livres.

Contém fibras, alta digestibilidade e combinação de 
eletrólitos. Suporte à digestão e auxílio na qualidade 
das fezes, facilita a absorção de nutrientes, ajuda na 

reposição de nutrientes perdidos.

Alimento úmido: Contém alta digestibilidade, com 
vitaminas do Complexo B e potássio aumentados.

Contém altos níveis de aminoácidos essenciais, 
L-Carnitina e Tecnologia do Aumento do Apetite 

(E.A.T.). Níveis controlados de fósforo e baixo sódio. 
Nutrição para auxiliar na proteção das funções vitais 

dos rins e coração.

Contém baixa caloria, adição de L-carnitina e teor 
adequado de fibras. Auxilia na perda de peso, facilita a 
queima de gordura, ajuda na sensação de saciedade e 
auxilia no metabolismo de gordura e manutenção da 

massa muscular.

Contém níveis controlados de sódio e de proteína 
de alta qualidade e digestibilidade, além de ser 

enriquecido com Taurina, L-Carnitina e antioxidantes. 
Suporte às funções vitais renais e cardíacas.

Contém níveis controlados de proteína, sódio e cálcio. 
Promove níveis de pH urinário favoráveis e reduz a 
formação de cálculos não originados por estruvita.

Contém níveis adequados de gordura e caloria, adição 
de L-carnitina e fontes de fibras solúveis e insolúveis. 

Nutrição para suporte à perda de peso, auxílio ao 
metabolismo da gordura e à manutenção da massa 

muscular. Benefícios comprovados dos antioxidantes. 
Reduz as oscilações da taxa glicêmica no sangue.

Contém proteína hidrolisada e fonte única de 
carboidrato. Não contém glúten, proteína de soja, 
lactose, corantes, saborizantes ou conservantes 
artificiais. Níveis adequados de ácidos graxos 
ômega-3 e ômega-6 para suporte à pele e à 
pelagem, além de alto nível de vitamina E e 

antioxidantes clinicamente comprovados. Promove 
digestão saudável e fezes mais consistentes.

INDICAÇÃO 

CUIDADO URGENTE

Convalescença e 
condições críticas

Hill’s Prescription Diet 
a/d Canine/Feline

Hill’s Prescription Diet 
c/d Multicare Canino

Hill’s Prescription Diet 
Cuidados da Pele

Hill’s Prescription Diet 
i/d Gastro Intestinal

Hill’s Prescription Diet 
k/d Canino

Hill’s Prescription Diet 
r/d Obesidade

Hill’s Prescription Diet 
u/d Canino

Hill’s Prescription Diet 
w/d Canino

Hill’s Prescription Diet 
z/d Canino

CUIDADO URINÁRIO

Ocorrência e 
recorrência de 

estruvita e oxalato 
de cálcio

CUIDADOS DA PELE

Pele sensível ou 
dermatoses responsivas 

a nutrientes

GASTRO INTESTINAL

Distúrbios 
gastrointestinais

Covalescença

CUIDADO RENAL

Doença renal e doenças 
cardiovasculares

OBESIDADE

Perda de peso

CUIDADO URINÁRIO

Doença renal 
estágio final

Urolitíase por oxalato de 
cálcio, urato e cistina

MULTI BENEFÍCIOS

Manutenção de peso/
diabetes mellitus/ 
controle glicêmico

Distúrbios 
gastrointestinais

SENSIBILIDADE 
ALIMENTAR

Alergia alimentar 
ou intolerância alimentar 
e suas possíveis reações 

adversas

DISPONÍVEL EM:

Seco 
3,8kg | 8kg

Pedaços Pequenos 
2kg | 7,5kg

Original 
2kg | 10,1kg

Pedaços Pequenos 
1,5kg | 7,5kg

Original 
1,5kg | 10,1kg

Úmido 
370g

Pedaços Pequenos 
2kg | 7,5kg

Original 
2kg | 10,1kg

Úmido 
370g

Pedaços Pequenos 
3,17kg

Original 
3,63kg

Seco 
1,5kg | 3,8kg | 8kg

Úmido 
370g

Seco 
3,8kg

Úmido 
370g

Seco 
1,5kg | 3,8kg

Úmido 
156g

— —

KIBBLETAMANHO 
DO KIBBLE

Diâmetro: 
12.4mm**

Comprimento: 
10.5mm**

Diâmetro: 
12.4mm**

Comprimento: 
10.5mm**

Diâmetro: 
12.4mm**

Comprimento: 
10.5mm**

Diâmetro: 
12.4mm**

Comprimento: 
10.5mm**

Diâmetro: 8.5mm**
Comprimento: 

6.0mm**

Diâmetro: 12.4mm**
Comprimento: 

10.5mm**

Pedaços Pequenos

Original

Diâmetro: 8.5mm**
Comprimento: 

6.0mm**

Diâmetro: 12.4mm**
Comprimento: 

10.5mm**

Pedaços Pequenos

Original

Diâmetro: 8.5mm**
Comprimento: 

6.0mm**

Diâmetro: 12.4mm**
Comprimento: 

10.5mm**

Pedaços Pequenos

Original

Diâmetro: 8.5mm**
Comprimento: 

6.0mm**

Diâmetro: 12.4mm**
Comprimento: 

10.5mm**

Pedaços Pequenos

Original
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CUIDADO URGENTE

Convalescença e 
condições críticas

Contém antioxidantes e Ômega-3, níveis controlados 
de magnésio, cálcio e fósforo. Auxílio à dissolução de 
urólitos de estruvita, à redução do risco de formação 

de urólitos de estruvita e de oxalato de cálcio. 
Recomendado para alimentação contínua.

