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 הודעה לציבור בדבר רכיבים אלרגנים 
 במוצרי שוקולד מסוימים של חברת מרס העולמית

 
על מנת להסיר כל ספק )ככל שקיים( ביחס לרכיבים האלרגנים במוצרים המפורטים מטה, מתוך 

ת ללקוחותיו, מודיע היבואן, חברת משה סידס ובנו בע"מ )"החברה"( בתיאום עם משרד מחויבו
 הבריאות, כדלקמן: 

כלל הרכיבים )הקיימים ושעלולים להיות קיימים( שבכל מוצר מסומנים על גבי אריזת המוצרים. 
קריאת יחד עם זאת, על גבי אריזת המוצר מופיעה גם תיבת אלרגנים אשר קריאת האמור בה, ללא 

יתר הרכיבים, אינה מספקת את מלוא המידע על רכיבים שעלולים לגרום לאלרגיה. לפיכך, ציבור 
הצרכנים הסובל מאלרגיה מתבקש לקרוא את רשימת כלל הרכיבים שבכל מוצר ולא להסתפק 
בתיבת המידע על רכיבים אלרגנים. מי שיש לו אלרגיה לאיזה מהרכיבים )הקיימים ושעלולים להיות 

מים( שבכלל רשימת הרכיבים שבכל מוצר, מתבקש שלא לצרוך את המוצר. החברה פועלת קיי
 .אין חשש לאיכות המוצרים המשווקיםלעדכון הסימון. 

 רשימת המוצרים:
 

 ברקוד  משקל  סוג מוצר  מותג
חטיף שוקולד  מרס 

חלב במילוי נוגט 
 וקרמל 

 5000159407236 גרם 51

חטיף שוקולד  
ט חלב במילוי נוג

וקרמל מהדורה 
 מוגדלת

 5900951257049 גרם 58.8

ת חטיפי רביעיי 
שוקולד חלב 
במילוי נוגט 

 וקרמל

 5000159384186 גרם 180

חטיפי מיני  
שוקולד חלב 
במילוי נוגט 

 וקרמל

 5000159474849 גרם 187

חטיפי מיני  
שוקולד חלב 
במילוי נוגט 

 וקרמל

 4011100001220 גרם 403

קולד שוחטיף  סניקרס 
חלב ובוטנים 

קלויים במילוי 
 נוגט וקרמל  

 5000159461122 גרם 50

שוקולד חטיף  
חלב ובוטנים 

קלויים במילוי 
נוגט וקרמל 

  מהדורה מוגדלת

 5900951251863 גרם 57.5



 

 ת חטיפירביעיי 
שוקולד חלב 

ובוטנים קלויים 
במילוי נוגט 

 וקרמל  

 5000159384209 גרם 200

 חטיפי מיני 
ד חלב שוקול

ובוטנים קלויים 
במילוי נוגט 

 וקרמל  

 5000159473880 גרם 187

 חטיפי מיני 
שוקולד חלב 

ובוטנים קלויים 
במילוי נוגט 

 וקרמל  

 5000159409179 גרם 403

שוקולד חטיף  
לבן במילוי נוגט, 

קרמל ובוטנים 
 קלויים

 5000159492539 גרם 49

 2 pack -  חטיף
שוקולד חלב 

ובוטנים קלויים 
במילוי נוגט 

 וקרמל  

 5000159407410 גרם 80

חטיף ביסקוויט  טוויקס 
וקרמל בציפוי 

 שוקולד חלב 

 5000159459228 גרם 50

חטיף ביסקוויט  
וקרמל בציפוי 

שוקולד חלב 
 מהדורה מוגדלת

 5000159482172 גרם 58

ת חטיפי רביעיי 
ביסקוויט 

וקרמל בציפוי 
 חלבשוקולד 

 5000159384476 גרם 200

חטיפי מיני  
ביסקוויט 

וקרמל בציפוי 
 שוקולד חלב

 5000159472982 גרם 187

חטיפי מיני  
ביסקוויט 

וקרמל בציפוי 
 שוקולד חלב

 5000159442572 גרם 403

חטיף ביסקוויט  
וקרמל בציפוי 

 שוקולד לבן

 5000159486972 גרם 46



 

חטיף קוקוס רך  באונטי 
לד מצופה שוקו

 חלב 

 0000040111216 גרם 57

ת חטיפי רביעיי 
קוקוס רך 

מצופה שוקולד 
 חלב 

 5000159454452 גרם 228

חטיפי מיני  
קוקוס רך 

מצופה שוקולד 
 חלב

 5000159473231 גרם 187

חטיפי מיני  
קוקוס רך 

מצופה שוקולד 
 חלב

 4011100002227 גרם 403

 חלב שוקולד מלטיזרס
 לתת במילוי

 ריריואוו פריך

 5000159020312 גרם 37

מילקי ווי,  מיקס מיני 
סניקרס, 

טוויקס, מרס, 
חטיפי  –באונטי 

 שוקולד מיני 

 5000159452977 גרם 400

 
 
 

החברה מזמינה את כל מי שרכש אחד או יותר מהמוצרים המפורטים לעיל, ואשר הינו בעל אלרגיה  
-08קד שירות הלקוחות לבירורים: טל' לרכיבים )הקיימים ושעלולים להיות קיימים( לפנות למו

 . לפנים משורת הדין, החברה תעניק פיצוי לכל לקוח בעל אלרגיה כאמור אשר יפנה לחברה.9198888
 

לפי העניין, כאילו  האמור בלשון זכרהינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את  בלשון זכרהשימוש 
 נקבה. בלשוןנאמר גם 


