PRODUCT MENU
PET SHOP SERIES
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• อาหารส�ำหรับแมวสุขภาพดี
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การเปลี่ยนอาหาร

เพราะพวกเขาเป็็นมากกว่่า สุุนััข

การให้อาหารที่ถูกวิธี
ควรตวงและแบ่งให้อาหาร
2 มื้อต่อวัน

สืบเชื้อสาย
มาจากหมาป่า

กรณีลูกสุนัขอายุต�่ำกว่า 5 เดือน
ควรแบ่งอาหารเป็นมื้อย่อย 3 มื้อต่อวัน

เป็นสัตว์กินพืช
และเนื้อสัตว์

สุนัขแบ่งเป็น 5 ขนาด
ตามน�้ำหนักโตเต็มวัย

DOG

ช่วงวัยที่แตกต่างกันของสุนัขแต่ละขนาด
ขนาดจิ๋ว

หย่านม
เจริญเติบโต
โตเต็มวัย
สูงอายุ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

ขนาดยักษ์

น�้ำหนักโตเต็มวัย
ต�่ำกว่า
4
กิโลกรัม

น�้ำหนักโตเต็มวัย
ต�่ำกว่า
10
กิโลกรัม

น�้ำหนักโตเต็มวัย
ระหว่าง
11-25
กิโลกรัม

น�้ำหนักโตเต็มวัย
ระหว่าง
26-44
กิโลกรัม

น�้ำหนักโตเต็มวัย

2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

2-10 เดือน

2-10 เดือน

2-12 เดือน

2-15 เดือน

2-18/24 เดือน

10 เดือน - 8 ปี

10 เดือน - 8 ปี

1-7 ปี

15 เดือน - 5 ปี

18/24 เดือน - 5 ปี

8 ปี ขึ้นไป

8 ปี ขึ้นไป

7 ปี ขึ้นไป

5 ปี ขึ้นไป

5 ปี ขึ้นไป

45
กิโลกรัมขึ้นไป

สรุปโปรแกรมอาหารส�ำหรับสุนัข
อาหารส�ำหรับสุนัขตามขนาดและช่วงวัย
X-SMALL

MINI

ส�ำหรับสุนัขตั้งท้อง-ให้นมและลูกสุนัข

สำำ�หรัับสุุนััขตั้้�งท้้อง-ให้้นมและลููกสุุนััข

สุนัขพันธุ์จิ๋ว น�้ำหนักต�่ำกว่า 4 กิโลกรัม

สุนัขพันธุ์เล็ก น�้ำหนักต�่ำกว่า 10 กิโลกรัม
• เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันและดููแลระบบย่่อยอาหาร

STARTER MOUSSE

STARTER MOUSSE

MINI STARTER

แม่่สุุนััข ตั้้�งท้้อง 6 สััปดาห์์ขึ้้�นไป-ให้้นม ลููกสุุนััข ช่่วงหย่่านม อายุุ 1-2 เดืือน

MINI STARTER

แม่่สุุนััข ตั้้�งท้้อง 6 สััปดาห์์ขึ้้�นไป-ให้้นม  ลููกสุุนััข ช่่วงหย่่านม อายุุ 1-2 เดืือน

X-SMALL PUPPY

MINI PUPPY

MINI INDOOR PUPPY

สำำ�หรัับลููกสุุนััขพัันธุ์์�จิ๋๋�ว
อายุุ 2-10 เดืือน

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็ก		
อายุุ 10 เดืือน - 8 ปีี

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็กเลี้้�ยงในบ้้าน
อายุุ 10 เดืือน - 8 ปีี

• เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันด้้วย
สารต้้านอนุุมููลอิิสระ

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�จิ๋๋�ว โตเต็็มวััย

• เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันด้้วย
สารต้้านอนุุมููลอิิสระ

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็กโตเต็็มวััยและสููงวััย

• เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันด้้วย
สารต้้านอนุุมููลอิิสระ

X-SMALL ADULT

MINI ADULT

MINI ADULT 8+
MINI AGEING 12+

ส�ำหรับลูกสุนัขพันธุ์จิ๋ว
อายุุ 10 เดืือน - 5 ปีี

ส�ำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก
อายุุ 10 เดืือน - 8 ปีี

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็ก
อายุุมากกว่่า 8 ปีี

• ดููแลระบบขัับถ่่ายและ
ปรัับอุุจจาระให้้เป็็น
ก้้อนดีี

• ดููแลรููปร่่างให้้สมส่่วน
ด้้วยพลัังงานที่่�
เหมาะสม

• ดููแลช่่วงสููงวััยด้้วย
สารต้้านอนุุมููลอิิสระ

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็กที่่�เลี้้�ยงในบ้้าน
MINI INDOOR ADULT

MINI INDOOR SENIOR

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็กเลี้้�ยงในบ้้าน
อายุุ 10 เดืือน - 8 ปีี

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็ก เลี้้�ยงในบ้้าน
อายุุมากกว่่า 8 ปีี

• ลดกลิ่่�นอุุจจาระ
ปรัับอุุจจาระให้้เป็็น
	ก้้อนดีี

• ดููแลช่่วงสููงวััยด้้วย
สารต้้านอนุุมููลอิิสระ

DOG

• เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันและดููแลระบบย่่อยอาหาร

สรุปโปรแกรมอาหารส�ำหรับสุนัข
อาหารส�ำหรับสุนัขตามขนาดและช่วงวัย
MEDIUM

สุนัขพันธุ์กลาง น�้ำหนัก 11-25 กิโลกรัม
สำำ�หรัับสุุนััขตั้้�งท้้อง-ให้้นมและลููกสุุนััข

