רכיבי מפתח של נוטרם
צדפה ירוקת שפה  -צדפה ירוקת שפה ניו -תמצית שורש עולש  -מקור לאינולין ,סיב
זילנדית היא מקור טבעי לכונדרויטין .היא מכילה גם פרהביוטי שמגרה פעילות במעי ומקדם עיכול בריא
תערובת ייחודית של חומצות שומן חיוניות .צדפה על ידי עידוד צמיחה של חיידקים מועילים במעי.
ירוקת שפה מסייעת לקדם את בריאות המפרקים
והסחוס ,ובכך משפרת את הניידות ובריאות ביצים שלמות  -מקור מצוין לחלבון איכותי
המפרקים.
ולחומצות שומן חיוניות המוסיפות טעם נפלא .ביצים
מספקות פרופיל מאוזן ומלא של חומצת אמינו,
בשר לובסטר-סרטנים  -תערובת טעימה של המעודדת גדילה והתפתחות שרירים.
בשר לובסטר וסרטנים מבושלים ,אשר נטחנו
לצפיפות עדינה .עשיר בחומצות שומן חיוניות ,גרגרנית יוונית  -גרגרנית יוונית הנה צמח תבלין
ויטמינים ומינרלים .חתולים אוהבים את הטעם.
הגדל בשפע במדינות מזרחיות ,וידועה כממריצה
של תהליכי העיכול .אצל בעלי חיים הוכחו גם
קמח אצות מיובשות  -רכיב טבעי מצמח ים תכונות אנטי סוכרתיות .חתולים אוהבים את הטעם!
המכיל ) AOSאוליגוסכרידים מסוג אלגינט( עם
פעולה פרהביוטית .קמח אצות מיובשות מקדם את פטרוזיליה  -ידועה בשל היכולת שלה לטהר את
הצמיחה של מיקרואורגניזמים טובים במערכת הדם ,תכונותיה כחומר משתן ,תמיכתה באיברים
העיכול ,מפחית את השכיחות של חיידקים חיוניים והגנתה מפני צהבת .היא עוזרת לעיכול
פתוגניים ,ותודות לתרכובות פוליפנוליות מורכבות ותורמת לבריאות הפה.
של האצה ,הוא מונע באופן ישיר התפתחותם של
חיידקים לא רצויים.
אכינאצאה  -בשימוש נפוץ ברפואה הבוטנית בשל
סגולותיה הרבים .הוכח שאכינצאה מכילה נוגדי
זרעי פשתה  -מהמקורות העשירים לחומצת שומן חמצון ,ושהיא אנטי דלקתית ואנטי וירלית ,וידוע
אומגה ,3-אשר ממריצה את מערכת החיסון שהיא מעוררת את מערכת החיסון.
ותורמת לעור ופרווה בריאים ומבריקים .פשתן מכיל
גם ויטמינים ומינרלים חיוניים.
קמומיל  -עשיר בפלבנואידים ויכול לשמש להרגעה
במצבי חרדה ,אך ידוע גם כמקל על בעיות במערכת
תפוח אדמה מיובש  -מקור מצוין לאנרגיה ,העיכול ,כגון קלקול קיבה ואולקוס.
לוויטמינים ולמינרלים .תפוחי אדמה מוסיפים טעם
נפלא והם חלופה מצוינת לדגנים.
קמח תירס עם גלוטן  -מקור לחלבון צמחי קל
לעיכול שמקורו בייצור של מוצרי תירס ,כמו סירופ
תרד  -מקור עשיר לנוגדי חמצון וויטמינים ומינרלים תירס .יחס נמוך בין החלבון לאפר ,מה שהופך אותו
חיוניים .תרד הוא מקור טוב לוויטמין  Kטבעי ,למקור טוב לחלבון לדיאטות לחתולים עם כמות
וחשוב לתהליכי קרישת הדם.
נמוכה של אפר.
תאית שיבולת שועל  -מקור חדשני לסיבים
תזונתיים בעלת תכונות מכניות חשובות בניקוי
השיניים .הסיבים הארוכים שנבחרו בקפידה
מספקים ניקוי פיזי של השיניים ,ומסייעים בשפשוף
פלאק מפני השטח של השיניים.

תמצית רוזמרין  -נוגדת חמצון רבת עצמה
המועילה למערכת העיכול .רוזמרין הוא אחד מנוגדי
החמצון החזקים ביותר בטבע המשמש לייצוב
ושימור של רכיבים ומזון לחיות מחמד באופן טבעי.

