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תזונה התורמת
לשיפור באיכות החיים

ולשנים רבות ומאושרות יחד

טעם נהדר שחיית המחמד שלכם 
תאהב -באחריות!

Healthy Development™ גורים >1 שנה 
  תזונה מאוזנת ומדויקת המסייעת לגדילה ותומכת בחוזק מערכת 

החיסון
•  רמות גבוהות של DHA - חומצת שומן חיונית, לתמיכה בבריאות 

המוח וביכולת הלמידה בקרב גורים
עבור גזעים קטנים, בינוניים וגדולים  •

•   טעמים: עוף, כבש עם אורז
מתאים לתקופת הריון והנקה*  •

*הערה: מומלץ לתת מזון מסוג Mini לכלבים מגזעים קטנים ומזון מסוג Medium לכלבים 
מגזעים בינוניים או גזעים גדולים

Advanced Fitness™ כלבים בוגרים 1-6 שנים 
  תזונה מאוזנת ומדויקת לתמיכה במסת השריר הרזה בגוף 

ובבריאות האיברים החיוניים
עבור גזעים קטנים, בינוניים וגדולים  •

• טעמים: עוף, כבש עם אורז, עם טונה ואורז

Active Longevity™ כלבים מבוגרים +7 שנים* 
   תזונה מאוזנת ומדויקת התומכת בתנועתיות ובבריאות האיברים 

החיוניים.
עבור גזעים קטנים, בינוניים וגדולים  •

טעמים: עם עוף, עם כבש ואורז  •

*בכלבים מגזעים גדולים, שלב החיים ככלב מבוגר מתחיל בגיל 5 שנים. ולכן מומלץ לתת 
Science Plan™ Canine Mature Adult 5+ Active Longevity™ Large Breed להם

מזונות לצרכים מיוחדים   
עור רגיש וקיבה רגישה

תזונה מאוזנת ומדויקת התומכת בבריאות העור ובעיכול עדין  
•  מזון טעים וייחודי התומך בחיות מחמד הסובלות מעור רגיש, קיבה 

רגישה או שילוב של השניים.
טעם: עם עוף   •

המזון שלנו טעים כפי שהוא מזין. ™Hill’s™ Science Plan מיוצר 
מחומרי הגלם האיכותיים ביותר, לקבלת מזון טעים במיוחד, שחיות 

המחמד לא יוכלו לעמוד בפניו.

מזונות Hill’s נוספים לצרכים מיוחדים: 
מזון לייט • מזון מוביליטי • מזון בריאות הפה  •

מוצרי ™Hill’s™ Science Plan לכל שלבי החיים זמינים במגוון גדלי 
אריזות של מזון יבש ובשימורים. 

ללא תוספת חומרים מלאכותיים
 Hill’s™ Science Plan™ מזון

מיוצר תוך שימוש במרכיבים טבעיים 
משובחים וללא תוספת חומרי טעם, 

צבעים מלאכותיים או חומרים משמרים 
מלאכותיים.

Sensitive Stomach & skin



מגוון מוצרי Hill’s לפי שלב החיים וגודל הגזע 

™Hill’s™ Science Plan מספקת מזון המיוצר על בסיס הידע 
המדעי המתקדם ביותר בתחום, שביכולתו לשפר ולהעצים את 

חיי כלבך:

נוגדי חמצון מוכחים קלינית, כגון ויטמינים C ו-E, לתמיכה   •
בבניית מערכת חיסונית חזקה

האיזון הנכון של ויטמינים ומינרלים לתמיכה בהתפתחות   •
בריאה של עצמות ומפרקים

רמות אופטימליות של חלבון באיכות גבוהה, לתמיכה   •
במשקל הגוף האידאלי של כלבך

מרכיבים באיכות גבוהה וקלים לעיכול, לתמיכה וספיגה   •
של יותר רכיבים תזונתיים מהמזון

Hill’s - תזונה התורמת לשיפור 
באיכות החיים

אנו מאמינים כי תזונה מצוינת יכולה לשפר את איכות החיים 
של חיות המחמד ושל בעליהן. באמצעות שימוש בידע מחזית 

הטכנולוגיה בתחום המזון ובשילוב מסירות בלתי מתפשרת ליצירת 
 מגוון מוצרי מזון אשר תומכים בבריאות חיות המחמד, אנו שואפים 

 לשפר את חייהן של מיליוני משפחות בעלות חיות מחמד 
בכל יום ויום.

מומחים בתזונת חיות מחמד מאז 1939
 חברת Hill’s בעלת ניסיון של למעלה מ - 75 שנים עם צוות של מעל 
ל- 200 וטרינרים ותזונאי חיות מחמד הרתומים למטרה אחת: לסייע 

לחיות המחמד לחיות חיים בריאים, ארוכים ומלאים.  

הטכנולוגיות שלנו  
פיתחנו מספר חידושים פורצי דרך, כגון טכנולוגיית נוגדי החמצון של 

Hill’s שיעילותה מוכחת קלינית כמסייעת לשמירה על בריאות מערכת 
החיסון.

המרכז הגלובלי שלנו לתזונת חיות מחמד
המרכז החדשני שלנו למחקר מתמשך בתחום תזונה וטיפול בחיות מחמד 

ממוקם ב- Topeka, קנזס. 

מומלץ על-ידי וטרינרים בכל רחבי העולם
חברת Hill’s הינה חברה מוערכת ע”י וטרינרים ברחבי העולם. וטרינרים 
מרבים להמליץ על Hill’s ובוחרים את המזון שלנו להאכלת חיות המחמד 

הפרטיות שלהם.

מגוון מוצרי Hill’s לצרכים מיוחדים

מזון, מחסה ואהבה 
Hill’s תומכת בעמותות ובתי מחסה 

בעולם, תמיכה הכוללת תרומות של מזון 
™Hill’s™ Science Plan וסיוע במציאת 
בית חדש לחיות מחמד. אנו עוזרים להציל 

כמיליון חיות מחמד בכל שנה ברחבי 
העולם.    

עור רגיש וקיבה רגישה
לייט

מוביליטי בריאות הפה גור כלבים

גור כלבים > 1 שנה

כלב בוגר
1-6 שנים

כלב בוגר
כלב מבוגר

כלב מבוגר
7+ שנים