MAXI

สุนัขพันธุ์ ใหญ่ น�้ำหนัก 25-44 กิโลกรัม
สำำ�หรัับสุุนััขตั้้�งท้้อง-ให้้นมและลููกสุุนััข

GIANT

สุนัขพันธุ์ยักษ์ น�้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
สำำ�หรัับสุุนััขตั้้�งท้้อง-ให้้นมและลููกสุุนััข

MEDIUM STARTER

MAXI STARTER

MAXI STARTER

แม่สุนัข ตัง้ ท้อง 8 สัปดาห์ขนึ้ ไป - ให้นม
ลูกสุนัข ช่วงหย่านม อายุ 1-2 เดือน

แม่สุนัข ตัง้ ท้อง 8 สัปดาห์ขนึ้ ไป - ให้นม
ลูกสุนัข ช่วงหย่านม อายุ 1-2 เดือน

แม่สุนัข ตัง้ ท้อง 8 สัปดาห์ขนึ้ ไป - ให้นม
ลูกสุนัข ช่วงหย่านม อายุ 1-2 เดือน

• เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันและดููแล
ระบบย่่อยอาหาร

MEDIUM PUPPY

สำำ�หรัับลููกสุุนััขพัันธุ์์�กลาง
อายุุ 2-12 เดืือน

DOG

• เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันด้้วย
สารต้้านอนุุมููอิิสระ

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�กลางโตเต็็มวััยและสููงวััย

• เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันและดููแล
ระบบย่่อยอาหาร

MAXI PUPPY

สำำ�หรัับลููกสุุนััขพัันธุ์์�ใหญ่่
อายุุ 2-15 เดืือน
• เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันด้้วย
สารต้้านอนุุมููอิิสระ

• เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันและดููแล
ระบบย่่อยอาหาร

GIANT PUPPY

สำำ�หรัับลููกสุุนััขพัันธุ์์�ยัักษ์์
อายุุ 2-8 เดืือน
• เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันด้้วย
สารต้้านอนุุมููอิิสระ

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์� ใหญ่่โตเต็็มวััยและสููงวััย
GIANT JUNIOR

MEDIUM ADULT

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�กลาง
อายุุ 12 เดืือน - 7 ปีี
• เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
ตามธรรมชาติิด้้วย
สารต้้านอนุุมููลอิิสระ

MAXI ADULT

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�ใหญ่่
อายุุ 15 เดืือน - 5 ปีี
• เสริิมการทำำ�งานของ
ระบบทางเดิินอาหาร

สำำ�หรัับลููกสุุนััขพัันธุ์์�ยัักษ์์
อายุุ 8-18/24 เดืือน
• เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันด้้วย
สารต้้านอนุุมููอิิสระ

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�ยัักษ์์โตเต็็มวััย
MEDIUM ADULT 7+

MAXI ADULT 5+

MEDIUM AGEING 10+

MAXI AGEING 8+

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�กลาง
อายุุ 7 ปีี ขึ้้�นไป
• ดููแลช่่วงสููงวััยด้้วยสาร
ต้้านอนุุมููลอิิสระ

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�ใหญ่่
อายุุ 5 ปีีขึ้้�นไป
• ดููแลช่่วงสููงวััยด้้วยสาร
ต้้านอนุุมููลอิิสระ

GIANT ADULT

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�ยัักษ์์
อายุุ 8-18/24 เดืือนขึ้้�นไป
• ดููแลสุุขภาพกระดููกและข้้อต่่อ
ของสุุนััขพัันธุ์์�ยัักษ์์

สรุปโปรแกรมอาหารส�ำหรับสุนัข
CARE ดูแลพิเศษ

CARE | MINI

ส�ำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก ที่ต้องการการดูแลพิเศษ

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็ก
ที่่�ผิิวระคายเคืือง และคัันง่่าย
อายุุ 10 เดืือนขึ้้�นไป
• ดููแลเส้้นขนให้้มีีสุุขภาพดีี
ด้้วยโอเมก้้า 3 และ 6

MINI LIGHT WEIGHT CARE

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็ก
ที่่�ต้้องการควบคุุมน้ำำ��หนััก
อายุุ 10 เดืือนขึ้้�นไป
• ช่่วยรัักษามวลกล้้ามเนื้้�อ
และควบคุุมน้ำำ��หนััก ด้้วย
โปรตีีนสููงและไขมัันต่ำำ��

MINI EXIGENT

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็ก
ที่่�เลืือกกิินอาหาร
อายุุ 10 เดืือนขึ้้�นไป
• ถููกใจสุุนััขช่่างเลืือกด้้วย
เม็็ดอาหาร "สอดไส้้" ให้้
สััมผััสกรอบนอกนุ่่�มใน

MINI URINARY CARE

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็ก
ที่่�ต้้องการดููแลระบบทางเดิินปััสสาวะ
อายุุ 10 เดืือนขึ้้�นไป
• ดููแลสุุขภาพระบบทาง
เดิินปััสสาวะด้้วยสมดุุล
แร่่ธาตุุที่่�เหมาะสม

MINI STERILISED

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็ก
ทำำ�หมััน
อายุุ 10 เดืือนขึ้้�นไป
• ดููแลรููปร่่างด้้วยปริิมาณ
โปรตีีนสููงและไขมัันต่ำำ��

MINI DIGESTIVE CARE

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็ก
ที่่�ต้้องการดููแลระบบทางเดิินอาหาร
อายุุ 10 เดืือนขึ้้�นไป
• ปรัับอุุจจาระให้้เป็็นก้้อน
ดีีด้้วยโปรตีีนย่่อยง่่าย

MINI COAT CARE

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�เล็็ก
ที่่�ต้้องการดููแลพเส้้นขน
อายุุ 10 เดืือนขึ้้�นไป
• ขนสวยเงางาม สุุขภาพ
ดีีด้้วย โอเมก้้า 3 และ 6

