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הכינו אותם 
לטוב ביותר

מעבר למזון חדש

מזון חדש מזון קודם 

 החלפת המזון צריכה להתבצע בהדרגה על פני תקופה של 	 
כ-7 ימים.

ערבבו בהדרגה כמות עולה של המזון החדש עם כמות פוחתת 	 
של המזון הקודם. לחתולים מומלץ להציע את המזון החדש 

בצלחת נפרדת.
כמות המזון המומלצת ליממה רשומה על אריזת המוצר.	 
האיור מציג המלצה כללית בלבד. ליצירת תוכנית מעבר 	 

ספציפית בהתאם לצרכים של חיית המחמד שלכם, פנו לצוות 
המרפאה הווטרינרית.

טעם שהם יאהבו
אנו בוחרים מרכיבים באיכות גבוהה שהוכח כי הם 

 מספקים את רכיבי התזונה להם חיית המחמד 
שלכם זקוקה.

 טעם נהדר שחיית המחמד שלכם לא תוכל 	 
לעמוד בפניו

 הארומה העשירה מגרה את התיאבון 	 
 של חיית המחמד ומושכת אותה 

לקערת המזון

התקשרו לשירות לקוחות וטמרקט
 www.vetmarket.co.il   03-9393000 

צרו עמנו קשר!
הצטרפו אלינו ב-       
הילס מזון לכלבים וחתולים

בקרו באתר
HillsPet.co.uk 
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יום 7ימים 5-6 ימים 3-4 ימים 1-2 

צעד קדימה לחיים הטובים ביותר 
 עם 5 היתרונות הבריאותיים של

Vet Essentials

משווק בלעדית 
במרפאות וטרינריות

 5 היתרונות הבריאותיים החיוניים של 
 Vet Essentials והטכנולוגיה הייחודית 

Hill's של
 כל אחד ממוצרי המזון בסדרת Hill’s Vet Essentials מציע

5 יתרונות בריאותיים חיוניים הנדרשים לחיות המחמד.
 Vet Essentials עיינו בסמלונים המופיעים על אריזות המזון של

 וקראו מאילו יתרונות בריאותיים תיהנה חיית המחמד שלכם 
בכל נגיסה.

בריאות מערכת 
העיכול

בריאות 
האיברים 
החיוניים

שמירה על 
משקל הגוף

בריאות מערכת 
השתן

בריאות הפה 
והשיניים

בריאות 
השרירים

תמיכה בבריאות 
העצמות 
והמפרקים

בריאות העור 
והפרווה

תמיכה בבריאות 
המערכת 
החיסונית

התפתחות 
המוח והעיניים

בריאות 
הלב

טכנולוגיית כופתית דנטלית לבריאות הפה והשיניים
טכנולוגיית הכופתית הדנטלית של Hill's מאפשרת פעילות 
דמויית מברשת שיניים ומסייעת בהפחתת הצטברות פלאק 

ואבן שן. בכך הכופתית תורמת לשמירה על ניקיון השיניים ועל 
רעננות ריח הפה.

טכנולוגיית ניהול משקל הגוף
מגוון מוצרי המזון Neutered לכלבים וחתולים בוגרים, מעוקרים 

או מסורסים, מסדרת Hill’s Vet Essentials תומכים 
בתפקודים הביולוגיים של חיות מחמד הסובלות ממשקל עודף, 
ומעודדים את הגוף לבצע תהליכי שריפת שומן במקום אגירת 

שומן, בדומה לתהליך הטבעי המתקיים בחיות מחמד רזות.

השמנת יתר

חיות מחמד 
הסובלות מהשמנת 

יתר אוגרות שומן

חיות מחמד רזות 
שורפות שומן

גן המווסת להפחתת פעילות
גן המווסת להגברת פעילות

רזה

 בחיות שמנות ורזות 
ביטוי הגנים שונה

כלב
חתול

למדו עוד כיצד Vet Essentials יכול 
להועיל לחיית המחמד שלכם באתר 

HillsPet.co.uk/VetEssentials



חדש

מיוצר ללא 
דגנים

Growth - גורים

No Grain - ללא דגנים

Dental - בריאות הפה והשיניים

Neutered - לאחר עיקור או סירוס

Together Forever

הבדלים שניתן לראות, להרגיש ולבטוח 
Hill's מומחים בתזונת חיות מחמד:

 תזונה מתקדמת הכוללת 5 יתרונות בריאותיים לצרכים החיוניים 
של חיית המחמד בהתאם לשלב החיים

Hill's היא חלוצה בתזונה וטרינרית קלינית ומובילה בתזונה   
ייעודית.

מאז 2017, רשמה Hill's יותר מ-170 פטנטים מאושרים ברחבי 	 
העולם.

חברת Hill's פועלת לפי תקני האיכות הגבוהים ביותר, 	 
המבוססים על ניתוח של יותר מ-30,000 דגימות בשנה והפקה 

של כ-300,000 תוצאות. 

 	*.FEDIAF עומדת בהנחיות Hill's התזונה של

איזון מדויק של יותר מ-50 חומרים מזינים המספקים את 	 
הצרכים הספציפיים של חיות מחמד, בהתאם לגיל, אורח חיים, 

גודל, או צרכים מיוחדים.

ללא תוספת של חומרים משמרים. ללא צבעי מאכל מלאכותיים. 	 
הכינו אותם לטוב ביותר: נוגדי חמצון עוצמתיים )ויטמין C+E( ללא חומרי טעם מלאכותיים.

המוכחים קלינית לתמיכה במערכת חיסון מתפתחת ורמות גבוהות 
של DHA לתמיכה בהתפתחות בריאה של המוח והעיניים.

טכנולוגיית הכופתית הדנטלית: טכנולוגיה ייחודית מוכחת קלינית.
הכופתיות המוגדלות, המיוצרות בטכנולוגיית סיבים חד-כיווניים, 

מסייעות לשפשוף השיניים ומנקות אותן בדומה למברשת שיניים 
ובכך תורמות להפחתת הפלאק ואבן השן.

טכנולוגיה לניהול משקל הגוף: תערובת ייחודית של מרכיבים, 
שהוכחה קלינית כתורמת לשריפת שומן יעילה, מסייעת לחיות 

המחמד לאחר עיקור או סירוס להשיג משקל אופטימלי ולשמור עליו.

 נוסחה המיוצרת ללא דגנים המכילה את החומצה החיונית טאורין 
התומכת בבריאות הלב, ואיזון מינרלים התומכים בתפקוד הכליות 

ושלפוחית השתן.

מאז Hill's 2002 מסייעת לבתי 
מחסה ברחבי העולם:

 מספקים מזון לתמיכה בחיות 	 
 מחמד ברחבי העולם, עד כה 

בהיקף של יותר מ-260 מיליון אירו

 מסייעים לעמותות ומקלטים 	 
ברחבי העולם, עד כה לכ-9 מיליון 
חיות מחמד, למצוא בית חם ואוהב

משתפים פעולה עם יותר מ-1,000 	 
בתי מחסה ברחבי העולם

* FEDIAF היא אגודה המייצגת את תעשיית המזון לחיות מחמד באירופה.

אחרי
לחבר הטוב ביותר, 
 

בריא ואוהב.

לפני

מגור נטוש בתת-תזונה...

בוגר / מבוגרגור כלבים

בוגר בוגר

בוגר / מבוגרגור חתולים

בוגר בוגר

חדש


