
تریوکوت نه تنها یک میان وعده لذیذ است بلکه مزایای بسیاری برای سامت حیوان 
شما به همراه دارد. تریکوت تمامی ترکیبات مغذی برای حفظ و درخشندگی پوشش گربه 
شما را فراهم می کند. این محصول متشکل از پروبیوتیک ها، ویتامین ها، مواد معدنی 
و آمینواسیدهایی است که به دقت در جهت کمک به حفظ سامت پوست و پوشش 
گربه ها از طریق تامین مواد مغذی مورد نیاز و بهبود عملکرد گوارشی انتخاب شده اند. 

گربه ها حیوانات تمیزی هستند به گونه ای که زمان زیادی را در روز صرف پیرایش 
خود می کنند اما این بدان معنی نیست که ما از نگهداری پوشش آن ها غافل شویم. 
در واقع پوست و پوشش گربه ها بارزترین نشانه سامتی آنها می باشد و عواملی از 
جمله تغذیه نامناسب، سن، چاقی و تعداد دفعات حمام کردن حیوان می توانند بر ظاهر 
آن تاثیر گذار باشد. گربه ها در هر سانتی متر مربع بدن خود بیش از بیست هزار مو 
دارند که بواسطه آن از عوامل خارجی مانند سرما، گرما، عوامل بیماری زا و... محافظت می 
شوند، همچنین این موها سبب حس المسه آن ها می شود. عاوه بر این، موهای گربه 
از نظر زیبایی شناختی بسیار مهم هستند و در صورت طبیعی نبودن ، بسیار نگران کننده 
خواهند بود. سلول های پوست و مو گربه ها بطور دائم جایگزین شده و یا رشد می 
کنند. به منظور حفظ سامت پوست و مو، حیوان شما نیازمند یک رژیم غذایی مناسب 
و متعادل است که حاوی پروتئین های قابل هضم با کیفیت باال، کربوهیدرات ها، چربی 
ها، مواد معدنی، ویتامین ها و همچنین مقدار کافی کالری برای تأمین انرژی می باشد.

تریوکوت چیست؟

اهمیت پوست و پوشش در گربه ها

حاوی دو گونه پروبیوتیک
تشکیل شده از مواد طبیعی و ارگانیک 

حاوی ویتامین های ضروری، آمینواسیدها، مواد معدنی و امگا 3
فرموالسیون اختصاصی در جهت حفظ سامت پوست و پوشش 

حیوان
بهبود بازسازی پوست و کیفیت پوشش حیوان
بهبود بازسازی پوست و کیفیت پوشش حیوان

کیبل هایی با قابلیت جویده شدن راحت توسط  هر سن و هر نژاد گربه

درباره تریوکوت:



پروبیوتیک ها: 
این محصول حاوی گونه های پروبیوتیکی بوده که به حفظ سامت پوست و پوشش حیوان از 

طریق بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک می کنند. پروبیوتیک های بکار رفته می توانند به بهبود 
حساسیت های غذایی را که یکی از عمده مشکات پوستی حیوانات است کمک نمایند.

:Zn زینک
عنصر روی در بسیاری از عملکردهای بیولوژیکی از جمله تعدیل کراتوژنز و ترمیم زخم، 

حفظ عملکرد طبیعی تولید مثل و حس چشایی و بویی مهم است.

:CU مس
 این عنصر در سنتز بافت ها، رنگدانه ها و پروتئین ها دخیل است. این عنصر در سنتز 
بافت ها، رنگدانه ها و پروتئین ها دخیل می باشد و سبب افزایش کیفیت پوست و مو 

حیوان می گردد. 

 :A ویتامین
در  ویتامین  این  کند.  می  ایفا  نقش  ها  سلول  تمایز  و  رشد  تنظیم  در   A ویتامین 
فرآیند  و  کراتین  در ساخت  مهمی  نقش  و  بوده  تلیال ضروری  اپی  های  بافت  حفظ 
کراتینیزاسیون دارد. ویتامین A برای رشد و ترمیم پوست ضروری است.کراتینیزاسیون 

دارد. ویتامین A برای رشد و ترمیم پوست ضروری است.

  :B ویتامین های گروه
این محصول حاوی ویتامین های B6 ،B5،B3 ،B2 ،B1 و B12 می باشد. ویتامین های گروه 

B به عنوان کوفاکتورهای بسیاری از مسیرهای متابولیسمس و سنتزی هستند . همگی 
این ویتامین ها در کیفیت سدهای دفاعی پوست نقش موثری ایفا می کنند. کمبود 

این ویتامین ها می تواند سبب خشکی، پوسته پوسته شدن، سبوره و آلوپسی گردد. 
ویتامین B12 در سنتز نوکلئیک اسیدها و در نتیجه تکثیر و ترمیم سلول ها نقش دارد.

