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סימני המסחר נמצאים בבעלות

?Hill's מדוע תזונה קלינית המלווה 
בחווית טעם חדשה

מעל 75 שנה, בהן ידע מדעי מניב פיתוח מוצרי תזונה שיעילותם 
מוכחת קלינית בחברת Hill's. מגוון המוצרים התורמים לשיפור באיכות 

החיים של חיות המחמד, הינם תוצר של שיתוף פעולה בין צוות של 
מעל 220 וטרינרים ומדענים בתחום התזונה, יותר מ-400 מחקרים 

קליניים ושימוש במרכיבים וחומרי גלם נבחרים. 

תזונה בעלת טעם נפלא
התורמת לשיפור באיכות החיים

תזונה מתאימה יכולה להוות גורם מפתח בעידוד בריאות ואיכות 
 החיים של חיית המחמד. מגוון המוצרים הייעודיים

Hill's Prescription Diet משלב מדע ומרכיבים נבחרים לקבלת 
 התזונה האופטימלית שתסייע לחיית המחמד להרגיש טוב יותר 

תוך כדי הנאת חושים. 

כעת, מוצרי Hill's Prescription Diet זמינים בטעם גורמה חדש 
שחיות המחמד לא יעמדו בפניו. נזידי הגורמה מספקים את מלוא 

.Prescription Diet היתרונות והיעילות הקלינית* של מגוון
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מדוע לשלב מזון בשימורים?

1. הגברת צריכת מים
מזון בשימורים מציע תזונה עשירה במים המתאימה לחיות 
מחמד שצריכת המים שלהן אינה מספקת. עלייה בצריכת 
המים תסייע להפחתת הסיכון לבעיות רפואיות שונות כגון 

אבני דרכי השתן.  

2. מגוון טעמים רחב
חיות המחמד ישמחו להיצע של מגוון טעמים. מוצרי הנזיד 

מאפשרים תזונה טעימה בתוספת ירקות ואורז, לגיוון 
ההזנה במזון יבש.

3. ניהול מצבים רפואיים
מגוון מוצרי הנזיד Hill's Prescription Diet מציעים תזונה 

מדויקת ומאוזנת בעלת יעילות מוכחת קלינית, שתסייע 
לניהול התזונתי של מגוון מצבים רפואיים.

4. אהבה
כבעלי חיות מחמד אנו מעוניינים בטובת חיית המחמד בכל 
תחום, כולל בחירת המזון המתאים ביותר. תוספת של מזון 

טעים בשימורים תוסיף לרגעי הקירבה איתה.

 מוצרי Hill's Prescription Diet בטעם גורמה חדש 
שחיות המחמד לא יעמדו בפניו
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