אספסת  -אחד המקורות הטובים ביותר
סלמון ושמן סלמון קנדי  -מקור קנדי לבשר לכלורופיל .אספסת מרענן נשימה טבעי ,עשיר
סלמון ושמן סלמון ,עשיר בחומצות שומן אומגה ,בוויטמינים ומינרלים ומקור לסיבים תזונתיים.
כולל ) DHAחומצה דוקוסהקסנואית( ,החשוב
בהתפתחות של המוח והעין אצל בעלי חיים צעירים .עלי תה ירוק  -נוגדי חמצון רבי עצמה התומכים
סלמון ושמן סלמון גם מעניקים טעם נפלא ,ומסייעים במערכת החיסון ומסייעים לבריאות הפה על ידי
בחיזוק מערכת החיסון ותורמים לעור ופרווה דיכוי צמיחת בקטריות .בנוסף הם מרעננים את
בריאים ומבריקים.
הנשימה.

מנתה  -מנתה עוזרת להרגיע את הקיבה ומשפרת
את תהליך העיכול .מנתה משמשת גם לרענון
הנשימה וגם כמשפרת טעם ,וזאת באמצעות
שמנים בלתי יציבים ,בפרט מנטול.

בשר עוף  -מקור מצוין לחלבונים איכותיים ונעכלים
אשר בושלו ונטחנו לצפיפות עדינה עם פרופיל
מאוזן של חומצת אמינו ,עשיר בחומצות שומן
אומגה ,ויטמינים ומינרלים .טעם נהדר שהחיות
אוהבות ,עם כל היתרונות התזונתיים לעידוד
התפתחות שרירים וחיוניות.

גינקו  -לגינקו יש פעולות רפואיות מגוונות .הוא
נוגד חמצון והוא צד רדיקלים חופשיים וסבורים
שגינקו יכול להגדיל את זרימת הדם ומחזוריות תאית  -נמצאת ברוב הצמחים ,כמו ירקות וסובין.
לתאית יכולת ספיחת מים חזקה ,ותורמת לעובי של
הדם ,במיוחד במוח.
הצואה ולמעבר הבריא של המזון דרך המעי .סיב
שמרי בירה מיובשים  -מקור מצוין לוויטמינים טבעי זה מסייע ביעילות למעבר של שערות דרך
מערכת העיכול ,ובכך מפחית היווצרות כדורי פרווה
ומינרלים .שמרי בירה ידועים כטעימים מאוד.
אצל חתולים.
נתרן טריפוספט ) - ( STPPידוע גם בשם נתרן
טריפוליפוספט STPP ,מפריד מולקולות סידן ,ובכך תירס  -רכיב נפוץ במזון לחיות מחמד .תירס מקור
מונע מהם להשתקע על השיניים ,ולכן עוזר מצוין לאנרגיה ,כמו גם לחלבונים נעכלים ,וחומצות
להפחית את השכיחות של פלאק והצטברות אבן שומן אומגה חשובות.
שן.
תבדיד חלבון מסויה  -מקור מרוכז וקל לעיכול
טאורין  -חומצת אמינו חשובה ,במיוחד אצל לחומצות אמינו אשר מצליח לעזור לבעלי חיים עם
חתולים ,להתפתחות תקנית של העין והלב רגישות בבטן .מקור זה לחלבון מפורק לרסיסי
פפטיד קטנים ,מה שהופך אותם לקלים יותר לעיכול
ותחזוקתם.
ופחות סביר שיגרמו לגירויי בבטן.
בטא קרוטן  -בטא קרוטן הוא חומר מוצא לוויטמין
 , Aוגם נוגד חמצון רב עצמה המסייע במניעת נזק סיב אפונה  -מקור מצוין לסיבים מסיסים ולא
לתאים הנגרם על ידי רדיקלים חופשיים .הוא מסייע מסיסים .סיבי אפונה מסייעים בתפקוד המעי
בחיזוק מערכת החיסון ומסייע להילחם בסימנים ומסייעים בהפחתת הצטברות כדורי פרווה.
האופייניים להזדקנות חיות מחמד ,כגון רגישות
פולפת סלק  -מקור לסיבים תזונתיים המכיל כמות
מוגברת למחלות וזיהומים.
רצויה של סיבים מסיסים ,ולכן גורם לצואה בריאה
מלח  -אחד המקורות העיקריים לנתרן ,אשר חיוני ולעיכול אופטימלי.
לשמירה על האיזון הנכון של נוזלים בגוף.