 :D3 ویتامین
در حالی که انسان ها به راحتی می توانند ویتامین D3 را از نور خورشید جذب کنند، گربه 

ها به دلیل پوشش بدن و چربی روی پوست شان به مقدار ضعیفی این ویتامین را دریافت 
می کنند. ویتامین D در تکثیر و تمایز سلول ها نقش ایفا می کند از این رو در رشد و ترمیم 

سلول های پوستی موثر بوده و از پیری پوست جلوگیری می نماید. این ویتامین همچنین در 
بهبود مشکات مرتبط پوست و پوشش حیوان موثر است.

 :E ویتامین
ویتامین E یک آنتی اکسیدان طبیعی بوده که در پایداری غشای سلول ها نقش مهمی دارد. 

این ویتامین سلول های پوست را از آسیب اکسیدان ها و رادیکال های آزاد محافظت می 
کند و  به درخشندگی پوشش حیوان کمک میکند. همچنین خواص ضد التهابی این ویتامین 

به بهبود التهابات و زخم های پوستی حیوان کمک می کند.

بیوتین:  
بیوتین که به عنوان ویتامین H نیز شناخته می شود در متابولیسم و  بکارگیری پروتئین 
ها نقش مهمی دارد. استفاده از این ویتامین در بهبود ریزش مو، درماتیت موثر است.

اسید آسکوربیک: 
این ویتامین عملکرد آنتی اکسیدانی داشته و سبب مهار رادیکال های آزاد و کمک به ترمبم 
زخم ها می گردد. ویتامین C از عملکرد سد دفاعی پوست در برابر عوامل بیماری زا پشتیبانی می 
کند و فعالیت آنتی اکسیدان پوست را افزایش می دهد، در نتیجه به طور بالقوه از استرس 
اکسیداتیو محیطی محافظت می کند.

آمینواسیدها: 
پوشش حیوان تقریبا بطور کامل از پروتئین 
تشکیل شده است. این پروتئین ها غنی از 
آمینواسیدهای سولفوردار متیونین و سیستئین 
هستند. در نتیجه رشد و کراتینیزاسیون پوست 
و مو به میزان زیادی به پروتئین احتیاج دارد که 
این میزان معادل حدود 25 تا 30 درصد پروتئین 
مصرفی روزانه حیوان می باشد. آمینواسیدهای 
موجود در تریوکوت از قبیل لیزین، متیونین 
و سیستئین در تامین واحدهای سازنده این 
پروتئین نقش دارند.  

روغن ماهی: 
روغن ماهی غنی از امگا 3 بوده و به ابریشمی 
شدن پوشش حیوان، کاهش خارش و پوسته 
پوسته شدن پوست و همچنین بهبود آلرژی 
های پوستی کمک می کند.



تولید تریوفلورکس:
مواد اولیه: 

تخمیر،  شیمیایی،  سنتز  طریق  از  عملکردی  دهنده  تشکیل  مواد 
استخراج )اغلب از یک منبع طبیعی(  و یا ترکیبی از این فناوری های 

موجود تولید می شوند.

فرموالسیون: 
این محصول به طور ویژه و به نحوی فرموله شده است که ساختار 
شیمیایی و زیست فرآهمی مواد تشکیل دهنده حفظ شده و در زمان 

هضم و جذب در دستگاه گوارش به راحتی آزاد شوند. 

پایداری:
تشکیل  مواد  شود  می  سبب  محصول  این  فرموالسیون  پایداری 
دهنده بدون هیچ گونه تغییری در هنگام ذخیره، حمل و نقل و ... 

باقی مانده و تاثیری بر اثر بخشی آن نداشته باشند.

مقدار و نحوه مصرف روزانه تریوفلورکس:
     گربه های سایز کوچک                                            1عدد کیبل

     گربه های سایز بزرگ                                           ۳عدد کیبل

تحت نظر دامپزشک، بین وعده های غذایی حیوان مصرف گردد.
شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
فقط برای مصارف دامپزشکی

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید

بسته بندی: بطری های 5±250 گرمی

تولید شده در شرکت داروسازی و مکمل سازی هشتگرد
تحت لیسانس شرکت توسعه بن دا فرآور