DOG

MINI DERMACOMFORT

สรุปโปรแกรมอาหารส�ำหรับสุนัข
CARE ดูแลพิเศษ

CARE | MEDIUM

ส�ำหรับสุนัขพันธุ์กลาง ที่ต้องการการดูแลพิเศษ

MEDIUM DERMACOMFORT

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�กลาง
ที่่�ผิิวระคายเคืือง และคัันง่่าย
อายุุ 12 เดืือนขึ้้�นไป
• ดููแลเส้้นขนให้้มีีสุุขภาพดีี
ด้้วยโอเมก้้า 3 และ 6

MEDIUM LIGHT WEIGHT CARE

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�กลาง
ที่่�ต้้องการควบคุุมน้ำำ��หนััก
อายุุ 12 เดืือนขึ้้�นไป
• ช่่วยรัักษามวลกล้้ามเนื้้�อ
และควบคุุมน้ำำ��หนัักด้้วย
โปรตีีนสููงและไขมัันต่ำำ��

DOG

CARE | MAXI

ส�ำหรับสุนัขพันธุ์ ใหญ่ ที่ต้องการการดูแลพิเศษ

MAXI DERMACOMFORT

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�ใหญ่่
ที่่�ผิิวระคายเคืือง และคัันง่่าย
อายุุ 15 เดืือนขึ้้�นไป
• ดููแลเส้้นขนให้้มีีสุุขภาพดีี
ด้้วยโอเมก้้า 3 และ 6

MAXI JOINT CARE

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�ใหญ่่
ที่่�ต้้องการดููแลข้้อต่่อ
อายุุ 15 เดืือนขึ้้�นไป
• เคลื่่�อนไหวคล่่องตััวด้้วยคอลลาเจนที่่�
ช่่วยบำำ�รุุงกระดููกบริิเวณข้้อต่่อ

MAXI LIGHT WEIGHT CARE

สำำ�หรัับสุุนััขพัันธุ์์�ใหญ่่
ที่่�ต้้องการควบคุุมน้ำำ��หนััก
อายุุ 15 เดืือนขึ้้�นไป
• ช่่วยรัักษามวลกล้้ามเนื้้�อ
และควบคุุมน้ำำ��หนัักด้้วย
โปรตีีนสููงและไขมัันต่ำำ��

สรุปโปรแกรมอาหารส�ำหรับสุนัข
BREED ส�ำหรับสุนัขเฉพาะสายพันธุ์

BREED | MINI

ส�ำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก น�้ำหนักโตเต็มวัย (10 เดือน) ต�่ำกว่า 10 กิโลกรัม
CHIHUAHUA

PUPPY

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�ชิิวาวา
ช่่วงหย่่านม - 8 เดืือน
ความน่่ากิินสููง เม็็ดอาหารเล็็กพิิเศษ
เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ

ADULT

สุุนััขพัันธุ์์�ชิิวาวา
8 เดืือนขึ้้�นไป
ความน่่ากิินสููง เม็็ดอาหารเล็็กพิิเศษ
ลดปริิมาณอุุจจาระและกลิ่่�นไม่่พึึงประสงค์์

PUPPY

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�ชิิห์์สุุ
ช่่วงหย่่านม - 10 เดืือน
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขน
เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ

ADULT

สุุนััขพัันธุ์์�ชิิห์์สุุ
10 เดืือนขึ้้�นไป
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขน
ช่่วยลดการสะสมของหิินปููน

POODLE

PUPPY

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�พููเดิ้้�ล
ช่่วงหย่่านม - 10 เดืือน
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขน
เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ

ADULT

สุุนััขพัันธุ์์�พููเดิ้้�ล
10 เดืือนขึ้้�นไป
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขนหยิิกเฉพาะ
ช่่วยลดการสะสมของหิินปููน

PUG

PUPPY

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�ปั๊๊�ก
ช่่วงหย่่านม - 10 เดืือน
บำำ�รุุงผิิวหนััง สำำ�หรัับสุุนััขผิิวแพ้้ง่่าย
เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ

ADULT

สุุนััขพัันธุ์์�ปั๊๊�ก
10 เดืือนขึ้้�นไป
เม็็ดอาหารพิิเศษสำำ�หรัับโครงหน้้าเฉพาะของปั๊๊�ก
บำำ�รุุงผิิวหนััง คุุมน้ำำ��หนัักไม่่ให้้อ้้วน

DOG

SHIH TZU

สรุปโปรแกรมอาหารส�ำหรับสุนัข
BREED ส�ำหรับสุนัขเฉพาะสายพันธุ์

BREED | MINI

ส�ำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก น�้ำหนักโตเต็มวัย (10 เดือน) ต�่ำกว่า 10 กิโลกรัม
YORKSHIRE TERRIER

ADULT

PUPPY

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�ยอร์์คไชร์์ เทอร์์เรีีย
ช่่วงหย่่านม - 10 เดืือน
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขน
เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ

สุุนััขพัันธุ์์�ยอร์์คไชร์์ เทอร์์เรีีย
10 เดืือนขึ้้�นไป
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขน
เสริิมการทำำ�งานของอวััยวะสำำ�คััญ เพื่่�ออายุุที่่�ยืืนยาว

JACK RUSSELL TERRIER

DOG

PUPPY

ADULT

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�แจ็็ครััสเซล
ช่่วงหย่่านม - 10 เดืือน
พลัังงานและสารอาหารที่่�เหมาะสมต่่อช่่วงการเจริิญเติิบโต
เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ

สุุนััขพัันธุ์์�แจ็็ครััสเซล
10 เดืือนขึ้้�นไป
เสริิมสร้้างมััดกล้้ามเนื้้�อ
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขน

