
מכיל רמות גבוהות של חומצות שומן 
אומגה-6 התומכות בעור בריא ומראה 

פרווה מפואר

פותח במיוחד לתמיכה בעיכול בריא

איזון מדויק של מינרלים וחומצות שומן 
אומגה 3 לבריאות העצמות והתפתחות 

המפרקים

מכיל DHA, חומצת שומן מסוג אומגה-3 
המסייעת להתפתחות המוח והעיניים

חומצה חיונית טאורין התומכת בבריאות 
הלב, איזון מינרלים התומכים בתפקוד 

הכליות ושלפוחית השתן

מיוצר מרכיבים איכותיים התומכים 
בעיכול בריא

מכיל חומצות שומן אומגה-6 וויטמין 
E התומכים בעור בריא ומראה פרווה 

מפואר

מכיל טונה איכותית כמרכיב ראשון, 
לתמיכה בבריאות שרירי הגוף

נוגדי חמצון מוכחים קלינית התומכים 
במערכת החיסון, בשילוב תערובת 

C-ו E קניינית של ויטמינים

 מיוצר 
ללא דגנים

לכלבים  המזון  מוצרי  מגוון 
VET ESSENTIALS

GROWTH - גורים

NO GRAIN - ללא דגנים

7.5 מ״מ6 מ״מ

7.5 מ״מ

10 מ״מ

10 מ״מ

Puppy Small & Mini
גור כלבים מגזע קטן 

ומיניאטורי
4 שבועות - 1 שנה

Adult Small & Mini
בוגר מגזע קטן ומיניאטורי

גיל 1-6

 ADULT MEDIUM
בוגר, גזע בינוני

גיל 1-6

Puppy Medium
גור כלבים, גזע בינוני

4 שבועות - 1 שנה

Puppy Large Breed
גור כלבים, גזע גדול
4 שבועות - 18 חודשים

 )C+E נוגדי חמצון עוצמתיים )ויטמין 
לתמיכה במערכת חיסון מתפתחת
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HillsPet.co.uk יכול להועיל לחיית המחמד שלכם באתר Hill’s Vet Essentials למדו עוד כיצד

www.vetmarket.co.il

שרות לקוחות וטמרקט: 03-9393000משווק באופן בלעדי במרפאות וטרינריות
הצטרפו אלינו ב-    הילס מזון לכלבים וחתולים

DENTAL HEALTH - בריאות הפה והשיניים

NEUTERED - כלב מעוקר/מסורס

טכנולוגיית "אפקט מברשת שיניים" מוכחת קלינית

 מסייעת להפחתת הצטברות פלאק ואבנית, 
לשמירה על ניקיון השיניים ולריענון הנשימה

Adult Small & Mini
בוגר, גזע קטן ומיניאטורי

גיל 1-6

Mature Adult 7+
 Small & Mini

מבוגר, גזע קטן ומיניאטורי
גיל +7

Mature Adult 7+
 Medium & Large Breed

מבוגר, גזע בינוני וגזע גדול
גיל +7

 Adult Medium
בוגר, גזע בינוני

גיל 1-6

 Adult Large Breed
בוגר, גזע גדול

גיל שנה +1

10 מ״מ

12 מ״מ

21 מ״מ10 מ״מ7 מ״מ

21 מ״מ

טכנולוגיית כופתית דנטלית מוכחת קלינית, 21 מ״מ21 מ״מ
המסייעת להפחתת הצטברות פלאק ואבנית 

ותורמת לשמירה על בריאות השיניים

מכיל תערובת סיבים אופטימלית, כולל 
פרה-ביוטיקה, לקידום בריאות מערכת 

העיכול

מכיל חומצות שומן אומגה-6 לתמיכה בעור 
בריא ומראה פרווה מפואר

מסייע לשמירה על משקל הגוף האופטימלי 
בעזרת רמות מוכחות קלינית של L-קרניטין 

ותכולת סיבים גבוהה

רמות גבוהות של נוגדי חמצון לתמיכה 
במערכות ההגנה הטבעיות של הגוף

תומך בבריאות המפרקים ובכך תורם 
לקלות התנועה וליכולת הניידות

תערובת ייחודית של מרכיבים שהוכחה 
קלינית כתומכת בשריפת שומן ומסייעת 

לכלבים להשיג משקל אופטימלי ולשמור עליו

 מכיל תערובת סיבים אופטימלית, כולל 
פרה-ביוטיקה, לקידום בריאות מערכת העיכול 

מועשר בגלוקוזמין וכונדרואיטין המסייעים 
לבריאות המפרקים

רמות גבוהות של נוגדי חמצון לתמיכה 
במערכות ההגנה הטבעיות של הגוף

רמות מבוקרות של מגנזיום, זרחן וסידן 
לתמיכה בבריאות מערכת השתן

מכיל חומצות שומן אומגה-6 לתמיכה בעור 
בריא ומראה פרווה מפואר

טכנולוגיית ניהול משקל הגוף המוכחת של Hill’s, תורמת לשריפת שומן יעילה 
ולמניעת צבירת משקל גוף עודף לאחר עיקור או סירוס

Neutered Dog  
Small & Mini

 כלב מעוקר/מסורס, 
בוגר, גזע קטן ומיניאוטורי

גיל שנה +1

Neutered Dog  
Medium

 כלב מעוקר/מסורס, 
בוגר, גזע בינוני

גיל שנה +1

Neutered Dog  
Small & Mini

 כלב מעוקר/מסורס, 
בוגר, גזע גדול

גיל שנה +1


