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לקוחות יקרים :
חג פסח  2019קרב ובא  -חלק מלקוחותיכם יגלו התעניינות בהרכב המזון שחיות הבית אוכלות וזאת על מנת
להשתדל ולהחזיק רק מוצרים שאינם מכילים חמץ בשטח הבית במהלך החג.
כדי לעזור לכם וללקוחותיכם ,הפקנו את רשימת המוצרים מטה .
ברשימה תמצאו מגוון מוצרי  Hill'sאשר לפי הרכבם המוצהר אינם מיוצרים עם מרכיבי חמץ ,או מרכיבים
החשודים כמכילים שאריות חמץ (כגון צלולוז או שמרים).
הרשימה מועברת אליכם כשירות לציבור תוך מעבר דקדקני על הפורמולות ,יחד עם זאת  -אנא המליצו ללקוח לפני
הרכישה ,לבדוק את רשימת המרכיבים המופיעה על המוצר.
-

חלק מן המוצרים ברשימה מכילים חזיר כאחד המרכיבים ,אין בכך לפגוע בהצהרה "לא מכיל חמץ
במרכיבים" אולם יש להיות מודעים לכך שחלק מבעלי חיות המחמד יבחרו להימנע גם מהחזקת מוצרים אלו
בביתם.

-

שימו לב כי הייצור אינו תחת השגחת רבנות .ניקיון קווי הייצור במפעלי הילס הינו מוקפד לאורך כל השנה אך
לא ננקטים צעדים מיוחדים לקראת פסח .על כן לא מוגדרים מוצרים "כשרים לפסח" אלא מוצרים "ללא
מרכיבי חמץ".

את רשימת המרכיבים המפורטת של המוצרים ממגון  Ideal balanceתוכלו למצוא על גבי האריזה.
את רשימת המרכיבים של מוצרי  Prescription Dietתוכלו למצוא בקישור הבא:
https://www.hillspet.com/dog-food/pd-hd-canine-canned#accordion-content-054167331-2
https://www.hillspet.com/cat-food/pd-ad-canine-feline-canned#accordion-content-054167331-2

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה
בברכת חג שמח וכשר,
צוות וטמרקט בע"מ
*מרכיבי החמץ שאינם מצוינים במרכיבי המוצרים מעלה = ,cellulose ,malt ,brewer's yeast ,oat ,rye ,barley ,wheat
( Triticum speltaחיטת כוסמין).
** הרשימה מוגשת כשירות לציבור ,אין לראות בה הנחיה או המלצה .ט.ל.ח.

רשימת מוצרי  Hill's Pet Nutritionשאינם מכילים חמץ* ברשימת המרכיבים:

Prescription Diet™ Canine/Feline a/d
מזון בשימורים
מק״ט405670 :
Prescription Diet™ Canine h/d
מזון שימורים בלבד
מק״ט407007 :
Ideal Balance™ Canine Adult
NO GRAIN
כלב בוגר ללא דגנים ,מזון יבש
מק״ט:
עוף4310703 ,43603580 :
טונה4310707 ,43603581 :
מיני43603558 :
גזע גדול43603557 :

Ideal Balance™ Feline Adult
NO GRAIN
חתול בוגר ללא דגנים ,מזון יבש
מק״ט:
עוף43603577:
טונה43603579 :

Ideal Balance™ Canine Mature Adult
NO GRAIN
כלב מבוגר ללא דגנים ,מזון יבש
מק״ט:
עוף43603552 , 43603553 :

Ideal Balance™ Feline Mature Adult
NO GRAIN
חתול מבוגר ללא דגנים ,מזון יבש
מק״ט:
עוף43603562 :

Ideal Balance™ Puppy
NO GRAIN
גור כלב ללא דגנים ,מזון יבש
מק״ט:
עוף43603551 , 43603547 :

Ideal Balance™ Kitten
NO GRAIN
גור חתול ללא דגנים ,מזון יבש
מק״ט:
עוף43603560:

*מרכיבי החמץ שאינם מצוינים במרכיבי המוצרים מעלה = ,malt ,brewer's yeast ,oat ,rye ,barley ,wheat
( Triticum spelta ,celluloseחיטת כוסמין).
** הרשימה מוגשת כשירות לציבור ,אין לראות בה הנחיה או המלצה .ט.ל.ח.