MINIATURE SCHNAUZER

POMMERANIAN

ADULT

ADULT

สุุนััขพัันธุ์์�ปอมเมอเรเนีียน
8 เดืือนขึ้้�นไป
ดููแลกระดููกและข้้อต่่อ
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขน

สุุนััขพัันธุ์์�ชเนาเซอร์์
10 เดืือนขึ้้�นไป
บำำ�รุุงทางเดิินปััสสาวะ
ลดการเกิิดนิ่่�ว
คุุมน้ำำ��หนััก เพื่่�อรููปร่่างสมส่่วน

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

ADULT

สุุนััขพัันธุ์์�เวสต์์ ไฮแลนด์์ ไวท์์เทอร์์เรีีย
10 เดืือนขึ้้�นไป
บำำ�รุุงผิิวหนัังซึ่่�งแพ้้ง่่ายและเส้้นขนขาว
ความน่่ากิินสููง สำำ�หรัับสุุนััขที่่�มีีนิิสััยช่่างเลืือก

สรุปโปรแกรมอาหารส�ำหรับสุนัข
BREED ส�ำหรับสุนัขเฉพาะสายพันธุ์

BREED | MEDIUM

ส�ำหรับสุนัขพันธุ์กลาง น�้ำหนักโตเต็มวัย (12 เดือน) 11-25 กิโลกรัม
BULLDOG
PUPPY

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�บููลด๊๊อก
ช่่วงหย่่านม - 12 เดืือน
เสริิมเกราะป้้องกัันผิิวหนััง
คงความชุ่่�มชื้้�น
เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ

ADULT

สุุนััขพัันธุ์์�บููลด๊๊อก
12 เดืือนขึ้้�นไป
ลดปััญหาท้้องอืืด เสริิมการทำำ�งานของระบบย่่อยอาหาร
บำำ�รุุงข้้อต่่อ และเสริิมความแข็็งแรงของผิิวหนััง
และเส้้นขนสำำ�หรัับสุุนััขผิิวแพ้้ง่่าย
BEAGLE

PUPPY

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�เฟรนช์์บููลด๊๊อก
ช่่วงหย่่านม - 12 เดืือน
เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ
เม็็ดอาหารพิิเศษสำำ�หรัับโครงหน้้า
เฉพาะของเฟรนช์์บููลด๊๊อก

ADULT

ADULT

สุุนััขพัันธุ์์�เฟรนช์์บููลด๊๊อก
12 เดืือนขึ้้�นไป
เสริิมสร้้างกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ
เสริิมสร้้างความแข็็งแรงของผิิวหนััง
สำำ�หรัับสุุนััขผิิวแพ้้ง่่าย

สุุนััขพัันธุ์์�บีีเกิิล
12 เดืือนขึ้้�นไป
คุุมน้ำำ��หนัักให้้อยู่่�ในเกณฑ์์
ที่่�เหมาะสม เสริิมการทำำ�งาน
ของกระดููกและข้้อต่่อ

BREED | MAXI

ส�ำหรับสุนัขพันธุ์ ใหญ่ น�้ำหนักโตเต็มวัย (15 เดือน) 26-44 กิโลกรัม
GOLDEN RETRIEVER
PUPPY

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�โกลเด้้น รีีทรีีฟเวอร์์
ช่่วงหย่่านม - 15 เดืือน
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขน
เสริิมสร้้างพััฒนาการ
บำำ�รุุงกระดููกและข้้อต่่อ

ADULT

สุุนััขพัันธุ์์�โกลเด้้น รีีทรีีฟเวอร์์
15 เดืือนขึ้้�นไป
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขน
บำำ�รุุงกล้้ามเนื้้�อหััวใจเพื่่�ออายุุยืืนยาว
พร้้อมกัับสุุขภาพที่่�แข็็งแรง

LABRADOR RETRIEVER

PUPPY

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�ลาบราดอร์์ รีีทรีีฟเวอร์์
ช่่วงหย่่านม - 15 เดืือน
พลัังงานเหมาะสม
เพื่่�อการเจริิญเติิบโตและ
ควบคุุมรููปร่่างให้้สมส่่วน
เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ

ROTTWEILER

ADULT

PUPPY

สุุนััขพัันธุ์์�ลาบราดอร์์ รีีทรีีฟเวอร์์
15 เดืือนขึ้้�นไป
พลัังงานเหมาะสม
ควบคุุมรููปร่่างให้้สมส่่วน
เสริิมการทำำ�งานของกระดููกและข้้อต่่อ
บำำ�รุุงผิิวหนัังและเส้้นขนให้้แข็็งแรง

ลููกสุุนััขพัันธุ์์�ร๊๊อตไวเลอร์์
ช่่วงหย่่านม - 18 เดืือน
เสริิมการพััฒนาการของกระดููก
และกล้้ามเนื้้�อ
เสริิมสร้้างระบบภููมิิคุ้้�มกััน
ตามธรรมชาติิ

DOG

FRENCH BULLDOG
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หรั
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น
น
ข
ั
ข
ั
อาหารเปียกส�ำหรับสุนัข
เนื้อเนือาหารที
้ออาหารที
่หลากหลายและประโยชน
่หลากหลายและประโยชน
ที่ตทอบโจทย
ี่ตอบโจทย
นอนงหมาโดยเฉพาะ
องหมาโดยเฉพาะ

อาหารแม
อาหารแม
สุนัขสตัุน้งัขทตัอ้งงทให
องนให
ม นม
ลูกสุลูนกัขสุหย
นัขาหย
นมานม
อายุอายุ
1-21-2
เดือเดื
น อน

