
כלב
טיפים לטיפול בכלבכם דברו אל לבה של חיית המחמד 

שלכם בעזרת חטיפים טעימים

היקשרות יכולה להיווצר בכל עת. כאשר אתם מתכרבלים על . 1
הספה עם כלבכם, תנו לו חטיף כהפתעה נחמדה, כדי לחזק את 

הבעת חיבתכם לחיית המחמד שלכם.

תנו לכלבכם חטיף כאשר הוא במצב רגוע, ולא כאשר הוא נרגש . 2
יותר מדי. תנו לכלב להריח את החטיף, והמתינו עד שהוא יתיישב 

בציפייה - זהו הרגע המושלם לתת פרס לכלבכם על התנהגותו 
הטובה.

הימנעו מלתת חטיפים מיד לפני הארוחה או מיד אחריה. כך . 3
כלבכם ילמד להבחין בין אוכל רגיל ובין פרס מיוחד, והדבר גם 

ימנע את תחנוניו ליד שולחן האוכל.

תחשבו מחוץ לקופסה. חשוב להימנע מלהאכיל חיות מחמד . 4
במזון של בני אדם, אך בעלי כלבים יכולים לפנק אותם במזון 

רטוב )פחית שימורים(, כדי להראות להם שהם אוהבים ומעריכים 
אותם.

לבם של בעלי חיות מחמד נמס, כשהם רואים את הכלבים 
שלהם מתרגשים לקבל חטיף טעים, אך מהי הדרך הטובה 

ביותר לתת את החטיף לחיית המחמד שלכם?

חיזוק הקשר
חטיפים הם דרך חשובה לחיזוק הקשר. הן אתם 

והן החבר הפרוותי שלכם תפיקו תועלת מהאהבה 
ומהחיבה שתחלקו באמצעות נתינה וקבלה של 

חטיפים טעימים.

חטיף
שכלבים אוהבים

מתחיל במדע
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הצטרפו אלינו ב-       
הילס מזון לכלבים וחתולים
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HillsPet.co.uk 

הפגינו את אהבתכם 
בעזרת חטיף טעים

חיזוק חיובי
אם כלבכם למד תעלולים חדשים או חלו שינויים 
חיוביים בהתנהגותו, מתן חטיף הוא דרך מעולה 
לתת לו פרס על העבודה המעולה שהוא עושה.

הרגעת חיית המחמד
מעבר דירה או ביקור במרפאת הווטרינר עלולים 

לגרום לכלבים נטל נפשי כבד. הרגיעו את חיית 
המחמד שלכם על ידי מתן שבחים רבים, חיבה 

וחטיף טעים.



Healthy Weight Healthy Mobility

Soft-Baked Hypo Treats

חטיפי Hill’s - חטיפים טעימים בשילוב תועלת בריאותית 

תומך בשמירה על 
המשקל ובירידה 
בריאה במשקל 

פותח עבור כלבים 
הסובלים מאלרגיה 

לסוגי מזון

מסייע לתמיכה 
באיברים חיוניים

מעודד יכולת 
תנועה בריאה

ללא תוספת חומרים משמרים, טעמים או צבעים מלאכותיים. תנו לכלבכם פינוק היום.