Contém níveis controlados de cálcio, magnésio 
e fósforo. Contém antioxidantes e ácidos graxos 

Ômega-3. Promove dissolução de cálculos de estruvita 
e condições urinárias desfavoráveis à formação de 
urólitos de estruvita e oxalato de cálcio. Contém 

L-triptofano e caseína hidrolisada que auxiliam na 
redução de sinais de estresse e ansiedade1. Formulado 

para suporte nutricional nos casos de recorrência da CIF.
Recomendado para alimentação contínua.

CUIDADO URINÁRIO 

Ocorrência e recorrência 
de urolitíase por estruvita 

e oxalato de cálcio

Doença do Trato Urinário 
Inferior dos Felinos 

(DTUIF)

CUIDADO URINÁRIO

Doença do Trato Urinário 
Inferior dos Felinos 

(DTUIF), quadros de 
cristalúria, ocorrência 

e recorrência de urolitíase 
por estruvita e oxalato 

de cálcio

Alta digestibilidade, contém prebiótico (FOS) e psyllium 
e antioxidantes clinicamente comprovados. Contém 

fibras, alta digestibilidade e combinação de eletrólitos. 
Suporte à digestão e auxílio na qualidade das fezes, 

facilita a absorção de nutrientes, ajuda na reposição de 
nutrientes perdidos.

CUIDADO DIGESTIVO

Distúrbios 
gastrointestinais

Contém altos níveis de aminoácidos essenciais, 
L-Carnitina e Tecnologia do aumento do apetite 
(E.A.T.). Níveis controlados de fósforo e baixo 

sódio. Suporte à habilidade natural do animal de 
construir massa magra diariamente e nutrição para 

proteger as funções vitais dos rins e coração.

CUIDADO RENAL 

Doença renal e doenças 
cardiovasculares

Niveis adaptados de L-carnitina para auxílio no 
metabolismo de gordura e manutenção da massa 
magra. Níveis adequados de fibras para auxílio na 
sensação de saciedade e perda de peso. Possui 

benefícios comprovados dos antioxidantes.

REDUÇÃO DE PESO

Perda de peso

Contém baixos níveis de magnésio e fósforo, 
enriquecido com antioxidantes. Promove níveis 

desejáveis de pH urinário e auxilia na manutenção 
da saúde celular. Clinicamente testado para reduzir 

o tamanho dos urólitos de estruvita em 6 dias. 
Dissolução completa em torno de 13 dias.

Contém níveis reduzidos de gordura e baixa caloria, 
adição de L-carnitina e fontes de fibras solúveis e 

insolúveis. Nutrição para manutenção do peso ideal, 
auxílio ao metabolismo da gordura e à manutenção 

da massa muscular. Benefícios comprovados
dos antioxidantes.

MULTI BENEFÍCIOS

Manutenção de peso/ 
diabetes mellitus/ 
controle glicêmico

Distúrbios 
gastrointestinais

Referência
1. Pereira CG, Fragoso S, Pires E. Effect of dietary intake of L-Tryptophan supplementation on multi-housed cats presenting stress related behaviors. British Small Animal Veterinary Association, April 
2010; Beata C, Beaumont-Graff E, Coll V et al.  Effect of alpha-casozepine (Zylkene) on anxiety in cats.J Vet Behavior,2007; 2:40-6

CUIDADO URINÁRIO

Dissolução de urólitos de 
estruvita e Doença do 

Trato Urinário Inferior dos 
Felinos (DTUIF)

Úmido 
156g

Úmido 
82g

Seco 
1,8kg | 3,85kg

Seco 
1,81kg | 3,85kg

Úmido 
82g

Seco 
1,8kg

Seco 
1,8kg

Seco 
1,8kg

Úmido Frango 
82g

Úmido Atum 
82g

Seco 
1,8kg | 3,85kg

**Pode haver variação de até 2 mm para mais ou para menos.

Contém níveis adequados de proteína, gordura, 
vitaminas e minerais, além de taurina. Promove o 

suporte nutricional para cães e gatos em condições 
críticas: condições associadas com debilitação, 

caquexia, anorexia, ou estados que necessitem de 
suporte nutricional durante a convalescença.

Diâmetro: 
6,5mm**

Comprimento: 
6,5mm**

Diâmetro: 
6,5mm**

Comprimento: 
6,5mm**

Diâmetro: 
6,5mm**

Comprimento: 
6,5mm**

Diâmetro: 
6,5mm**

Comprimento: 
6,5mm**

Diâmetro: 
6,5mm**

Comprimento: 
6,5mm**

Diâmetro: 
6,5mm**

Comprimento: 
6,5mm**

—

——

—

PRODUTO DESCRIÇÃOINDICAÇÃO DISPONÍVEL EM: KIBBLETAMANHO 
DO KIBBLE

Hill’s Prescription Diet 
a/d Canine/Feline

Hill’s Prescription Diet 
c/d Multicare Felino

Hill’s Prescription Diet 
c/d Multicare Stress Felino

Hills Prescription Diet i/d 
Cuidado digestivo Felino

Hill’s Prescription Diet 
k/d Felino

Hill’s Prescription Diet 
r/d Felino

Hill’s Prescription Diet 
s/d Felino

Hill’s Prescription Diet 
w/d Felino

INDICAÇÃO E BENEFÍCIOS DOS ALIMENTOS
HILL’S PRESCRIPTION DIET
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