• ชว•ยเสริ
ชวยเสริ
มระบบภู
มระบบภู
มิคุมมกัิคนุมกัน

และดูและดู
แลระบบทางเดิ
แลระบบทางเดิ
นอาหาร
นอาหาร

• เนื•้อสัเนืม้อผัสัสมเนีผัยสนนุเนียมนนุม

- เนื้อ- มูเนืส้อ-มูส -

เหมาะสํ
เหมาะสํ
าหรับาหรั
ลูกบสุลูนกัขสุชวนงหย
ัขชวางหย
นมานม

อาหารสุ
อาหารสุ
นัขตามขนาดและช
นัขตามขนาดและช
วงวัวยงวัย
• อาหารสํ
• อาหารสํ
าหรับาหรั
ลูกบสุลูนกัขสุนัข

PUPPY

PUPPY

MINIMINI

ชวยเสริ
ชวยเสริ
มระบบภู
มระบบภู
มิคุมมกัิคนุมกัน
และดูและดู
แลระบบทางเดิ
แลระบบทางเดิ
นอาหาร
นอาหาร

DOG

- ชิ้น-อาหารในนํ
ชิ้นอาหารในนํ
้าซอส้าซอส
- -

AGEING

ADULT

MAXIMAXI

• อาหารสํ
• อาหารสํ
าหรับาหรั
สุนบัขสุโตเต็
นัขโตเต็
มวัยมวัย

ดูแลระบบทางเดิ
ดูแลระบบทางเดิ
นอาหาร
นอาหาร
พรอพร
มดูอแลสุ
มดูขแภาพ
ลสุขภาพ
ตามจุตามจุ
ดเดนดของสุ
เดนของสุ
นัขแตนลัขะขนาดตามสายพั
แตละขนาดตามสายพั
นธุ นธุ

• อาหารสํ
• อาหารสํ
าหรับาหรั
สุนบัขสุสูนงวััขยสูงวัย

AGEING

ADULT

MEDIUM
MEDIUM

ชวยเสริ
ชวยเสริ
มระบบภู
มระบบภู
มิคุมมกัิคนุมกัน
ชะลอความเสื
ชะลอความเสื
่อมของอวั
่อมของอวั
ยวะพร
ยวะพร
อมดูอแลสุ
มดูขแภาพไต
ลสุขภาพไต

ขนาดชิขนาดชิ
้นอาหารตามขนาดและช
้นอาหารตามขนาดและช
วงวัยวงวัย

อาหารสํ
อาหารสํ
าหรัาบหรั
สุนบัขสุสายพั
นัขอาหารส�ำหรั
สายพั
นธุแนทธุแทบสุนัขสายพันธุ์แท้

• เนื•้ออาหารกิ
เนื้ออาหารกิ
นงายนงาย • เนื้ออาหารกินง่าย
• ช่วนยดู
• ชว•ยดูชวแลลั
ยดูกแลลั
ษณะตามสายพั
กษณะตามสายพั
ธุ แนลลัธุกษณะตามสายพันธุ์
• ลดความเสี
• ลดความเสี
• ลดความเสี
่ยงของโรคประจํ
่ยงของโรคประจํ
าสายพั
าสายพั
น่ยธุงของโรค
 นธุ

CHIHUAHUA
POODLE
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA POODLE
POODLE YORKSHIRE
YORLSHIRE
YORLSHIRE SHIH TZU
TERRIER
TERRIER

POMMERANIAN

		 ประจ�ำสายพันธุ์

อาหารสํ
อาหารสํ
าหรัาบหรั
สุนบัขสุทีน่ตัขอทีงการการดู
่ตองการการดู
แลเปแลเป
นพิเนศษ
พิเศษ

- เนื้อ- บดละเอี
เนื้อบดละเอี
ยดในซอง
ยดในซอง
- -

CARECARE
DIGESTIVE
CARECARE
STERILISED
STERILISED
URINARY
URINARY COATCOAT
DERMACOMFORT
DERMACOMFORTEXIGENT
EXIGENT DIGESTIVE
LIGHTLIGHT
WEIGHT
WEIGHT
CARECARE

ลเสนขน ดูแลผิวดูหนั
ดูแลการย
อยอาหาร
อยอาหาร ดูแลรูปดูรแาลรู
ง ปราง
ดูแลระบบ
ดูแลระบบ ดูแลเสดูนแขน
แลผิง วหนัง
ถูกใจ ถูกใจ ดูแลการย
ง ปราง ดูแลรูปดูรแาลรู
ใหแข็งแรง ใหมีสุขใหภาพดี
และการขั
บถาย บถาย ควบคุมควบคุ
ุนัขนทําหมัน
ทางเดิทางเดิ
นปสสาวะ
นปสสาวะ ใหแข็งแรง
มีสุขภาพดี สุนัขชาสุงเลื
นัขอชกางเลือก และการขั
นํ้าหนัมกนํ้าหนัก ใหสนุ ัขใหทําสหมั

อาหารเม็
อาหารเม็
ด +ดอาหารเป
+ อาหารเป
ยกย=กน=ากินนากิและประโยชน
น และประโยชน
มากกว
มากกว
าเดิามเดิม
เนื้อสัเนื
มผั้อสสักรุ
มผับสกรอบ
กรุบกรอบ
ชวยกระตุ
ชวยกระตุ
นการเคี
นการเคี
้ยวและขั
้ยวและขั
ดฟ�นดฟ�น
เพ�่อลดการสะสมของหิ
เพ�่อลดการสะสมของหิ
นปูน นปูน

ความน
ความน
ากินสูางกิและได
นสูง และได
รับน้ำรับน้ำ
ไปพรไปพร
อมกับอการกิ
มกับการกิ
นอาหาร
นอาหาร
ชวยดูชแวลสุ
ยดูขแภาพทางเดิ
ลสุขภาพทางเดิ
นปสสาวะ
นปสสาวะ
ใหพวกเขาได
ใหพวกเขาได

DOG

เทคนิ
ค
เลื
อ
กอาหารง่
า
ยๆ
ให้ตรงกับความต้องการของสุนัขคุณ

เพราะพวกเขาเป็็นมากกว่่า แมว

CAT

การให้อาหารที่ถูกวิธี ควรตวงอาหารและวางไว้
ให้แมวเข้าถึงได้ตลอดวัน เพราะพวกเขากินอาหาร
มื้อเล็ก ๆ หลาย ๆ มื้อ

สืบเชื้อสาย
มาจากแมวป่า

มีการเจริญเติบโต
2 ช่วง

CAT

เป็นสัตว์กินเนื้อ

สายพันธุ์แมวยอดฮิต
แมวขนาดปกติ

แมวขนาดยักษ์

ช่วงโตเต็มวัย 12 เดือน • ช่วงอายุสูงวัย 7 ปี

ช่วงโตเต็มวัย 15 เดือน • ช่วงอายุสูงวัย 5 ปี

เปอร์เซีย

สก็อตติช โฟลด์

บริติช ชอร์ตแฮร์

แร็กดอลล์

เมนคูน

วิเชียรมาศ

โคราช

สฟิงซ์

เบงกอล

นอร์วีเจียน ฟอเรสต์ แคท

สรุปโปรแกรมอาหารส�ำหรับแมว
อาหารส�ำหรับแมวสุขภาพดี
MOTHER & KITTEN

ADULT & SPECIFIC NEED

สำำ�หรัับแม่่แมวตั้้�งท้้อง-ให้้นม และลููกแมวอายุุไม่่เกิิน 1 ปีี

สำำ�หรัับแมวโต อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

แม่แมวและลูกแมว

BABYCAT MILK

FIT

STERILISED

สำำ�หรัับลููกแมวแรกเกิิด

สำำ�หรัับแมวโต
อายุุ 1-7 ปีี

สำำ�หรัับแมวโตทำำ�หมััน
อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

• เติิมโตสมวััยด้้วยสารอาหาร
ใกล้้เคีียงน้ำำ��นมแม่่แมว

• พลัังงานและสารอาหาร
เหมาะสมกัับแมวเลี้้�ยงปล่่อย

• ดููแลรููปร่่างให้้แมวทำำ�หมััน
ด้้วยพลัังงานที่่�เหมาะสม

O U S SE

CAT

U
TEXT RE

M

ส�ำหรับแมวโต-แมวสูงวัย

BABYCAT MOUSSE

MOTHER & BABYCAT

แม่แมว ตั้งท้อง-ให้นม
ลูกแมว ช่วงหย่านม อายุ 1-4 เดือน
• เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันด้้วยกลุ่่�มสารต้้านอนุุมููลอิิสระ

INDOOR

INDOOR 7+

สำำ�หรัับแมวโตเลี้้�ยงในบ้้าน
อายุุ 1-7 ปีี

สำำ�หรัับแมวสููงวััยเลี้้�ยงในบ้้าน
อายุุ 7 ปีีขึ้้�นไป

• ลดกลิ่่�นอุุจจาระ
ปรัับอุุจจาระให้้เป็็นก้้อนดีี

• ดููแลช่่วงสููงวััยด้้วยสารสกััด
จากชาเขีียว วิิตามิินซีี EPA
และ DHA

KITTEN

AROMA EXIGENT

PROTEIN EXIGENT

สำำ�หรัับลููกแมว
อายุุ 4-12 เดืือน

สำำ�หรัับแมวโตช่่างเลืือก
ที่่�ชอบกลิ่่�นหอม
อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

สำำ�หรัับแมวโตช่่างเลืือก
ที่่�ชอบโปรตีีนสููง
อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

• เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันด้้วย
กลุ่่�มสารต้้านอนุุมููลอิิสระ

• กลิ่่�นหอม
ตอบโจทย์์แมวช่่างเลืือก

• โปรตีีนสููง
ตอบโจทย์์แมวช่่างเลืือก

KITTEN STERILISED

SAVOUR EXIGENT

SENSIBLE

สำำ�หรัับลููกแมวทำำ�หมััน
อายุุต่ำำ��กว่่า 12 เดืือน

สำำ�หรัับแมวโตช่่างเลืือก
ที่่�ชอบรููปเม็็ดหลายแบบ
อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

สำำ�หรัับแมวโตที่่�ต้้องการ
ดููแลระบบย่่อยอาหาร
อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

• เติิบโตสมวััย และดููแลรููปร่่าง
ลููกแมวทำำ�หมััน

• รููปเม็็ดอาหาร 2 แบบ
เพื่่�อสััมผััสที่่�แตกต่่าง
ตอบโจทย์์แมวช่่างเลืือก

•	ดููแลการทำำ�งานของระบบ
ย่่อยอาหารด้้วยโปรตีีน
คุุณภาพสููง

สรุปโปรแกรมอาหารส�ำหรับแมว
อาหารส�ำหรับแมวโตที่ต้องการการดูแลพิเศษและตามสายพันธุ์
CARE

BREED

สำำ�หรัับแมวโตที่่�ต้้องการการดููแลพิิเศษ

สำำ�หรัับแมวโต อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

ส�ำหรับแมวเฉพาะสายพันธุ์

HAIRBALL CARE

PERSIAN KITTEN

PERSIAN ADULT

ดููแลปััญหาก้้อนขน
สำำ�หรัับแมวโต
อายุุ 1ปีีขึ้้�นไป

สำำ�หรัับลููกแมว
สายพัันธุ์์�เปอร์์เซีีย
อายุุ 4-12 เดืือน

สำำ�หรัับแมวโต
สายพัันธุ์์�เปอร์์เซีีย
อายุุ 12 เดืือนขึ้้�นไป

• ลดการจัับตััวของก้้อนขน
และขัับออกทางอุุจจาระ

• เติิบโตสมวััยพร้้อมดููแล
ผิิวหนััง และเส้้นขนให้้
สุุขภาพดีี

• เพื่่�อเส้้นขนยาว สุุขภาพดีี
ดููแลด้้วย โอเมก้้า 3 และ 6

HAIR & SKIN CARE

MAINE COON KITTEN

MAINE COON ADULT

ดููแลสุุขภาพผิิวหนัังและเส้้นขน
สำำ�หรัับแมวโต
อายุุ 1ปีีขึ้้�นไป

สำำ�หรัับลููกแมว
สายพัันธุ์์�เมนคููน
อายุุ 4-15 เดืือน

สำำ�หรัับแมวโต
สายพัันธุ์์�เมนคููน
อายุุ 15 เดืือนขึ้้�นไป

• ผิิวหนัังและเส้้นขนสุุขภาพดีี
ด้้วยโปรตีีนคุุณภาพสููง และ
โอเมก้้า 3

LIGHT WEIGHT CARE

ควบคุุมน้ำำ��หนััก
สำำ�หรัับแมวโต
อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป
• ควบคุุมน้ำำ��หนัักด้้วย
ปริิมาณไขมัันต่ำำ�� โปรตีีนสููง
แอลคาร์์นิิทีีน และใยอาหาร

• พลัังงานเหมาะสม ตอบ
โจทย์์การเจริิญเติิบโตของ
แมวพัันธุ์์�เมนคููน

BRITISH SHORTHAIR KITTEN

สำำ�หรัับลููกแมว
สายพัันธุ์์�บริิติิช ชอร์์ตแฮร์์
อายุุ 4-12 เดืือน
• เสริิมพััฒนาการของ
กระดููกและกล้้ามเนื้้�อ
ด้้วยโปรตีีนสููง

•	ดููแลสุุขภาพกระดููกและข้้อต่่อ
ด้้วยสมดุุลพลัังงาน EPA
และ DHA

BRITISH SHORTHAIR ADULT

สำำ�หรัับแมวโต
สายพัันธุ์์�บริิติิช ชอร์์ตแฮร์์
อายุุ 12 เดืือนขึ้้�นไป
•	ดููแลมััดกล้้ามเนื้้�อให้้แข็็งแรง
สุุขภาพดีี ด้้วยโปรตีีนที่่�
เหมาะสม

URINARY CARE

SIAMESE ADULT

ดููแลสุุขภาพทางเดิินปััสสาวะส่่วนล่่าง
สำำ�หรัับแมวโต
อายุุ 1ปีีขึ้้�นไป

สำำ�หรัับแมวโต
สายพัันธุ์์�วิิเชีียรมาศ
อายุุ 12 เดืือนขึ้้�นไป

•	ดููแลสุุขภาพทางเดิิน
ปััสสาวะส่่วนล่่าง ช่่วยปรัับ
สมดุุลแร่่ธาตุุในปััสสาวะ

•	ดููแลมััดกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อ
	รููปร่่างที่่�ปราดเปรีียว
	ด้้วยโปรตีีนสููง

CAT

ดูแลพิเศษ

สรุุปโปรแกรมอาหารสำำ�หรัับแมว
อาหารเปีียกสำำ�หรัับแมว

ชิ้้�นอาหารในน้ำำ��ซอส
L

MOTHER & BABYCAT

KITTEN

แม่่แมวตั้้�งท้้อง และให้้นม / ลููกแมว อายุุ 1 ถึึง 4 เดืือน

ลููกแมว อายุุ 4 ถึึง 12 เดืือน

เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ

เนื้้�ออาหารบดละเอีียด

เนื้้�อมููส

J

G

M

ชิ้้�นอาหารในเจลลี่่�

L

INSTINCTIVE
แมวโต อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันตามธรรมชาติิ

ความน่่ากิินสููงด้้วยสััดส่่วนสารอาหารที่่�ถููกใจแมว

- สำำ�หรัับลููกแมว L

G

J

G

- สำำ�หรัับแมวโต -

J

L

G

J

G

G

J

CAT
STERILISED

INSTINCTIVE 7+

INDOOR

INDOOR 7+

แมวโตทำำ�หมััน อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

แมวสููงวััย อายุุ 7 ปีีขึ้้�นไป

แมวโตเลี้้�ยงในบ้้าน อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

แมวโตเลี้้�ยงในบ้้าน อายุุ 7 ปีีขึ้้�นไป

ดููแลรููปร่่างแมวทำำ�หมัันด้้วยพลัังงานที่่�เหมาะสม

ดููแลช่่วงสููงวััยด้้วยกลุ่่�มสารต้้านอนุุมููลอิิสระ

- สำำ�หรัับแมวทำำ�หมััน -

- สำำ�หรัับแมวสููงวััย -

L

J

G

ช่่วยดููแลรููปร่่างแมวเลี้้�ยงในบ้้าน

ช่่วยดููแลรููปร่่างแมวเลี้้�ยงในบ้้าน
พร้้อมดููแลช่่วงสููงวััยด้้วยสารต้้านอนุุมููลอิิสระ

- สำำ�หรัับแมวเลี้้�ยงในบ้้าน G

J

G

J

PERSIAN

SENSORY SMELL

SENSORY TASTE

SENSORY FEEL

แมวโต พัันธุ์์�เปอร์์เซีีย อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

แมวโตอายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป ที่่�มีีนิิสััยช่่างเลืือก

แมวโตอายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป ที่่�มีีนิิสััยช่่างเลืือก

แมวโตอายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป ที่่�มีีนิิสััยช่่างเลืือก

เพื่่�อเส้้นขนยาว สุุขภาพดีี

ออกแบบเพื่่�อดึึงดููดการรัับรู้้�ด้้วยกลิ่่�นหอมจากปลา

G

HAIRBALL CARE
แมวโต ดููแลปััญหาก้้อนขน อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

ลดการจัับตััวของก้้อนขน และขัับออกทางอุุจจาระ

ออกแบบเพื่่�อดึึงดููดการรัับรู้้�ด้้วยรสชาติิ

ออกแบบเพื่่�อดึึงดููดการรัับรู้้�ด้้วยเนื้้�อสััมผััส

- สำำ�หรัับแมวช่่างเลืือก -

- สำำ�หรัับแมวเปอร์์เซีีย G

G

J

URINARY CARE

BEAUTY INTENSE CARE

แมวโต ดููแลสุุขภาพทางเดิินปััสสาวะ อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

แมวโต ดููแลผิิวหนัังและเส้้นขน อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

ช่่วยเจืือจางและปรัับสมดุุลแร่่ธาตุุในปััสสาวะ

ดููแลผิิวหนัังและเส้้นขนให้้มีีสุุขภาพดีี

- สำำ�หรัับแมวที่่�ต้้องการดููแลเป็็นพิิเศษ -

G

J

LIGHTWEIGHT CARE
แมวโต อ้้วนง่่าย อายุุ 1 ปีีขึ้้�นไป

90% ของแมวลดน้ำำ��หนัักได้้จริิงใน 2 เดืือน

อาหารเม็็ด

HAIR AND SKIN CARE

LIGHT WEIGHT CARE

URINARY CARE

HAIRBALL CARE

SENSIBLE

FIT 32

SASTERILISED 37

SAVOUR EXIGENT

PROTEIN EXIGENT

AROMA EXIGENT

INDOOR 7+

INDOOR 27

KITTEN

MOTHER
& BABY CAT

G J

SENSORY

ชิ้้�นอาหารในเจลลี่่�

G J L

M

ชิ้้�นอาหารในน้ำำ��ซอส

KITTEN

MOTHER
& BABY CAT

อาหารเปีียก
G J L

G

INSTINCTIVE INSTINCTIVE 7+

เนื้้�อมููส

CAT

G J

INDOOR
STERILISED 7+

เนื้้�ออาหารบดละเอีียด

G J L

INDOOR
STERILISED
G J L

STERILISED
G

HAIRBALL
CARE

MIX FEEDING TABLE
G

URINARY
CARE
G J

แนะนำำ�ให้้ผสม (Recommended)
ผสมกัันได้้ (Adapted)

G J

LIGHT WEIGHT
BEAUTY
CARE
INTENSE CARE

อาหารเม็็ด

SIAMESE

BRITISH SHORTHAIR

BRITISH SHORTHAIR
KITTEN

PERSIAN

PERSIAN KITTEN

MAINE COON

MAINE COON KITTEN

G J

SENSORY

ชิ้้�นอาหารในเจลลี่่�

G J L

M

ชิ้้�นอาหารในน้ำำ��ซอส

KITTEN

MOTHER
& BABY CAT

อาหารเปีียก
G J

INDOOR
STERILISED 7+

เนื้้�ออาหารบดละเอีียด

G J L

INDOOR
STERILISED

เนื้้�อมููส

G J L

G

INSTINCTIVE INSTINCTIVE 7+
G J L

STERILISED
G

HAIRBALL
CARE
G

URINARY
CARE

MIX FEEDING TABLE

CAT
G J

L

PERSIAN

แนะนำำ�ให้้ผสม (Recommended)
ผสมกัันได้้ (Adapted)

G J

BEAUTY
LIGHT WEIGHT
INTENSE CARE
CARE

CAT

เทคนิ
ค
เลื
อ
กอาหารง่
า
ยๆ
ให้ตรงกับความต้องการของแมวคุณ

การเปลี่ยนอาหาร
เพื่อลดความเครียดในการเปลี่ยนอาหาร ซึ่งอาจทําใหเกิดความผิดปกติของระบบยอยอาหาร
เชน ถายเหลวหรือทองเสีย ควรใชเวลาในการเปลีย่ นอาหารอยางนอย 1 สัปดาห โดยคอย ๆ
ผสมอาหารใหมเขาไปทีละนอย จนกระทั่งเปนอาหารใหมทั้งหมดตามตัวอยางดานลาง

การเปลี
การเปลี่ย่ยนอาหาร
นอาหาร

เพืเพื่อ่อลดความเครี
ดในการเปลี
่ยนอาหารซึ่งซึอาจท�
่งอาจทํ
เกิดความผิ
ของระบบย
อยอาหาร
ลดความเครียยดในการเปลี
่ยนอาหาร
ำให้าเกิใหดความผิ
ดปกติดขปกติ
องระบบย่
อยอาหาร
เช่น ถ่าย
อท้องเสีย อควรใช้
่ยนอาหารอย่าย่ งน้
อย 1 สัปดาห์
ผสมอาหารใหม่
เชเหลวหรื
น ถายเหลวหรื
ทองเสีเวลาในการเปลี
ย ควรใชเวลาในการเปลี
นอาหารอย
างนโดยค่
อย อ1ยสัๆปดาห
โดยคอย เข้ๆาไป
ทีละน้อย จนกระทัเข่งาเป็ไปที
นอาหารใหม่
ทั้งหมดตามตั
อย่างด้านล่ทางั้งหมดตามตัวอยางดานลาง
ผสมอาหารใหม
ละนอย จนกระทั
่งเปนวอาหารใหม
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